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ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА:  

ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ 

 

INFORMATION WARS AND INFORMATION SECURITY:  

THREATS AND CHALLENGES FOR DEMOCRACY 

 
У статті констатується, що неконтрольована інформація може стиму-

лювати різні інформаційні небезпеки. Визначено, що потреба пристосування 

управління до умов зовнішнього середовища породжує необхідність вироблення 

ефективних стратегій управління інформацією. Встановлено, що інформаційні 

війни тісно пов‟язані з громадянським суспільство. 

Ключові слова: інформаційна політика, інформаційна безпека, гібридна 

війна, кібер-війна, інфологеми, фейки, тролі. 

 

The article states that uncontrolled information can stimulate various informa-

tional dangers. It is determined that the need to adapt management to environmental 

conditions necessitates the development of effective information management strategies. 

It has been established that information wars are closely related to civil society. 

Keywords: information policy, information security, hybrid war, cyber war, info-

logues, fakes, trolls. 

 

 

Постановка проблеми. Глобальне громадянське суспільство, крім по-
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зитивного впливу на демократизацію процесу ухвалення міжнародно-

політичних рішень, може становити певну загрозу для демократії. Загрозою, 

зокрема, можуть стати антидемократичні цілі, засоби та наслідки дій. І все ж 

таки ризики демократії не є підставою для гальмування розвитку глобального 

громадянського суспільства – вони є спонукою ставитися до нього зважено. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукова лексика збагати-

лася цілою низкою понять, які відображають принципово новий характер 

відносин у світовій політиці, економіці та соціальних стосунках. У науці 

з‘явився термін ―інформаційна війна‖, який передбачає створення нових 

засобів протиборства, нового виду зброї – інформаційної, що зазвичай і 

розуміють, говорячи про війни Шостого покоління. Учені Г. Почепцов, 

С. Гриняєв, А. Манойло інтерпретують інформаційну війну як соціальне 

явище, породжене суспільством, як інструмент міждержавного військового 

протиборства, як складову системи регулювання політичного конфлікту, як 

інструмент державної політики і (на нашу думку, найбільш точно) як 

консцієнтальну війну (від латинського conscientiа – свідомість). Всі 

вищевикладені процеси спричинені особливостями сучасного періоду 

глобалізації та неврегульованістю правових питань у глобальному 

інформаційному просторі.  

Аналіз наукових публікацій із зазначеної проблеми підтверджує, що 

громадянського суспільства залучається в процес інформаційних воєн, спо-

творюючи сутність і зміст гегелівської концепції громадянського 

суспільства. Відзначаючи неперевершені можливості інформаційних і 

комунікаційних процесів у глобалізованому світі, слід звернути увагу на 

зростання обсягу інформації, яку почали отримувати громадяни без контро-

лю своїх національних урядів.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз інформаційної політики 

держави і вироблення рекомендацій для забезпечення інформаційної безпе-

ки суспільства.  

Виклад основного матеріалу. У реальному житті участь громадянсь-

кого суспільства в інформаційних війнах виражається в роботі 

найрізноманітніших формальних і неформальних організацій і груп, що ак-

тивно працюють у напрямку боротьби з тероризмом і беруть участь у 

полеміці з питань протидії терору. Громадянське суспільство надає 

можливість організувати суспільну полеміку, обговорювати різні питання, 

наприклад чинити інформаційну протидію негативним публікаціям у 

зарубіжних ЗМІ через газети, спеціальні журнали, зібрання громадськості та 

через інші засоби пропаганди. Участь громадянського суспільства в 

обговоренні практичних питань боротьби з тероризмом є важливою складо-

вою забезпечення національної безпеки. 

Інтернет і мережеві технології стали ключовим механізмом для просу-

вання нової моделі свідомості [1]. 

Процеси глобалізації й інформатизації спонукають до переміщення 
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активності суспільства в Інтернет.  

У процесі інформаційної війни здійснюється вплив на цивільне насе-

лення та (або) військовослужбовців іноземної держави шляхом поширення 

певної інформації; здійснюються цілеспрямовані дії, розпочаті для досяг-

нення інформаційної переваги шляхом заподіяння шкоди інформаційним 

процесам і системам супротивника з одночасним захистом власних 

інформаційних процесів і систем. Об‘єктом інформаційної війни є як масо-

ва, так і індивідуальна свідомість. Засобами ведення інформаційної війни є 

будь-які засоби передання інформації – від ЗМІ до поширення чуток. [2, 

с. 119]. 

За кожним інформаційним повідомленням стоять ті чи інші 

фінансово-політичні групи впливу, між якими не існує ні ідеологічного, ні 

політичного, ні світоглядного консенсусу. Актив телеканалів складають 

лояльні до вигідної їм точки зору блогери, активісти громадських 

організацій, члени партій і нечисленні експерти-аналітики. До зазначених 

організацій та установ належать також різні місіонерські релігійні структу-

ри, які нав‘язують ідеї, нерідко навіть протиправним шляхом із використан-

ням методик і технологій нейропсихічного програмування та гіпнозу, які 

пригнічують волю людини. У зоні бойових дій і в тилу нарощують 

активність агітатори й організатори акцій, що працюють під прикриттям 

деяких партій і громадських організацій. Таким чином, громадськість 

втягується в інформаційну війну 

Інформаційні війни, які також називають війнами Шостого покоління, 

переслідують мету встановити контроль над свідомістю громадян держави 

потенційного супротивника. 

Інформаційна війна передбачає проведення заходів, спрямованих про-

ти систем управління, а також проти комп‘ютерних та інформаційних мереж 

і систем. Деструктивний вплив на системи управління досягається шляхом 

застосування інформаційної зброї та проведення системи інформаційних 

операцій. 

Як інформаційна зброя використовуються інфологеми. Інфологема – 

це хибна, перекручена або неповна інформація, що зображує реальні події, 

наповнені ідеологічними міфами, політичними пропагандистськими вигад-

ками [3, с. 284; 4]. Вони формують громадську думку, стійкі стереотипи 

індивідуального та соціальної поведінки, ціннісні установки й орієнтації на-

селення та соціально-психологічні стандарти поведінки громадян. Як і будь-

які ідеологічні міфи, інфологеми є активними й агресивними. Вони 

витісняють достовірну інформацію, залишаючись нерідко правдоподібними. 

Вони лягають на благодатний ґрунт напруженої психології мас, миттєво 

вводяться в інформаційні канали й легко перетікають в різні галузі 

політичного та духовного життя. 

Інфологеми є головним продуктом діяльності політтехнологів. Особ-

ливо ефективним застосування інфологем стає під час виборів, революцій, 



 6 

громадянських війн і збройних конфліктів. 

До інфологем належать чутки, фейки, тролі, повторення гасел чи шаб-

лонних фраз і збудження іншими прийомами запланованого психологічного 

впливу на поведінку населення. 

Під чутками узвичаєно розуміти неперевірену усну інформацію, дані, 

достовірність яких не встановлено, але і не спростовано. Політичні чутки 

використовують для: 1) компрометації союзників; 2) перевірки прийнятності 

тієї чи іншої пропозиції для громадськості; 3) дискредитації противника; 

провокування населення на здійснення дій, які є вигідними для одного з 

двох політичних противників. Для профілактики та спростування чуток, з 

одого боку, треба відкрито і детально повідомляти про всі події, навіть якщо 

вони мають негативний аспект, але з іншого – інформацію все ж таки 

доцільно фільтрувати й коригувати, що породжує дилему. 

На практиці ця дилема вирішується шляхом установлення таких форм 

контролю над чутками: 1) спростування чуток важливими персонами; 

2) запровадження цензури; 3) створення спеціальних урядових установ, що 

займаються вивченням чуток і наданням достовірної інформації (колонка 

чуток в газеті, різні соціологічні центри) [5, с. 42–43]. 

Дуже поширеними інфологемами є фейки. Це поняття увійшло в наше 

життя відносно недавно, воно походить від англійського fаke – 

―підроблений, фальшивий, липовий‖. До фейків належать: фотографії, 

підроблені в фотошопі, відеороліки, змонтовані у відеоредакторі або зняті 

зовсім в інший час і в іншому місці, фальшиві новини, які неможливо 

відрізнити від правди, так звані в слов‘янському світі ―газетні качки‖, 

сторінки в соціальних мережах, створені від імені інших, як правило, 

відомих людей, фальшиві акаунти. 

Деякі матеріали мають відеопідкріплення, тому на їх тлі фейки вигля-

дають як справжні новини. Згодом правда з‘ясовується, але інформація вже 

була кинута в мережу й зробила свою справу. Коли емоції вщухають, на 

зміну одній неправдивій інформації надходить інший фейк. Над тим, щоб 

чергова інформаційна бомба накрила максимальну кількість людей і стала 

популярною за лічені хвилини, працюють сотні кореспондентів. У зв‘язку з 

цим з‘явився ще один термін – ―тролінг‖. 

Троль, тролінг (від англ. Trolling) – розміщення в Інтернеті 

провокаційних повідомлень із метою викликати конфлікти між учасниками, 

образи, ―війну правок‖, марнослів‘я тощо. 

Психологічний вплив на противника, що ґрунтується на 

комунікативних процесах із використанням сучасних інформаційних 

технологій, передбачає зміну громадської думки в заданому напрямку, що 

досягається за допомогою інформаційних операцій. 

Інформаційні операції – це сплановані дії, спрямовані на ворога, 

дружню або нейтральну аудиторію шляхом впливу на його свідомість і 

поведінку за допомогою використання певним чином організованої 
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інформації та інформаційних технологій для досягнення певної мети. Вони 

застосовуються на макро- та мікрорівні. Інформаційні операції макрорівня – 

це будь-яка агітаційно-пропагандистська та розвідувально-організаційна 

діяльність, орієнтована на конкретні соціальні групи людей і здійснювана 

головним чином через засоби масової інформації та каналами комунікацій. 

Інформаційні операції мікрорівня мають прицільно персоналізовану 

спрямованість і здійснюються переважно через міжособистісне спілкування. 

Таким чином, інформаційні операції передбачають заподіяння шкоди 

в політичній, економічній, науково-технічній, соціальній чи будь-який 

інший суспільній сфері життя держави-противника і на цій основі – чинення 

вигідного впливу для отримання переваг у тій чи іншій галузі. 

У різні часи до здійснення операцій інформаційної боротьби залуча-

лися різні сили з різним ступенем організації та стосунку до державних 

структур. Зокрема, відомо, що спеціальні підрозділи інформаційної 

(психологічної) боротьби в структурі державних органів з‘явилися тільки 

під час Першої світової війни. Подальший досвід організації інформаційної 

боротьби показав, що сили, які залучаються до реалізації політичних та 

військових заходів, можуть, з метою зовнішнього впливу на державну 

політику, цілеспрямовано впливати на певні організації та їх підрозділи. 

Прикладом можуть служити спеціальні підрозділи психологічної війни. 

На озброєнні зазначених підрозділів перебувають пересувні теле- та 

радіоцентри, друкарні, обладнання для проведення усних агітаційних про-

грам щодо особового складу й населення іноземної держави, відповідні 

технічні засоби: так звані ―агітаційні‖ снаряди, бомби, повітряні кулі тощо, 

за допомогою яких закидаються на територію противника й розпорошують-

ся пропагандистські матеріали. Наявність таких засобів дозволяє зазначеним 

підрозділам за короткий проміжок часу налагодити цілеспрямовану роботу 

по здійсненню ідеологічного та психологічного впливу на противника в 

рамках проведення різних спеціальних або безпосередньо військових 

операцій. Доцільно зазначити, що останнім часом спостерігається постійно 

зростаюча активність неурядових структур, також задіяних у здійсненні 

психологічного впливу.  

Інформаційні війни періодично ведуться у різних країнах світу. Для 

організації протидії інформаційним операціям необхідно знати фактори, які 

сприяють виникненню загроз і небезпек в інформаційній сфері держави, 

з‘ясувати їх сутність, вміти оцінювати й визначати реальність і рівень нега-

тивного впливу на суспільство та державу. 

В. Ковальов, Ю. Матвієнко, Г. Почепцов зробили спробу окреслити 

деструктивний аспект соціальних мереж, стверджуючи, що ―під руйнівною 

діяльністю соціальних мереж слід розуміти специфічну людську форму ак-

тивного ставлення до світу, основним змістом якої є знищення або пору-

шення функціонування існуючих об‘єктів і систем, що забезпечують норма-

льне функціонування особистості, суспільства та держави‖ [6]. Визнання за-
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коном діяльності соціальних мереж руйнівною, з точки зору права, є можли-

вим тільки після виконання особами в реальному світі певних дій як наслід-

ку віртуального мережевого ефекту [там же]. 

Е. Ларіна та В. Овчинський в доповіді ―Електронні війни XXI століт-

тя‖ пропонують такий спосіб розділити інформаційніі кібер-війни: ―Інфор-

маційні війни є контентом війни, спрямованим на зміну масової та індивіду-

альної свідомості, боротьбою за свідомості, цінності, установки, моделі по-

ведінки. Інформаційні війни існували задовго до появи Інтернет. Інтернет 

перевів ці війни на якісно інший рівень інтенсивності, масштабу та ефекти-

вності, а кібер-війни спрямовано на руйнівні наслідки інформаційних пото-

ків у вигляді програмних кодів до матеріальних об‘єктів та їх систем‖ [7]. 

К. Черемних і М. Восканян у доповіді ―Anonymous війна‖ пояснюють 

недавнє збільшення масових протестів впливом механізмів інформаційної 

війни [8]. Акції позиціонуються як ―ненасильницькі‖, хоча в деяких країнах, 

зокрема в Україні, вони переходять у ―гібридні війни‖. Гібридна війна (англ. 

hybrid wаrfаre) – різновид війни із поєднанням принципово різних типів і 

способів її ведення, які скоординовано застосовуються задля досягнення 

спільних цілей. Гібридна війна використовує класичні прийоми ведення вій-

ни (із військовослужбовцями в уніформах, військовою технікою та ін.), не-

регулярні збройні формування (повстанців, терористів, партизан та ін.) і такі 

типи війни, як інформаційна та кібервійна. Гібридна війна комбінує парти-

занську та громадянську війни, а також заколот і тероризм. Визначення ―гі-

бридна війна‖ в міжнародно-правових документах відсутнє [9, с. 52–53]. У 

зоні бойових дій і в тилу нарощують активність агітатори й організатори ак-

цій, що працюють за сприяння деяких партій і громадських організацій. 

На зміну ―кольоровим революціям‖ прийшли ―революції 2.0‖, відмін-

на риса яких – ключова роль Інтернету та соціальних мереж. ―Революція 

2.0‖ не може існувати без мережевих ресурсів – це її повітря, її простір, її ін-

струмент.  

У країнах, що мають значний наукомісткий сектор економіки й висо-

котехнологічну виробничу сферу та характеризуються високим рівнем 

впровадження Інтернету в повсякденне життя, соціум є набагато більш ура-

зливим для застосування інформаційних і кібер-воєн. Одна з провідних аме-

риканських організацій з вивчення громадської думки Pew Internet & 

Аmericаn Life Project провела опитування, хто найбільшою мірою загрожує 

конфіденційності особистої та корпоративної інформації. Підсумки вияви-

лися такими: 4 % – силові структури, 5 % – уряд, 11 % – інші бізнес-

структури, 28 % – рекламодавці та Інтернет-гіганти й 33 % – хакери [7]. 

Протистояти інформаційним і кібер-війнам держави намагаються у різні 

способи. Тому важливими та своєчасними були б аналіз соціальних і психо-

логічних наслідків впливів на суспільство інформації, проведення комплек-

сних наукових досліджень із проблем протидії інформаційним війнам та ін-

формаційним атакам, вироблення заходів збереження психологічної стійко-



 9 

сті громадян, розробка заходів щодо зниження рівня агресивності та насиль-

ства в суспільстві, що охоплюють ―блокування‖ матеріалів, які пропагують 

культ жорстокості. 

Процеси глобалізації, інформатизації й переміщення активності 

суспільства в Інтернет потребують чіткого осмислення державами 

необхідних змін та активних дій для створення правового поля, в якому 

зацікавлені суспільство, особа й держава. Крім відсутності правового поля, 

Інтернет-спільноти мають ще один недолік – відносну нестабільність утво-

рення, оскільки навіть спільнота з найкращими ідеями ризикує дуже швид-

ко зникнути після втрати цікавості ключових учасників [10].  

Із появою нових технологій перед суспільством, особою та державою 

постають нові виклики. Переміщення активності суспільства в Інтернет 

потребує створення правового поля для Інтернет-середовища.  

Висновки. Отже, інформаційний розрив може стимулювати різні 

інформаційні небезпеки, починаючи від хакерських атак на приватні сайти і 

закінчуючи викраденням або оприлюдненням стратегічно важливих 

відомостей національного характеру. Потреба пристосування управління до 

умов зовнішнього середовища породжує необхідність вироблення ефектив-

них стратегій управління змінами. 

Глобальне громадянське суспільство окрім позитивного впливу на 

демократизацію процесу прийняття міжнародно-політичних рішень може 

нести певну загрозу для демократії, однак ризики демократії не є підставою 

для гальмування розвитку глобального громадянського суспільства, вони є 

стимулом ставитися до нього зважено. Встановлено, що інформаційні війни 

тісно пов‘язані з глобальним громадянським суспільством. Сьогодні в світі 

розгортаються спеціальні інформаційні операції та війни, спрямовані проти 

суверенітету держав, за допомогою міжнародних неурядових організацій, 

які є інститутами глобального громадянського суспільства. Інформаційні 

війни періодично ведуться в різних країнах світу напередодні реальних воєн 

і в процесі їх ведення, тому завданням державної влади є просвіта 

громадськості для захисту від інформаційних атак та консолідація грома-

дянського суспільства на протидію інформаційним впливам. 
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Зазначено, що поняття «соціальне» відображає спільний, колективний ха-

рактер життєдіяльності людей, коли об'єднують їх соціальні зв'язки і спільні 

інтереси виявляються в рамках різних спільнот: соціальних груп, верств населення, 

поселень, регіонів та тощо. Взаємодія інтересів цих груп-важлива складова части-

на життя суспільства. Соціальна політика як інструмент управління має своєю 

загальною метою усунення соціальних антагонізмів в суспільстві, реалізацію за до-

помогою спеціальних заходів завдань динамічного розвитку і вдосконалення всієї 

системи соціальних відносин. 

Визначено, що характер відносин між груповими і загальнодержавними 

інтересами може бути різним. Відносини можуть будуватися на взаємній 

компромісі і консенсусі, можуть грунтуватися на прямому домінуванні однієї групи 

і виключення інших зі сфери прийняття рішень, на придушенні інших груп. Люди 

страждають як від надмірного тиску влади, так і від безвладдя, тому дуже важ-

ливим є питання про зміну форм влади, панування і підпорядкування, про участь у 

владі і в способах реалізації громадянських прав всіх груп населення. Необхідно 

підкреслити також, що інтереси різних груп в періоди швидких змін суспільства не 

є заданими, незмінними і раціонально осмисленими, що збільшує необхідність їх 

наукової рефлексії, громадського обговорення та узгодження. Більш того, значення 

державної влади для суспільства багато в чому полягає в тому, що вона задає певну 

інтерпретацію подій і процесів, формує певні уявлення та інтереси. 
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Ключові слова: державна соціальна політика, соціальні групи, 

загальнодержавні інтереси, соціальні відносини, громадянські права. 

 

It is stated that the concept of "social" reflects the common, collective nature of 

people's activities when their social ties and common interests are expressed within dif-

ferent communities: social groups, segments of the population, settlements, regions, etc. 

The interaction of the interests of these groups is an important part of society. Social pol-

icy, as a tool of governance, has as its general purpose the elimination of social antagon-

isms in society, the realization by means of special measures the tasks of dynamic devel-

opment and the improvement of the whole system of social relations. 

It is determined that the nature of the relationship between group and national in-

terests may be different. Relations can be based on mutual compromise and consensus, 

can be based on the direct dominance of one group and the exclusion of others from the 

sphere of decision-making, on the suppression of other groups. People suffer from both 

excessive pressure and power, so it is very important to change the forms of power, do-

mination and subordination, to participate in power and to exercise the civil rights of all 

groups of the population. It should also be emphasized that the interests of different 

groups in times of rapid change of society are not given, unchanged and rationally un-

derstood, which increases the need for their scientific reflection, public discussion and 

harmonization. Moreover, the importance of state power to society is in many respects 

that it defines a certain interpretation of events and processes, generates certain ideas 

and interests. 

Keywords: state social policy, social groups, national interests, social relations, 

civil rights. 

 

 

Постановка проблеми. У кінці XX століття в якості макро підходу за-

гально методологічного рівня для пояснення формування соціальної політики 

в західній соціології використовується підхід, розроблений П. Бурдьє. Тут 

пропонується більш широке розуміння взаємодії держави і суспільства, 

соціальна реальність розглядається як поле взаємовпливу структурних умов і 

дій соціальних агентів. С. М. Домбровська вважає, що, з одного боку, існують 

об'єктивні структури, незалежні від свідомості і волі агентів, здатні направля-

ти або пригнічувати їх практики або подання [1, c. 34]. З іншого боку, практи-

ки соціальних агентів визначаються схемами сприйняття, мислення і дії, які 

французький дослідник називає габітусом. Поле соціальної політики 

конструюється ідеологією і правом, з одного боку, і структурує колективні дії 

агентів поля, з іншого. Можна розглядати соціальну політику як соціальне по-

ле, на якому розгортаються конфлікти інтересів і можливості їх узгодження. 

Узгодження конкуруючих і конфліктуючих інтересів агентів (акторів) загаль-

ного соціального поля і слід розглядати як мета соціальної політики. Цей 

підхід здається плідним і для української соціології, оскільки в ньому 

підкреслюється не тільки конфлікт інтересів учасників соціальних взаємодій, 

а й необхідність, а головне, можливість їх узгодження засобами соціальної 

політики. Це пов'язана з тим, що в українські соціології традиційно, в дусі 
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марксистської традиції, підкреслювалася завдання вибору пріоритетів 

соціальної політики, як правило, пов'язаних з інтересами певного класу, 

підкреслювалася роль держави в вираженні інтересів панівного класу і 

придушенні інших класів або груп. Це визначило політизацію дискурсу 

соціальної політики. Слід підкреслити важливість збереження цілісності 

суспільства через посилення узгодженості і координуючої ролі держави в 

соціальній політиці. 

Необхідність наукової дослідження соціальної політики обумовлена 

складною будовою сучасного суспільства, що представляє собою певну 

цілісність, яку необхідно зберегти в умовах співіснування конфліктуючих 

інтересів різних соціальних груп, індивідів і спільнот. Поняття «політика» в 

сучасній практиці має подвійне значення: з одного боку, воно означає 

діяльність держави, спрямовану на спільні цілі, на відміну від приватного 

бізнесу або особистих інтересів, - як «polis» Аристотеля, - з іншого боку, 

вживається для опису поведінки тих, хто намагається використовувати дер-

жавну владу в певних цілях (необов'язково тільки для особистої вигоди), що 

сходить до Макіавеллі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку теорети-

ко-методологічних аспектів формування соціальної політики в наукових ро-

ботах зарубіжних учених − А. Керолла, Д. Віндзора, М. Ван Марревійка, 

Р. Штойера, К. Девіса та ін.; українських дослідників − А. Базилюка, 

Р. Башняніна, Л. Безчасного, О. Беляєва, О. Білоруса, Л. Гончарука, 

В. Єгорова, В. Куценко, Е. Лібанової, О. Макарової, В. Матросова, 

С. Мірошника, С. Мочерного та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є тенденція розвитку теоретико-

методологічних аспектів формування соціальної політики в умовах 

євроіентеграції. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне вживання англійського терміну 

«policy» обумовлено тим, що використання влади, в першу чергу державної, 

може бути узаконено тільки на основі певної концепції мети розвитку 

суспільства і похідних від цієї мети коштів. Будь-яка держава намагається об-

завестися розрахованої на перспективу програмою, що виражає загальні 

інтереси, яку воно представляє виборцям на обговорення і схвалення. Ця про-

грама, відповідна довгострокової стратегії держави є згідно автору Л.І. Ми-

хайлова, «раціональної основою дії, спрямованого на інтеграцію системи» і, 

будучи схвалена електоратом, є основою легітимації державної влади та мо-

деллю для ефективної роботи [2, c. 78]. Близьку думку висловлює сучасний 

дослідник К. О. Петракова, який вказує, що соціальна політика прагне до ви-

лучення, систематизації і надання інформації і підвищенню ефективності 

державного втручання [3, c. 11]. Раціональний характер соціальної політики 

пов'язує її з картезіанської традицією сучасної соціальної науки, підкреслює 

значимість оцінки ефективності її втручання, але знецінює політичні чи 

моральні аспекти вибору соціальних пріоритетів, якщо такі переважають, як 



 14 

було в соціалістичному «проект» соціальної політики. 

Поняття «соціальне» відображає спільний, колективний характер 

життєдіяльності людей, коли об'єднують їх соціальні зв'язки і спільні інтереси 

виявляються в рамках різних спільнот: соціальних груп, верств населення, по-

селень, регіонів та тощо. Взаємодія інтересів цих груп-важлива складова час-

тина життя суспільства. Соціальна політика як інструмент управління має 

своєю загальною метою усунення соціальних антагонізмів в суспільстві, 

реалізацію за допомогою спеціальних заходів завдань динамічного розвитку і 

вдосконалення всієї системи соціальних відносин. Як будь-яка управлінська 

діяльність, соціальна політика має певні часові виміри, а також ряд 

найважливіших характеристик, які в систематизованому вигляді представлені 

в таблиці 1 [3, c. 11]. 

 

Таблиця 1 

Загальна характеристика державної соціальної політики 

 
Ознаки характеристик Характеристики соціальної політики 

Рівень розробки та 

реалізації соціальної 

політики 

державна соціальна 

політика; 

регіональна, міська; 

соціальна політика на підприємстві, в організації, 

установі 

Зміст заходів, завдань 

соціальної політики 

організаційні, правові, соціальні, економічні, фінансові, 

екологічні, демографічні, ідеологічні, пропагандистські, 

культурні тощо 

Період реалізації 

соціальної політики 

Довгострокова  

Середньострокова 

Короткострокова  

Поточна 

Ефективність / 

неефективність 

Ефективна - дієва, результативна, прагматична, 

реалізована в значній мірі, зрозуміла населенню. Неефек-

тивна - нереальна, «паперова», що не реалізована, в 

значній мірі, відторгається населенням. 

Період реалізації 

соціальної політики 

Довгострокова 

Середньострокова 

Короткострокова  

Поточна 

Ефективність / 

неефективність 

Ефективна - дієва, результативна, прагматична, 

реалізована в значній мірі, зрозуміла населенню. 

 

Неефективна - нереальна, «паперова», що не реалізована, в 

значній мірі, відторгається населенням. 
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Соціальна політика конструюється за рахунок дискурсивних засобів 

номінації та кодифікації, що визначають цивільно-правовий статус будь-якої 

соціальної групи. «Кодифікація - це операція приведення в символічний поря-

док або підтримки символічного порядку, яка найбільш часто покладається на 

вищі державні бюрократії». Обсяг символічного капіталу групи визначається 

кодифікацією її правової позиції і статусом правового документа, що задає ці 

коди. Чим більшу юридичну силу має правовий документ, тим більший обсяг 

символічного капіталу отримує дана соціальна категорія громадян.  

Структурований вплив соціальної політики на соціальну структуру 

суспільства і положення різних соціальних груп визначається основними 

механізмами розподілу соціальних благ, їх типами і будовою. Ці механізми 

створюють не тільки політичну, а й економічну основу потенційних колек-

тивних дій різних груп населення. При цьому тільки держава є соціальним і 

політичним інститутом, який має право і обов'язок вирішувати від імені наро-

ду і діяти відповідно до так званими загальними (загальнонародними, загаль-

нодержавними) інтересами. Те, що ці інтереси, як правило, нав'язуються од-

ними групами іншим, відомо з часів Платона і Аристотеля і детально 

проаналізовано К. Марксом і Ф. Енгельсом. 

У той же час, характер відносин між груповими і загальнодержавними 

інтересами може бути різним. Відносини можуть будуватися на взаємній 

компромісі і консенсусі, можуть ґрунтуватися на прямому домінуванні однієї 

групи і виключення інших зі сфери прийняття рішень, на придушенні інших 

груп. Люди страждають як від надмірного тиску влади, так і від безвладдя, 

тому дуже важливим є питання про зміну форм влади, панування і 

підпорядкування, про участь у владі і в способах реалізації громадянських 

прав всіх груп населення. Необхідно підкреслити також, що інтереси різних 

груп в періоди швидких змін суспільства не є заданими, незмінними і 

раціонально осмисленими, що збільшує необхідність їх наукової рефлексії, 

громадського обговорення та узгодження. Більш того, значення державної 

влади для суспільства багато в чому полягає в тому, що вона задає певну 

інтерпретацію подій і процесів, формує певні уявлення та інтереси. Соціальна 

реальність розглядається ним як поле взаємовпливу структурних умов і дій 

агентів. Л. Губерський вважає, що, з одного боку, існують «... об'єктивні 

структури, незалежні від свідомості і волі агентів, здатні направляти або 

пригнічувати їх практики або подання» [4, c. 265]. З іншого боку, як уже за-

значалося, практики соціальних агентів визначаються схемами сприйняття, 

мислення та дій. Про зв'язок влади і знання багато писав М. Фуко. Конструю-

ються соціальний мир діяльність різних гілок державної влади прямо 

змикається із запропонованим поняттям яке само описує  державу 

Л. В. Губерський, де очевидна взаємообумовлених, переплетення пізнає 

суб'єкта зі своїм об'єктом[4, c.98]. Одним із проявів кризи України в цьому 

контексті і є суперечливі образи соціальної політики, пропоновані Президен-

том, Урядом, Верховною Радою, регіональною владою, ЗМІ та тощо [5]. 
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У 1990-х роках соціальна політика переживає глобальну кризу, яка 

торкнулася всіх типів соціально-економічних систем - соціальних держав, 

постсоціалістичних держав і модернізуються держав третього світу. Крім 

внутрішніх «дефектів» різних систем соціальної політики (патерналізм, 

бюрократизація, розростання клієнтальної груп, недооцінка етнокультурної 

специфіки та тощо) велику роль зіграли нові фактори розвитку: 

- глобалізація економіки, що супроводжується збільшенням 

несправедливості в міжнародному поділі праці, зростанням відмінностей в 

доходи і споживанні, майновим розшаруванням (globalization of economy - 

localization of wages); 

- послаблення ролі національних держав, зростання впливу 

міжнародних фінансових інститутів, транснаціональних корпорацій, 

міжнародних торгових та ін. угод (це справедливо не тільки для країн третьо-

го світу і країн з перехідною економікою. Так, в 1977 р. МВФ рекомендував 

Великобританії структурну реорганізацію економіки в зв'язку з найбільш ви-

соким рівнем позик в Європі. Це викликало значне скорочення фінансування 

соціальних програм і гарантій допомоги населенню з боку держави). 

- збільшення рухливості професійної і соціальної структури суспільства; 

- незворотні демографічні зміни (в тому числі, старіння населення в роз-

винених і постсоціалістичних країнах); 

- активне залучення жінок до суспільного виробництва і, в меншій мірі, 

чоловіків в відтворення сім'ї, різноманітність форм сімейного життя; 

- зниження політичної і соціальної ролі профспілок, виникнення нових 

соціальних рухів, які представляють інтереси маргінальних, по відношенню 

до традиційних платникам податків - середнього класу, груп, таких як жінки, 

люди з обмеженими можливостями (10% населення в різних країнах – 

інваліди) та тощо [6]. 

Висновки. Перше трактування, в якому «соціальне» прирівнюється до 

«суспільного», передбачає, що соціальна політика – це «громадські дії щодо 

вирішення проблем, які зачіпають все суспільство». Мета соціальної 

політики – сприяти досягненню цілей товариства», такій політиці протилежна 

приватнопідприємницька політика. В рамках приватнопідприємницькій 

політики ряд країн накопичили важливий досвід, наприклад, у Німеччині 

пенсійне страхування і страхування від нещасних випадків на виробництві 

спочатку розвивалося на окремих підприємствах або групах однотипних 

підприємств. Навіть виплати сім'ям у зв'язку з народженням дітей практикува-

лися спочатку підприємцями.  

Зокрема тих, які традиційно вирішувалися на місцевому рівні. Тому 

розвинені держави узагальнили і інтегрували досвід підприємств і місцевих 

спільнот (комун) в різних моделях «соціальної держави». Дане трактування 

дозволяє зробити висновок, що підсумовування приватних інтересів і завдань, 

що вирішуються підприємцями, не може дати рішення загальних, 

інтегративних проблем суспільства і держави, для вирішення яких і потрібна 
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соціальна політика. 

Друге трактування, де соціальна політика через трудове законодавство і 

соціальне страхування вирішує проблеми найманих працівників. В кінці XIX 

століття це були, в першу чергу, робочі, в даний час в постіндустріальному 

суспільстві більшість людей, що працюють за наймом – вже не «сині», а 

«білі» комірці. Мета соціальної політики – нейтралізація радикальних 

соціалістичних ідей, забезпечення можливості соціал-реформізму. 

Протилежність реформізму – соціал – радикалізм, який на практиці був 

пов'язаний з соціалістичною революцією під керівництвом робітничого класу. 

Зараз, через сто років, ми бачимо досвід реалізації соціал-реформізму в розви-

нених державах Європи, а досвід соціал-радикалізму – в колишньому СРСР. 

Соціал-реформізм виявився досить ефективним способом досягнення добро-

буту різних верств населення за рахунок високої історичної спадкоємності, а 

радикалізм вів до високих людських витрат, які «з'їдали» зміни. З іншого бо-

ку, потенціал диференціації інтересів, присутній в такому типі соціальної 

політики, призвів до того, що податки на працююче населення в даний час за-

надто виросли, а забезпечуються груп населення стає все більше. Тут інтереси 

соціального захисту та орієнтованою на перспективу соціальної політики ста-

ли суперечити один одному, соціально-економічний розвиток західних країн 

сповільнилося через надмірну соціального навантаження на підприємців і які 

працюють. Завдання соціальної політики сьогодні – знайти нові можливості 

для балансу інтересів працюючих і економічно залежних клієнтів соціальної 

роботи, в певній мірі зменшуючи, а краще, оптимізуючи, соціальні витрати. 

Третя трактування, де соціальна політика через систему суспільного і 

державного допомоги та благодійності забезпечує мінімальний дохід бідним, 

тобто непрацездатним, декласованим і найнижче оплачуваних з працюючих 

(пауперов). Мета – забезпечити перерахованих груп населення скільки-небудь 

прийнятне існування, щоб забезпечені класи могли не побоюватися за своє 

життя і майно. Протилежність такої мінімальної підтримки – варіанти приму-

сового працевлаштування, які в сьогоднішніх правових державах трансфор-

мувалися в громадські роботи або системи відпрацювання посібників 

(welfarestate – workfare state). Недарма західні дослідники відзначають, що 

коріння соціальної роботи знаходяться у в'язниці, робочому будинку і притул-

ку. Історично таку соціальну політику першої реалізувала Великобританія, а 

потім країни, пов'язані історично з Британською імперією. Уважний погляд на 

цей тип соціальної політики, так само як і наступний, четвертий, виявляє, що 

реальної цільовою групою тут є не бідні, а, навпаки, забезпечені верстви насе-

лення, які захищають власне безпечне і стійке існування через політику 

підтримки нужденних. Держави, які проводили такий тип соціальної політики, 

швидко зіткнулися з неконтрольованим зростанням витрат на соціальні по-

треби і зростанням кількості клієнтів. Тому, наприклад, Великобританія, по-

чинаючи з 1980-х років, стала паралельно впроваджувати в соціальну роботу 

ринкові механізми і розвивати взаємодопомога і самодопомога під прапором 
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«community development» – розвитку спільнот і роботи на цьому рівні. 

Політика розвитку роботи в спільнотах, як нова технологія соціальної роботи, 

безумовно, актуальний компонент соціальної інтеграції, тому сьогодні 

викликає інтерес у багатьох країнах. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА УКРАЇНИ» 

 

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF DEFINITION OF THE 

CONCEPT OF INTERNAL SECURITY OF UKRAINE 

 
У статті розкрито основні аспекти поняття внутрішньої безпеки Украї-

ни. Визначено та комплексно узагальнено пріоритетні категорії безпеки у розрізі 

виконання функцій внутрішнього та зовнішнього характеру. Встановлено сут-

ність поняття внутрішньої безпеки, як складової національної безпеки, та окрес-

лено ключові чинники внутрішніх загроз.  

Визначено роль сфери безпеки і оборони у системі центральних органів ви-

конавчої влади. Виявлено, що виконання завдань внутрішньої безпеки покладаєть-

ся на органи публічної влади, військові формування та правоохоронні органи в 

межах повноважень. З‟ясовано напрями діяльності органів системи МВС у функ-

ціонуванні сфери внутрішньої безпеки України; розглянуто основні заходи органів 

внутрішніх справ на шляху подолання негативних викликів у процесі розбудови за-

гальнонаціонального сектору безпеки і оборони України.  

Ключові слова: внутрішня безпека, національна безпека, загрози, сфера 

безпеки та оборони. 

 

The article deals with various aspects of the concept of internal security of 

Ukraine. The main safety categories are analyzed in terms of performing internal and 

external functions. The essence of the concept of internal security as a component of na-

tional security is revealed and the key factors of internal threats are clarified. 

The role of the sphere of security and defense in the system of central executive 

authorities has been determined. It has been found that the performance of internal se-

curity tasks rests with the public authorities, military formations and law enforcement 

agencies within the powers. The priorities of activity of agencies of the Ministry of In-

ternal Affairs system in functioning of sphere of internal security of Ukraine are out-

lined; the main measures of the law enforcement agencies to overcome the negative 

challenges in the process of building the national security and defense sector of Ukraine 

are identified. 

Keywords: internal security, national security, threats. 
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Постановка проблеми. Сучасна суспільно-політична та соціально-

економічна ситуація в Україні засвідчує наявність окремих загроз у внутрі-

шній безпеці держави. Така ситуація може спричинити невідворотні грома-

дянські конфлікти, у тому числі, призвести до відокремлення як певних ад-

міністративно-територіальних одиниць, так і подальшого територіального 

розпаду. Наукова розробка концепції внутрішньої безпеки України відіграє 

важливу роль у визначенні та вірній розстановці пріоритетів держави у сфе-

рі безпеки.  

У дослідженнях провідних науковців, фахових спеціалістів з напряму 

внутрішньої безпеки відсутня єдина думка у питанні трактування поняття 

«внутрішня безпека держави». Подальше дослідження концепції внутріш-

ньої безпеки України має важливе значення для розбудови її безпекових ін-

ститутів. Комплексна наукова робота, у частині основоположних засад вну-

трішньої безпеки, є невід‘ємною складовою національної безпеки України 

та потребує наукового обґрунтування. У зв‘язку з цим висвітлення пробле-

матики внутрішньої безпеки держави вимагає належних теоретичних і прак-

тичних напрацювань, що сприятиме удосконаленню механізмів державного 

управління у цій сфері.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у ви-

вчення теорії безпеки, висвітлення різноманітних аспектів запобігання загро-

зливим ситуаціям та формування потенційно сприятливих умов для функці-

онування сфери безпеки здійснилидослідники О.М. Бандурка, В.Т. Білоус, 

В.О. Глушков, О.Г. Данільян, І.М. Даньшин, О.П. Дзьобань, І.В. Зозуля, 

В.С. Картавцев, В.О. Косевцов, О.М. Костенко, В.А. Ліпкан, П.П. Михайлен-

ко, Н.Р. Нижник, М.І. Панов, Г.П. Ситник, В.О. Шамрай та ін. 

Серед плеяди західних науковців тематика функціонування систем 

безпеки була предметом досліджень у працях Т. Гоббса, Ш. Монтеск‘є, 

С. Брауна, У. Ліппмана, М. Каплана, 3. Бжезінського, Г. Кіссінджера, 

Г. Моргентау, С. Хоффмана, Дж. Найта та ін. Зокрема, американські вчені 

вперше офіційно застосували термін «внутрішня безпека» для характерис-

тики узгоджених національних зусиль із запобігання терористичним діям на 

території США, мінімізації збитків і ліквідації наслідків терактів [13]. 

У переважній більшості праць вітчизняних науковців питання внутрі-

шньої безпеки розглядається крізь призму узагальненого поняття відношен-

ня до людини, суспільства та держави. Зокрема, визначення «внутрішня 

безпека» вживається для характеристики ряду явищ та процесів, які стосу-

ються самозбереження, існування і розвитку природного середовища як для 

окремого об‘єкта, так і для суспільства та держави в цілому. Невід‘ємну та, 

водночас, вагому інформаційну складову має питання співвідношення осо-

бистої, суспільної та державної безпеки з національними інтересами та із за-

грозами національній безпеці.   

Постановка завдання. Мета статті полягає у здійсненні наукового 

аналізу стосовно питання визначення та обґрунтування актуальності терміну 
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«внутрішня безпека України» у взаємообумовленості з поняттям «націона-

льної безпеки України». 

Виклад основного матеріалу. Одне з основних завдань людства, що 

слугує рушійною силою розвитку цивілізації – створення безпечного сере-

довища задля належного та безперебійного функціонування життєво необ-

хідних сфер діяльності. Проблема безпеки завжди була, є та залишатиметься 

актуальною як для окремої людини, так і для суспільства в цілому. На су-

часному етапі розвитку людства, розбудова нових держав світу призвела до 

необхідності уточнення їх внутрішніх та зовнішніх функцій, пов‘язаних із 

безпекою. Відповідно до стратегічної Концепції сталого розвитку людської 

спільноти [1], розробленої ООН, безпека складається із семи основних кате-

горій:  

 економічна безпека – гарантований мінімальний дохід;  

 продовольча безпека – фізична та економічна доступність про-

дуктів харчування; 

 екологічна безпека – свобода та захист від загроз екологічного 

забруднення, захищеність від екологічних катастроф; 

 безпека для здоров'я – доступність ефективного медичного об-

слуговування (відносна свобода від захворювань і заражень);  

 особиста безпека – свобода та захист людини від фізичного на-

сильства і погроз;  

 громадська і культурна безпека – захищеність культурного різ-

номаніття меншин та захист суспільного розвитку від деструктивних тенде-

нцій (збереження культурної своєрідності);  

 політична безпека – можливість жити в суспільстві, яке визнає 

основні права людини (захист основних прав людини і свобод). 

За сферою впливу загрози безпеки можуть інтегруватися з середини та 

ззовні об‘єкта. Водночас, ці чинники трансформують безпеку у внутрішню 

або зовнішню. Реальний стан внутрішньої безпеки держави визначається іс-

нуючими або потенційними загрозами, а також обов‘язково пов‘язується із 

сучасною прогнозованою оцінкою характеру таких загроз як внутрішнього, 

так і зовнішнього порядку.  

В Україні безпека людини визнається однією з найвищих соціальних 

цінностей (частина перша статті З Конституції України) [2]. Проблеми її за-

безпечення сьогодні є стратегічним завданням для держави. Такі явища 

обумовлені небезпечними процесами, які відбуваються в українському сус-

пільстві та є життєво важливими для кожного громадянина. Від забезпечен-

ня дієздатності механізму внутрішньої безпеки суспільства та окремо взятої 

людини, як складової цього суспільства, залежить подальша життєдіяльність 

та сталий розвиток України.  

Аналіз чинного законодавства України з питань забезпечення націона-

льної безпеки, наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників дає 

підстави стверджувати про невід‘ємний характер внутрішніх та зовнішніх 
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складових цього поняття.  

У ст. 26 Стратегії національної безпеки України [3] визначено поточні 

та прогнозовані загрози національній безпеці України з урахуванням зовні-

шньополітичних та внутрішніх умов. Логічне продовження цієї тематики чі-

тко виписано у ст. 30 Стратегії, де розкривається сутність поточних та про-

гнозованих чинників, що впливають на розвиток оборонно-промислового 

комплексу з урахуванням внутрішньо- та зовнішньополітичних умов. 

У той же час, вище згадана Стратегія, а також нещодавно прийняті За-

кон України «Про Національну безпеку України» [4] та нова редакція Воєн-

ної доктрини України [5], яка є складовою концепції національної безпеки, 

не надається чіткого та обґрунтованого визначення терміну «внутрішня без-

пека». За таких обставин наукова розробка цього поняття у системі поглядів 

на сутність і характер загроз безпеці людині, суспільству та державі, прин-

ципів і шляхів запобігання їх виникненню − суттєво обмежена. Це спонукає 

окремо дослідити поняття «внутрішня безпека», визначити його зміст, а та-

кож взаємозв‘язок із національною безпекою за умов розвитку сучасного 

українського суспільства.  

Завдяки аналізу чинних нормативних актів вдалося встановити, що 

ключовим моментом при визначенні понять «безпека» і «національна безпе-

ка» являється запобігання загрозам (внутрішнім та зовнішнім). Унеможлив-

лення реалізації вказаних загроз відповідає життєво важливим інтересам 

людини, суспільства, держави.  

У процесі дослідження вдалося з‘ясувати різновиди та сферу поши-

рення внутрішніх загроз. Зазвичай до внутрішніх загроз відносять небезпе-

ки, які мають місце всередині держави, а саме:  

 прояви сепаратизму, намагання автономізації або, навіть, відо-

кремлення за етнічною ознакою тимчасово окупованих регіонів держави;  

 радикалізація та можливість виникнення конфліктів у сфері мі-

жконфесійних відносин;  

 створення незаконних воєнізованих збройних формувань, нама-

гання використати їх в інтересах певних осіб (органів);  

 економічна нестабільність та високий рівень тінізації економіки;  

 енергетична залежність; 

 високий рівень корупції в органах державної влади, органах міс-

цевого самоврядування, зрощення бізнесу і політики;  

 неефективність державної політики щодо подолання бідності; 

 відтік трудових резервів за кордон; 

 прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інфо-

рмації; намагання маніпулювати суспільною свідомістю у т.ч. шляхом по-

ширення недостовірної, неповної або упередженої інформації; 

 комп‘ютерна злочинність та комп‘ютерний тероризм;  

 зростання ризиків виникнення екологічних катастроф, у першу 

чергу, на непідконтрольних урядові України територіях, надзвичайних ситу-
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ацій техногенного та природного характерів;  

 кримінальна злочинність, насамперед, зростання незаконного 

обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. 

Наведений перелік можливих внутрішніх загроз свідчить про необхід-

ність створення на практиці державного управління системи прогнозування 

та протидії дестабілізуючим факторам внутрішньої безпеки.  

Аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених, а також ві-

дповідних законодавчих актів дає підстави зробити наступний висновок.  

У трактування визначень «безпека», «державна безпека», «національна без-

пека», «суспільна безпека» та ін. безпосередньо закладено поняття «внутрі-

шня безпека» як невід‘ємної складової змісту узагальненого терміну «безпе-

ка». Під час дослідження низки наукових доробків фахівців у галузі безпеки, 

переконливо можна констатувати, що поняття «національної безпеки», на-

самперед, потрібно розглядати у якості симбіозу внутрішньої та зовнішньої 

безпеки.  

Дослідники О.Г. Данільян, О.П. Дзьобань, М.І. Панов пов‘язують на-

ціональну безпеку із захищеністю життєво важливих інтересів особи, суспі-

льства, держави та людства як від внутрішніх, так і зовнішніх загроз в ціло-

му [6, с. 9].  

У науковому розумінні В. О. Косевцова під поняттям «національна 

безпека» окреслено наступний стан речей: «національна безпека – це стан 

захищеності та сутність реалізації інтересів людини, суспільства і держави в 

різних сферах їхньої життєдіяльності в умовах впливу внутрішніх та зовні-

шніх загроз» [7, с. 6].  

У свою чергу, Н.Р. Нижник, Г.П. Ситник, В.Т. Білоус у своїх дослі-

дженнях переконливо висувають твердження наступного характеру.  

З позицій внутрішніх властивостей поняття «національної безпеки» необ-

хідно розглядати як сукупність взаємопов‘язаних елементів: різнорідних за 

функціональними сферами національної безпеки (у такому випадку об‘єкт 

характеризується тільки за якістю) або однорідних (ситуація за якої в 

об‘єкта виокремлюють кількісну характеристику) [11, c. 21]. 

Отже, належна функціональність механізму національної безпеки мо-

жлива лише за умови забезпечення безперебійності роботи, а також злаго-

дженості її внутрішньої та зовнішньої складових.  

У науковій літературі та нормативно-правових актах розрізняють 

окремі види безпеки, де присутня суттєва внутрішня складова: громадська, 

політична, економічна, екологічна, технологічна, інформаційна. Указані різ-

новиди охоплюють найбільш значимі сфери життєдіяльності людини, суспі-

льства та держави. Окрім того, за своїми характерними особливостями ці 

категорії внутрішньої безпеки, відповідно до зміни соціуму, перебувають у 

постійній взаємозалежності та трансформації.  

Таким чином, є підстави констатувати, що поняття «безпека» не мож-

на вважати абсолютним. Окрім того, це визначення набуває змістовного на-
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вантаження лише у сфері конкретної життєдіяльності людини, суспільства 

чи держави, де «безпеку» можна визначити як явище захищеності життєво 

важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави від реаль-

них та потенційних внутрішніх загроз.  

Головною умовою забезпечення внутрішньої безпеки суспільства і 

держави є системна протидія різного роду посяганням на них. Це залежить 

від рівня розвитку суспільних і державних інститутів, досконалості законо-

давства, розвитку самосвідомості громадян, можливості правовими метода-

ми захищати права і свободи усіх верств населення. 

Відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» та 

Стратегії національної безпеки, складовими сектору безпеки і оборони є си-

стема центральних органів виконавчої влади, що здійснюють повноваження 

в сфері забезпечення публічної безпеки та порядку, цивільної безпеки, за-

безпечення прав і свобод громадян, міграційної політики, захисту державно-

го кордону, а саме: Національна гвардія України, Національна поліція Укра-

їни, Державна прикордонна служба України, Державна міграційна служба 

України та Державна служба України з надзвичайних ситуацій, діяльність 

яких спрямовується і координується Міністром внутрішніх справ. 

Ураховуючи постійну змінюваність загроз внутрішній безпеці Украї-

ни, а також необхідність оптимізації правоохоронної діяльності, відповідно 

до найкращих європейських стандартів, напрями підвищення ефективної 

спроможності щодо забезпечення внутрішньої безпеки втілені у програмних 

документах МВС України.  

У листопаді 2018 року Кабінетом Міністрів України схвалено Страте-

гію розвитку системи МВС до 2020 року [8]. Цей документ є результатом 

плідної взаємодії МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовується та координуються Міністром внутрішніх справ, Консу-

льтативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної 

безпеки України та міжнародних експертів.  

Стратегія розвитку системи МВС до 2020 року на сьогодні є основним 

орієнтиром у розвитку органів системи МВС, як невід‘ємної частини секто-

ру національної безпеки України. Серед пріоритетів діяльності забезпечення 

внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ, у відповідності до вказаної 

Стратегії, необхідно окреслити наступні: безпечне середовище; протидія 

злочинності; дотримання та забезпечення прав людини; ефективне інтегро-

ване управління кордонами; збалансована міграційна політика. 

Надзвичайно важливим у цьому відношенні вважається безпековий 

компонент Стратегії розвитку системи МВС. За цим критерієм визначається 

пріоритетність поставлених завдань для виконання органами внутрішніх 

справ у процесі розбудови загальнонаціонального сектору безпеки і оборони 

України.  

Серед основних заходів, що реалізуються системою МВС України для 

подолання негативних викликів визначено такі:  
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 підготовка превентивних програм та програм забезпечення без-

пеки територіальних громад;  

 підвищення спроможностей сил цивільного захисту щодо запо-

бігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації їх наслідків (зокрема створення 

Системи авіаційної безпеки МВС);  

 внесення змін до законодавчого механізму регулювання та конт-

ролю за обігом і використанням зброї, вибухонебезпечних речовин;  

 удосконалення організаційних і правових засад боротьби з орга-

нізованою злочинністю та протидії торгівлі людьми, наркозлочинності та 

кіберзлочинності;  

 відновлення контролю над державним кордоном у межах Доне-

цької і Луганської областей, а також забезпечення готовності до його охоро-

ни в межах частково окупованої території Автономної Республіки Крим піс-

ля відновлення на вказаній території конституційного ладу України;  

 оснащення державного кордону сучасними засобами контролю 

із врахуванням пріоритетності східного кордону та лінії розмежування з те-

риторією ведення антитерористичної операції і тимчасово окупованої тери-

торії Автономної Республіки Крим. 

Останнім часом державні реформи відзначаються системним характе-

ром. Зміни та нововведення у системі державного регулювання взаємо-

пов‘язані між собою та передбачають перерозподіл повноважень у формах 

діяльності, потребують відповідних кадрових та матеріальних ресурсів між 

різними органами держави.  

Проектом реформи правоохоронних органів передбачається поступове 

перетворення Служби безпеки України на орган, який не управляє та регу-

лює, а у певних особливих формах діяльності безпосередньо забезпечує 

державну безпеку України у сфері попередження та подолання внутрішніх 

та зовнішніх загроз.  

Важливим елементом державного управління у сфері забезпечення 

внутрішньої безпеки, як складової національної безпеки, має стати спільне 

планування заходів відповідних підрозділів, використання наявних сил та 

засобів, координація їх діяльності з державними органами щодо виявлення, 

запобігання і нейтралізації реальних та потенційно можливих загроз.  

Поняття «внутрішня безпека» деталізує наявні суспільні явища і про-

цеси національної безпеки із подолання загроз та інших дестабілізуючих 

факторів, що здійснюються безпосередньо всередині держави. Однак важ-

ливо, що джерело таких небезпек може бути де завгодно. 

Підсумовуючи, варто зробити акцент на тому, що забезпечення внут-

рішньої безпеки як складової національної безпеки є найбільш значущою 

функцією держави та виражається у забезпеченні стабільності державних і 

недержавних інститутів, соціально-правових норм у державі, життєдіяльно-

сті громадян.  

Виконання завдань внутрішньої безпеки покладається на органи пуб-
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лічної влади, військові формування та правоохоронні органи в межах своїх 

повноважень, а також може досягатися виключно проведенням єдиної дер-

жавної політики у галузі її забезпечення, розробкою і своєчасним проведен-

ням превентивних та інших відновних заходів.  

Отже, внутрішня безпека України являє собою систему державних ор-

ганів, інституцій, які реалізовують повноваження, відповідні засоби і методи 

захисту інтересів держави, права і свободи, інтереси і цінності людини та 

суспільства від загроз, злочинних посягань, що виникають усередині держа-

ви, від кого б вони не виходили. 
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У статті проведено дослідження основних науково-теоретичних підходів 

до вирішення питання комплексного аналізування стану безпеки енергетичної та 

газопостачання на національному рівні. Визначено вплив ключових загроз, обумов-

лених геополітичними змінами, на рівень енергетичної безпеки України та шляхи 

їх подолання. 

Ключові слова: енергетична безпека, безпека газопостачання, енергетич-

на залежність, газоємність, транзит газу, імпорт газу. 

 

The article deals with the main scientific-theoretical and methodological ap-

proaches to the solution of the complex analysis of the state of security of energy and 

gas supply at the national level. The influence of key threats caused by geopolitical 

changes on the level of energy security of Ukraine is determined.  
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Постановка проблеми. Україна є однією з провідних країн Європи у 

галузі транспортування газу. Це пов‘язано з її історичним минулим та 

унікальним географічним положенням. Наша країна знаходиться на 

перехресті нафтогазових потоків Євразійського континенту. Одночасно 

економіка залишається енергозалежною від поставок імпортних 

енергоресурсів, передусім нафти і газу. З цього випливає особливість 

функціонування та розвитку вітчизняного паливно-енергетичного комплек-

су, а також формування ролі держави на міжнародному енергетичному рин-

ку. З одного боку, Україна має потужну інфраструктуру транспортування 

газу у європейські країни, а з іншого – її економіка залежить від закордон-

них постачальників природних вуглеводнів, оскільки власними ресурсами 

вона забезпечена недостатньо. Отже, у розрізі питань підвищення рівня 

енергетичної безпеки держави стабільний власний розвиток нафтогазової 

галузі стає стратегічною метою в процесах енергозабезпечення України, 

оскільки споживання газу і нафтопродуктів залишається стабільно високим, 

притому, що задоволення потреб у вуглеводнях за рахунок власного видо-

бутку нафти та природного газу становить в Україні близько 20–25% [15, с. 

104]. На сьогодні одним з основних завдань національної економічної полі-

тики є створення ефективної системи газозабезпечення енергетичної безпе-

ки, від рівня якої залежить досягнення країною енергетичної незалежності 

та створення потужної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання енергетичної без-

пеки є предметом дослідження багатьох вітчизняних учених, серед яких слід 

виділити наукові праці В.О. Баранніка, С.М. Бевза, Є.А. Боброва, 

Д.В. Волошина, І.В. Діяка, А.З. Дорошкевича, О.І. Закревського, 

В.І. Захарченко, М.Г. Земляного, М.П. Ковалика, Ю.В. Продана, 

Б.С. Стогнія, А.І. Шевцова та інших.  

Дослідження складових енергетичної безпеки має велике значення для 

країн, які відчувають енергетичну залежність. Саме тому в умовах 

російської агресії, поточної економічної кризи, енергетичної 

самонедостатності в Україні це є одним із ключових питань сьогодення. 

Критерії оцінки складових енергетичної безпеки забезпечують кількісну, 

порівняльну та відносну оцінку її стану та змін під впливом дії окремих 

факторів, які впливають на забезпечення національних інтересів в 

енергетичній сфері.  

Постановка завдання. Метою статті є визначення впливу загроз, 

обумовлених змінами геополітичної ситуації, на рівень енергетичної безпе-

ки та газопостачання України, ідентифікація загроз такій безпеці України; 

оцінка впливу ключових факторів на рівень енергетичної безпеки й 
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обґрунтування механізмів державного регулювання зміни цих загроз. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні Україна – енергодефіцитна 

країна, запасів нафти, вугілля і газу якої недостатньо для задоволення по-

треб власної економіки й населення. Але проблема навіть не в цьому, 

подібна ситуація є нормальною практично для всіх європейських країн, а в 

тому, що наша країна отримує основні обсяги вуглеводнів (близько 85%) 

безпосередньо з одного джерела, Росії, або ж куповані енергоносії потрап-

ляють в Україну транзитом через російську територію. А відповідно до 

міжнародної практики, таких незалежних одне від одного джерел має бути 

три-чотири. У прив‘язці постачань лише до однієї країни криється загроза 

для політичної незалежності держави загалом. 

У руках України є достатній інструментарій для внутрішніх дій, який 

повинен мінімізувати для країни загрози в разі, якщо навіть російські обхід-

ні газопроводи таки будуть реалізовані [4, с. 118].  

Нині, коли експорт нафти й газу має ключове значення для стабільно-

сті російського бюджету, вуглеводні стали для Росії інструментом політич-

ного впливу в тих країнах, які залежать від російських постачань. У зв'язку з 

цим кремлівська пропаганда в Європі помітна на різних рівнях: це протести 

проти сланцевого газу, у зв'язку з якими виникла багато матеріалів, які пе-

реконують, що найбезпечніше продовжувати купувати російську сировину, 

а також поширення тези, нібито будь-які альтернативи (СПГ зі США, поста-

вки з Норвегії) є економічно невигідними. Автори пропагандистських месе-

джів користуються тим, що енергетична безпека — це складна, малозрозу-

міла для більшості тема, в якій легко скотитися до чистих емоцій і популяр-

них у пресі міфів, які не мають нічого спільного з дійсністю [3].  

Глобалізаційні процеси та світові тенденції розвитку енергетики при-

зводять до збільшення споживання енергетичних ресурсів. Із збільшенням 

чисельності населення зростають потреби у ресурсах. Згідно з прогнозами 

експертів до 2030 року всесвітні витрати енергії мають збільшитися втричі. 

Такий попит на енергію підвищується внаслідок енергетичних потреб на-

самперед таких країн, як США, Китай, Росія та Індія. 

Одним із пріоритетних напрямів зменшення споживання первинних 

енергоресурсів є розвиток нетрадиційних та поновлювальних джерел 

енергії. Нині їх частка в енергетичному балансі України не перевищує 0,7%. 

Сучасні вчені стверджують, що доведення частки альтернативної енергети-

ки в загальному енергобалансі до рівня 15% дасть змогу підвищити показ-

ник енергетичної безпеки на 3,5% [16].   

Тобто за своєчасної модернізації заводів випуск палива на них міг би 

вчетверо перевищити потребу країни в нафтопродуктах, Україна могла б 

стати великим експортером бензину і дизпалива. А за даними Українського 

інституту майбутнього, вже до 2022 року країна може вийти на повне само-

забезпечення газом, нафтою і нафтопродуктами. 

Оптимальний вихід для України в нових умовах — це взагалі позбути-



 31 

ся імпорту газу. І саме це й декларується на урядовому рівні. Однак на прак-

тиці заходи з енергозбереження, економії або нарощування видобутку пали-

ва продовжують фінансуватися за залишковим принципом або адміністра-

тивно блокуються. Як наслідок, після незначного збільшення видобутку в 

2015-2017 роках (з 19,9 до 20,5 млрд. куб. м) із лютого 2018 року газовидо-

бувна галузь країни повернулася до зменшення видобутку. Обсяги видобут-

ку газу приватними виробниками того ж року також зменшилися до 4,1 

млрд куб. м проти 4,2 млрд, хоча в попередні роки вони динамічно нарощу-

вали показники [5].  

Упродовж 2018 р. суттєве відставання в темпах розроблення та ухва-

лення нормативно-правових актів, спрямованих на впровадження в Україні 

європейської енергетичної моделі, спонукало суб‘єктів господарювання до 

лобіювання в органах влади власних проектів, що суперечили ухваленим 

принципам функціонування ринків. Намагання галузевих монополістів про-

довжити на якомога довший період неринкові ціни й тарифи, державні гара-

нтії та кредити, сформували нову загрозу енергетичній безпеці. Адже проек-

ти, розпочаті сьогодні в рамках чинних взаємовідносин, у майбутньому бу-

дуть або зупинені через запровадження нової моделі ринку, або заблокують 

її становлення. 

У 2018 р. відчутно загальмувалася реалізація передбачених Законом 

України «Про ринок природного газу» [9] засад його функціонування, за-

снованих на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав спожи-

вачів й безпеки постачань. Фактично зупинено процес відокремлення 

(unbundling) транспортування газу від інших видів діяльності АТ «НАК 

«Нафтогаз України». Хоча відповідні робочі групи були створені ще в трав-

ні 2018 р. [12]  досі не вибрано навіть його моделі. Секретаріат Енергетич-

ного Співтовариства [14] та Рада Асоціації Україна – ЄС [1]  покладають ві-

дповідальність за гальмування процесу на керівництво АТ «НАК «Нафтогаз 

України», яке, натомість, наполягає на неможливості відокремлення щонай-

менше до завершення транзитного контракту з АТ «Газпром». Оскільки 

створення кваліфікованого і незалежного оператора газотранспортної сис-

теми та його сертифікація в ЄС є тривалим процесом, укладання в 2020 р. 

довгострокової угоди на транзит російського газу «за європейськими прави-

лами» ставиться під загрозу. 

У березні 2018 р. стало зрозумілим, що ніхто з потенційних партнерів 

не готовий гарантувати завантаження ГТС України в обсягах, достатніх для 

її ефективного функціонування, та вкладати кошти в її модернізацію. Ви-

значитись з питанням вибору партнера щодо забезпечення модернізації та 

завантаження ГТС України можливо лише після вирішення питання відо-

кремлення (unbundling) транспортування газу від інших видів діяльності АТ 

«НАК «Нафтогаз України». 

Новою загрозою, що виникла в 2018 р., стала затримка з формуванням 

роздрібного сегменту газового ринку через покладання на АТ «НАК Нафто-
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газ України» та АТ «Укргазвидобування» спеціальних обов‘язків для забез-

печення суспільних інтересів (ПСО) [8]. При цьому серія коригувань, внесе-

на Кабінетом Міністрів України у відповідне положення, фактично унемож-

ливила розвиток конкуренції в цьому сегменті [11].  

У березні 2019 р. заборгованість контрагентів, які отримують газ від 

АТ «НАК Нафтогаз України» на пільгових умовах, досягла 73,8 млрд грн. 

[2]. Загостренню боргової проблеми сприяло покриття тарифом на розподіл 

природного газу лише 70 % затрат на здійснення цієї діяльності. Нестача 

коштів і кваліфікованого персоналу призвели до перенесення запроваджен-

ня повного приладового обліку природного газу на 1 січня 2021 р. [6].  

У 2018 р. збереглися суттєві загрози забезпеченню енергетичної само-

достатності, зокрема нарощуванню ресурсної бази, скороченню імпорту та 

збільшенню власного видобутку енергетичних ресурсів. 

Через недотримання термінів ухвалення нормативно-правових актів, 

необхідних для реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України 

[10], не виконано завдання нарощування видобутку. У зведеннях АТ «Укр-

газвидобування» зростання видобутку з 14,5 до 15,5 млрд куб. м у 2015-2018 

рр. є фактично співрозмірним із заявленим ростом виробничо-технологічних 

втрат компанії впродовж цього періоду (зросли з 0,6 до 1,5 млрд куб. м [20].  

Досі не вирішено проблему відсутності дієвого державного контролю 

видобутку вуглеводнів, не проведено інвентаризацію фонду діючих й закон-

сервованих свердловин. Усе це відкриває можливості для незаконного й не-

врахованого видобутку енергетичних ресурсів. 

Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази 

України на період до 2030 р. не приведено у відповідність до сучасних пот-

реб національної економіки в паливно-енергетичних ресурсах [7]. 

Хоча 88 % уже розвіданих родовищ вуглеводнів належать до малих, 

стимулів для їхнього ефективного розроблення не запроваджено. Як наслі-

док, вони не експлуатуються або законсервовані. 

Попри формальну відмову від прямих постачань природного газу з 

Російської Федерації з лютого 2015 року, забезпечення потреб України у 

цьому ресурсі залежить від тиску в транзитних газопроводах. Так, його зни-

ження на 20 % у лютому 2018 р. призвело до тимчасового скорочення спо-

живання газу на 14 % [17]. 

Окрім надмірного акцентування уваги на протидії будівництву «Пів-

нічного потоку – 2», обіцянок партнерів щодо збереження російського тран-

зиту  та запровадження економічних санкцій проти підрядників АТ «Газп-

ром», передусім All Seas Group S.A. (Швейцарія), інших реальних інструме-

нтів гарантування енергетичної безпеки в цій сфері задіяно не було [18]. 

Унаслідок цього виникла нова загроза, що полягає в неможливості повного 

забезпечення потреб України в природному газі в разі припинення російсь-

кого транзиту. 

За результатами моделювання в програмному середовищі Tiger, здійс-
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неного компаніями EWI Energy Research & Scenarios і Grant Tornton, Україна 

здатна фізично отримувати 11,3 млрд куб. м газу (2,3 млрд – із польського, 

4,9 млрд – зі словацького, 1,1 млрд – з угорського і 3,0 млрд куб. м – із ру-

мунського напрямів) лише після побудови інтерконнектора «Польща – 

Україна» і вирішення питання з транзитом територією так званої «Придні-

стровської Молдавської Республіки». 

Між тим, попри підписання в 2016 році між АТ «Укртрансгаз» і Gaz-

System S.A. угоди про правила взаємодії в проектуванні інтерконнектора 

«Польща – Україна», внесеного до переліку Projects of Mutual Interest Пос-

тійної групи високого рівня і Ради міністрів Енергетичного Співтовариства, 

роботи в цьому напрямі зупинені, оскільки АТ «НАК «Нафтогаз України» 

вважає проект комерційно нездійсненим через неможливість повного заван-

таження трубопроводу впродовж року [19]. З огляду на це, гарантовані по-

тужності з імпорту природного газу з європейського напряму обмежені 7,4 

млрд куб. м на рік. При цьому імпорт природного газу в зазначених обсягах 

можливий лише за умови підписання контракту на їхнє бронювання з осені 

2019 р., хоча зазначених обсягів недостатньо, щоб забезпечувати потреби 

держави у пікові періоди споживання з 1 січня 2020 р. У той же час перевір-

ки технічної можливості неперервного реверсу в обсягах до 23 млн. куб. м 

на добу не здійснювалося, а забезпечення мінімальних потреб в опалюваль-

ному сезоні 2019-2020 рр. потребує закупівлі й закачування в сховища дода-

тково 4 млрд куб. м газу [20]. 

Таким чином, плани щодо зменшення споживання й видобутку блаки-

тного палива у країні, які давали б шанс на самодостатність України в газо-

вій сфері вже з опалювального сезону 2020-2021 років, реалізувати навряд 

чи вдасться. А це, в свою чергу, свідчить не тільки про необхідність рішучих 

кроків для активізації заходів щодо зменшення споживання газу в комуна-

льно-побутовій сфері, а і збільшення його видобутку компаніями незалежно 

від форми власності. 

Крім того, необхідно вже зараз взяти курс на максимальне наповнення 

вітчизняних сховищ і створення стратегічного ресурсу, поки газ у великих 

обсягах усе ще проходить через українську ГТС. Адже якби вдалося до по-

чатку опалювального сезону 2019-2020 років довести запаси у вітчизняних 

ПСГ до 30 млрд куб. м газу, то при зменшенні споживання і видобутку була 

б можливість забезпечувати країну блакитним паливом принаймні до кінця 

опалювального сезону 2021-2022 років. Цього часу вистачило б, щоб знайти 

прийнятну альтернативу імпортному газу і так збалансувати обсяги видобу-

тку і споживання, щоб мати можливість спокійно пережити опалювальний 

сезон 2022-2023 років і всі наступні [3].  

У зв‘язку з зазначеними проблемами вважаємо за необхідне наступне:  

– створення підземних сховищ газу шляхом їхнього відокремлення 

(unbundling) від вертикально-інтегрованої компанії, приведення взаємовід-

носин із замовниками послуг транспортування у відповідність до законодав-
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ства ЄС і збереження державного контролю над стратегічно важливими ін-

фраструктурними активами; 

– прискорити опрацювання заінтересованими органами державної  

влади й подання до Верховної Ради України законопроекту «Про енергетич-

ну ефективність», забезпечивши його повну відповідність ключовим поло-

женням Директиви 2012/27/ЄС; 

– забезпечити розроблення й подання до Верховної Ради України за-

конопроекту «Про засади державної політики у сфері енергетичної безпе-

ки», що окреслює цілі відповідної політики, завдання, функції й повнова-

ження органів державної влади, визначає розподіл відповідальності й меха-

нізми взаємодії між ними та учасниками енергетичних ринків, а також ви-

моги до системи енергетичної безпеки [13].  

Висновки. З урахуванням сьогоднішнього становища України (АТО , 

значна залежність енергопостачання із Росії,  економічна криза) необхідна 

розробка нових механізмів державного регулювання, а саме впровадження 

ефективних програм з розробки та відновлювання джерел газовидобування, 

диверсифікації нафтогазової промисловості, модернізації газотранспортної 

інфраструктури та проектування і будівля інтерконнектора «Польща – Укра-

їна». У зв‘язку з цим, вітчизняна газова галузь у найближчий час потребува-

тиме значних інвестицій для свого розвитку, в тому числі і з боку держави.  
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Визначено, що розвиток державного управління у сфері забезпечення 

національної безпеки відзначається реалізацією функцій планування – контролю. 

Проте вона є різною за стадією упровадження такого управління. Установлено, 

що вітчизняне законодавство потребує доопрацювання в частині конкретизації 

напрямків планування та контролю в системі державного управління 

національною безпекою.  
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It is determined that the development of public administration in the field of na-

tional security is characterized by the implementation of planning – control functions. 

Nevertheless, it differs by the stage of implementation of administration. It is defined 

that the national legislation needs improvement in the area of specification of the direc-

tions of planning and control in the system of public administration of national security. 



 38 

Keywords: public administration, institutional mechanisms, national security, 

planning, control. 

 

 

Постановка проблеми. Прийнятий Закон України «Про національну 

безпеку України» [5] передбачає здійснення певних заходів, починаючи від 

запровадження планування у сфері національної безпеки (коротко-,  

середньо- і довгострокового) і закінчуючи впровадженням регулярного 

огляду оборонно-промислового комплексу України та демократичного циві-

льного контролю. Допомогти в цьому покликаний розвиток інституційного 

сектору сил безпеки й оборони на всіх етапах забезпечення такої безпеки. 

Дане нововведення свідчить про необхідність проведення системного аналі-

зу особливостей інституційної реалізації державноуправлінських функцій у 

сфері національної безпеки України, починаючи з планування і закінчуючи 

контролем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем 

державного управління в контексті забезпечення національної безпеки при-

свячені наукові праці О. Борисенко, А. Дегтяря, С. Домбровської, 

О. Крюкова, О. Радченка, Є. Романенка, В. Садкового, Г. Ситника, 

В. Степанова та ін. [1-2; 6]. Проте існує необхідність здійснення системного 

аналізу особливостей інституційної реалізації планування та контролю в си-

стемі державного управління у сфері національної безпеки України. Усе це 

й становить мету нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначалося, Закон України «Про 

національну безпеку України» [5] визначає низку уточнень і новацій держа-

вного управління у цій сфері, які стосуються планування, комплексного 

оборонного огляду, демократичного цивільного контролю, інституційного 

сектору сил безпеки тощо. У межах цих уточнень і новацій сформульовано 

такі основні напрями забезпечення інституційної результативності держав-

ного управління у сфері національної безпеки:  

1. Формування будови системи державного управління України у цій 

сфері. З моменту незалежності така система піддавалась реформуванню, але 

його результати в зазначеному напрямку не можна вважати задовільними. 

Основною причиною цього є дублювання або невизначеність деяких функ-

цій, повноважень і відповідальності у сфері нацбезпеки між гілками влади. 

Усунути такі проблеми покликаний чинний Закон України «Про національ-

ну безпеку України» [5, Розділ ІV], що визначає інституційний сектор такої 

безпеки. Відсутність визначення режиму функціонування органів влади що-

до її забезпечення призводить до розбалансованості управлінських рішень у 

цій сфері, а також зниження рівня національної безпеки.  

Разом із тим, аналіз положень ст. 12 Розділу ІV Закону України «Про 

національну безпеку України» [там само] дозволяє наполягати на необхід-

ності уточнення інституційного сектору сил безпеки в напрямку розмежу-
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вання функцій його суб‘єктів (залежно від напрямку формування та реаліза-

ції напрямку державної безпекової політики). 

2. Забезпечення ефективності роботи інституційного сектору сил 

безпеки. На наше переконання, даний напрямок підвищення інституційної 

результативності державного управління у сфері національної безпеки ви-

магає активізації діяльності низки держаних і недержавних інституцій. Вла-

сне кажучи, це стосується: 

– центральних органів виконавчої влади (МЗС України, МОЗ України, 

Мінюсту України тощо); 

– Державної комісії з питань реформування Збройних Сил України$ 

– Національної ради реформ та ін.  

За плідної співпраці зазначені інституції мають чітко визначити на-

прями і пріоритети реформування всього сектору безпеки та підготувати 

проекти відповідних державних рішень. Водночас у практиці європейських 

країн у сфері реформування системи державного управління, у т.ч. у сфері 

забезпечення безпеки, напрацьована практика створення структур, аналогіч-

них Державній комісії, Нацраді. Так, у Франції функціонує Міністерство 

державних службовців і державних реформ [2], у Республіці Польща коор-

динацію реформ державного управління здійснює Урядовий уповноваженим 

з реформування державної системи [3]. 

3. Законодавче закріплення основних параметрів функціонування су-

б'єктів сектору безпеки з метою оцінювання їх стану інституційної ре-

зультативності. Відсутність системної конкретизації переліку та функцій 

органів державної влади унеможливлює оцінювання їх діяльності за резуль-

татами. Це фактично робить невизначеними сферу відповідальності суб'єк-

тів сектору безпеки і предмет демократичного цивільного контролю, 

який покликаний також долучатися до їх оцінювання. Зважаючи на 

це, уважаємо, що в Розділі ІV Закону України «Про національну безпеку 

України» [5] слід закріпити параметри моніторингу й оцінювання інститу-

ційної результативності суб'єктів сектору національної безпеки України, а 

також особливості реалізації демократичного цивільного контролю в цьому 

контексті. 

4. Забезпечення наукової обґрунтованості інституційних перетворень 

і державних рішень у безпековій сфері. Багатьма міжнародними та вітчизня-

ними вченими розглядалися проблеми реформування сектору безпеки та не-

одноразово зазначалося, що в Україні немає цілісної науково обґрунтованої 

картини сектору безпеки і стандартів, за якими формується та оцінюється 

його діяльність [1; 6]. З огляду на чинне законодавство України у сфері за-

безпечення національної безпеки [5] можемо зауважити, що країна захопле-

на антикризовим менеджментом, що, до того ж, базується на політиці «ко-

ротких кроків» (див. Стратегію національної безпеки України в контексті 

ч. 3 ст. 25 Закону України «Про національну безпеку України» [5]). Проте 

така політика без опори на обґрунтовану стратегію призводить до того, що 
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політико-безпекові рішення відзначаються тактичним спрямуванням, а не 

довгостроковим. Відтак, існує необхідність в окресленні строків дії оновле-

ної Стратегії національної безпеки України, а також уточненні строків пла-

нування у сфері національної безпеки. Останній висновок зроблено, зважа-

ючи на ч. 3 ст. 25 Закону України «Про національну безпеку України» [5] й 

особливості реалізації планування в такій сфері за кордоном.  

Так, у Республіці Польща середньострокове планування реалізується, 

охоплюючи сферу національної безпеки й сталого розвитку, зокрема, у ме-

жах Середньострокової стратегії розвитку Республіки Польща на період 

2012 –2022 рр. і Стратегії розвитку національної безпеки Республіки Поль-

ща (на період 2013–2022 рр.) [6]. Крім того, діє Довгострокова стратегія на-

ціонального розвитку «Польща – 2030. Третя хвиля сучасності», прийнята в 

2013 р. [там само].  

Уважаємо, що планування у сфері національної безпеки в Україні має 

підкріплюватися застосуванням науково обґрунтованих підходів, тобто із 

визначенням тенденцій у її розвитку, а також їх використанням «на перспек-

тиву» у межах прогнозування потенційних викликів і загроз та збалансуван-

ня та задоволення національних інтересів.  

5. Удосконалення правової бази щодо здійснення демократичного ци-

вільного контролю. Уважаємо, що прийнятий Закон України «Про націона-

льну безпеку України» [5] вимагає доопрацювання з огляду на важливість 

забезпечення комплексного визначення особливостей реалізації демократи-

чного цивільного контролю. На наше переконання, чинне законодавство 

може бути уточнено з урахуванням положень раніше діючого спеціального 

Закону України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною ор-

ганізацією і правоохоронними органами держави» [5]. В останньому право-

вому документі досить вдало описана структура державного управління, в 

контексті віднесення її до публічної, а також деталізовано завдання такого 

виду контролю.  

У продовження відзначимо, що існує необхідність у конкретизації в 

законодавстві України у сфері національної безпеки таких ключових інсти-

туційних аспектів: 

– розмежування сфер дії суб'єктів державного та недержавного конт-

ролю;  

– інформування громадськості про інституційну діяльність сектору 

безпеки, долучення її (громадськості) представників до відкритого обгово-

рення та прийняття рішень у сфері національної безпеки;  

– посилення ролі громадських організацій, а також науково-дослідних 

структур у сфері визначення та спрямування без пекової й оборонної тема-

тики тощо.  

На окрему увагу заслуговує європейська норма, за якою передбачаєть-

ся, що основоположні документи національного законодавства в безпековій 

сфері мають базуватися на політичному консенсусі всіх головних суб'єктів, 
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які її забезпечують – президента, політичних партій, парламенту, уряду, 

громадянського суспільства та ін. Про рівень імплементації в Україні цієї 

норми свідчать положення постанови Уряду України «Про залучення гро-

мадськості до формування та реалізації державної політики» [5]. Цей доку-

мент покликаний сприяти чіткішому розподілу функцій органів управління, 

але він декілька разів переглядався і в підсумку – забезпечення демократи-

зації функцій планування та контролю відбулося поки що, насамперед, за 

допомогою створення громадських рад при органах влади.  

6. Забезпечення системного ефекту від здійснення парламентського 

контролю. Цей напрям забезпечується в межах таких головних аспектів: 

1) політика; 2) кадрове забезпечення й оновлення; 3) фінансове та інше ре-

сурсне забезпечення. Зупинимося на розгляді цих аспектів. У межах першо-

го аспекту відбувається прийняття базових нормативно-правових актів, у 

т.ч. у сфері забезпечення національної безпеки (концепцій, стратегій, про-

грам).  

Другий аспект охоплює повноваження парламенту щодо затвердження 

плану управління чисельністю особового складу всіх елементів сектору без-

пеки; схвалення щодо призначення певних вищих військових командирів.  

Третій же аспект передбачає контроль над державним бюджетом. По-

годжуємося з науковцями [1; 2; 6], що новий Закон України «Про націона-

льну безпеку України» надмірно деталізує питання контролю над держбю-

джетом у сфері безпеки. Проте залишається нерозв‘язаним питання співвід-

ношення розміру застави витрат на безпекову сферу. Цієї вимоги дотриму-

ються країни-члени НАТО [6], а, відтак, і розмір держвитрат України на ро-

звиток зазначеної сфери, зважаючи на її інтеграційні прагнення [4]. Розмір 

капітальних вкладень у функціонування нацбезпеки в Україні за останні 

10 років показаний на рис. 1.  

Рис. 1. Витрати України на сферу національної безпеки й оброни у 2009-

2019 рр. (млрд. грн.). 

Джерело: складено на підставі [4] 
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Уточнимо, що грошове вираження (еквівалент) безпекових бюджет-

них витрат України суттєво різниться від тих витрат, які реалізують країни, 

що входять до НАТО. Відтак, важливо, щоб Парламент України виважено 

ставився до питань бюджетного формування щодо забезпечення національ-

ної безпеки. При цьому має розвиватися міжнародна співпраця України що-

до отримання відповідної міжнародної технічної та ресурсної допомоги. 

Крім того, важливим є залучення України до міжнародних проектів і про-

грам у сфері національної безпеки, укладення угод у рамках трастових фон-

дів тощо. Погоджуємося з науковцями [1; 2], що реалізація таких заходів 

зумовлена тим, що Україні важко самостійно підтримувати матеріально-

фінансову базу реалізації державного управління у сфері нацбезпеки. До ре-

чі, у європейській практиці питанню компетентності парламенту приділя-

ється значна увага тісній співпраці з центральними органами влади, адже 

без неї  неможливе належне й ефективне планування (коротко-, середньо- і 

довгострокове). Відзначимо, що пріоритетним завданням Парламенту й 

Уряду України як раз і має бути реалізація такої настанови.  

7. Дотримання принципу публічності, що передбачає діє функціону-

вання системи періодичної відкритої звітності та персональну відповідаль-

ність посадових осіб за якість і виконання прийнятих рішень у сфері нацбе-

зпеки. Варто зауважити, що у європейській практиці така система розгляда-

ється паралельно зі здійсненням виваженого розподілу відповідальності. Це 

є передумовою оптимального поділу влади між інститутами сфери безпеки. 

В українських реаліях, незважаючи на періодичну звітність керівного складу 

силових структур, в цій звітності наявні ознаки суб‘єктивності, а також від-

сутні приклади персоніфікації відповідальності за недостовірні її дані або 

невчасне їх подання. Наслідком цього є перманентний кризовий стан в ін-

ституційному секторі національної безпеки, а також у його реформуванні.  

Висновки. Отже, на підставі аналізу законодавства та наукових на-

працювань у сфері забезпечення національної безпеки в Україні та за кордо-

ном було виявлено, що для них властиво поширення комбінованої реалізації 

таких основних державноуправлінських функцій, як планування та контро-

лю. Проте вона відзначається різним ступенем і характером їх упроваджен-

ня. Установлено, що вітчизняне законодавство потребує доопрацювання в 

частині конкретизації особливостей стратегічного планування, а також шля-

хів підвищення ефективності демократичного цивільного контролю. У цьо-

му контексті аргументується, що розвиток такого контролю в Україні вима-

гає активізації громадськості та вдосконалення Закону України «Про націо-

нальну безпеку України» [5]. Таке вдосконалення передбачає врахування 

положень раніше діючого спеціального Закону України «Про демократич-

ний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними ор-

ганами держави» [5]. Крім того, доведено, що з огляду на інтеграційні праг-

нення нашої держави перспективним є врахування напрацьованого позитив-

ного світового досвіду, зокрема, європейського.  
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ДИСКУРСНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

DISCOURSE ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF CORRUP-

TION IN UKRAINE 
 

У статті пропонується авторська систематизація дискурсного поля про-

блематики корупційних відносин, запобігання та протидії корупції  в системі 

публічного управління. Зроблено висновок, що проблематика формування й 

перебігу корупційних відносин в системі органів публічної влади держави,  

протидії та запобігання корупції в Україні в цілому, є широко досліджувана як за-

кордонними, так і вітчизняними науковцями, практиками, експертами, 

журналістами тощо. І хоча кожен з дослідників розглядає це суспільно-політичне 

явище у власному науковому ракурсі, концентрує увагу на різних сторонах і ха-

рактеристиках зазначеного феномену, проте більшість дотримується тієї точ-

ко зору, що  основним завданням українського суспільства та органів публічної 

влади нашої держави є  рішуча діяльність щодо запобігання та протидії проявам 

корупції, як головної детермінанти деструктивного перебігу сучасного суспільно-

політичного розвитку України.  

Ключові слова: корупція, суб'єкти корупції, кластер, публічне управління. 

 

The article proposes the author‟s systematization of the discourse field of the 

problems of corruption relations, prevention and fight against corruption in the system 

of government. It was concluded that the problems of the formation and occurrence of 

corruption in the system of state power of the state, counteraction and prevention of 

corruption in Ukraine as a whole, are widely studied by both foreign and domestic 

scientists, practitioners, experts, journalists, etc. And although each of the researchers, 

considering this socio-political phenomenon from his own scientific point of view, fo-

cuses on various aspects and characteristics of this phenomenon, however, the majority 

are of the view that the main task of the Ukrainian society and state bodies of our state 

is to prevent and countering corruption as the main determinants of the destructive state 

of modern socio-political development of Ukraine. 

Keywords: corruption, subjects of corruption, cluster, public administration. 
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Постановка проблеми. Революція Гідності продемонструвала всьому 

світу прагнення українського народу жити в демократичній цивілізований 

державі, проте 4 роки по її закінченню ще рано говорити, що досягнуті 

поставлені цілі й сучасна система публічного врядування нашої країни 

відповідає європейським нормам та стандартам. За оцінками як внутрішніх, 

так і зовнішніх експертів та дослідників, українська революція так і не при-

звела до "перезавантаження" системи відносин як між державою й 

суспільством, так і всередині самого державного апарату. Зокрема, 

О. Дручек наголошує, що "на сучасному етапі розвитку української 

державності корупція набуває ознак всепоглинаючого суспільного феноме-

ну, агресивного і непередбачуваного за характером. Це явище спотворює усі 

сфери суспільного життя: економіку, політику, управління. Корупційні про-

яви становлять реальну загрозу існуванню конституційно заявлених 

параметрів України – демократичної, соціальної, правової" [5, с. 275]. 

Близьку оцінку дають і авторитетніміжнародні організації. Так, за да-

ними Transparency International наша держава в світовому рейтингу корупції 

за 2016 рік посідала 131 місце зі 171, маючи за ганебним антикорупційним 

індексом лише 27 балів, що обумовило наше сусідство з такими далеко не 

демократичними країнами як Іран, Камерун, Непал, Нікарагуа та Парагвай 

[6]. Саме тому дослідження проблематики корупційних відносин, 

запобігання та протидії корупції в системі публічного управління для 

України сьогодні набуває особливо актуального значення, адже й в цілому у 

сучасному глобалізованому світі, – зазначають Арнольд Хайденхаймер та 

Майкл Джонсон дослідження корупції все більше виходить на передній 

план міжнародного політичного порядку денного [30, р. 5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Очевидна надзвичайна ак-

туальність комплексного наукового дослідження соціально-політичного фе-

номену корупції обумовила той факт, що за останні кілька років проблема-

тика феномену корупції постійно перебуває у полі зору вітчизняних та зару-

біжних дослідників й відповідне дискурсне поле охоплює понад 100 публі-

кацій. Зокрема, генезу, сутність соціального феномену корупції та його ха-

рактеристики вивчали Л. Андрущенко, Л. Білинська, Є. Вдовиченко, 

М. Попов, О. Савчук, Г. Кохан, М. Мельник, М. Михальченко. Серед 

зарубіжних авторів, які розглядали проблеми корупції, слід відзначити 

К.Уоллеса, Ш. Філпа, К. Ріда, Л. Йохансена, Б. Демідов, С. Бондаренко, 

М. Горний, Е. Панфілова. Механізмам протидії корупції присвячені роботи 

В. Бакуменка та А. Михненка, О. Ленкевича, М. Месюка, Е. Невмержицько-

го, О. Радченка та С. Серьогіна.  

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз дискурсного про-

стору проблематикикорупційних відносин, запобігання та протидії корупції  

в системі публічного управління.  

Виклад основного матеріалу. Демократія як система державно-

владних відносин та відповідний політичний режим і система органів публі-
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чної влади будь-якої держави є несумісними з системною корупціє, що га-

льмує еволюцію управлінської, політичної та правової системи, унеможлив-

люючи наближення України до передових світових показників рівня життя. 

Однак відсутність дієвих важелів боротьби з корупцією в нашій державі, 

поширення корупціогенних ризиків практично на всі сфери суспільного 

життя, лояльне ставлення частини громадян до вказаного явища призвели до 

того, що корупційна діяльність на всіх щаблях влади паралізувала прове-

дення реформ, визначених керівництвом держави як пріоритет розвитку.  

Необхідність невідкладного подолання корупції, за В. Щегорцовою, 

"обумовлюється тим, що вона за ефектом ланцюгової реакції породжує 

цілий спектр інших системних проблем: загрожує верховенству права, 

моралі суспільства, стабільності демократичних процесів, підриває основи 

державного управління, порушує принципи рівності та соціальної 

справедливості, породжує латентну монополізацію ринку й підриває правові 

основи вільної, добросовісної конкуренції, призводить до перекосів в опти-

мальному поєднанні методів адміністративного регулювання й ринкового 

саморегулювання на всіх рівнях влади та управління" [25]. 

Таким чином, в даній науковій розвідці спробуємо здійснити аналіз та 

систематизацію наукового розуміння корупції, основних напрямків 

дослідження цього складного багатопланового суспільно-політичного фе-

номену в українському науковому дискурсі.  

На нашу думку, все багатоманіття наукових підходів до усвідомлення 

корупції як відповідного соціально-політичного феномену можна згрупува-

ти у семи наступних дослідницьких напрямках: традиційний або норматив-

но-ціннісний підхід; модерністський або класичний підхід; економічний або 

ринково-центристський підхід; ревізіоністський або функціональний підхід; 

політологічний підхід; біхевіористичний або соцієтально-психологічний 

підхід; інституційний або державно-управлінський підхід (див. рис. 1). Далі 

спробуємо розкрити характерні особливості зазначених підходів та навести 

найбільш відомих їх представників, основні наукові праці тощо.  

Протягом тривалого часу аж до першої чверті ХХ століття в науці 

превалював модерністський або класичний підхід до розуміння феномену 

корупції. Згідно цього підходу корупція визначається як певна протиправна 

дія (хабар, підкуп державного службовця тощо), продажність посадової осо-

би органу публічної влади. Переважно в юридичній науці таке бачення в 

оновленому вигляді "неокласичного підходу"  широко розповсюджене й за-

раз, зокрема така авторитетна міжнародна громадська організація як Trans-

parency International визначає корупцію як "зловживання ввіреною владою 

для приватної вигоди" [26]. 

Найбільш виразно зазначений підхід сформульовано професором 

В. Римським. Його модель юридичного розуміння корупції характеризується 

правопорушеннями, які полягають у використанні службового становища 

або соціального статусу посадової особи в особистих або корпоративних 
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інтересах. Типово даний інтерес пов‘язаний з отриманням незаконних 

доходів, а правопорушення або злочин з різними модифікаціями отримання 

або давання хабарів. Поряд з грошима, цінними паперами та іншим майном 

предметом хабаря або комерційного підкупу можуть бути вигоди або послу-

ги майнового характеру, що надаються на безоплатній основі, але які пере-

дбачають оплату (наприклад, ремонт квартири, будівельні роботи тощо). Як 

вигоди майнового характеру виступають зниження орендної плати, 

відсоткових ставок за кредитуванням, заниження вартості реалізованого 

майна тощо [7, с. 162]. 

 

 

 

Рис. 1. Систематизація розуміння корупції в наукового-політичному 

дискурсному просторі України. 
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Заслуговує на увагу також визначення корупції, сформульоване 

С. Рогульським, який термін "корупція" визначає як незаконне прийняття 

майнових та немайнових послуг, благ і переваг особами, що уповноважені 

на виконання державних функцій, або особами, що відповідно до закону 

прирівнюються до них, з використанням свого правового статусу та 

пов‘язаних з ним можливостей, а також підкуп зазначених осіб шляхом не-

законного надання їм фізичними та уповноваженими представниками юри-

дичних осіб цих благ, послуг та переваг з метою отримання від осіб, упов-

новажених на виконання державних функцій, або осіб, що прирівнюються 

до них, певних привілеїв [16, с. 10].  

На переконання М. Мельника, вивчення проблеми корупції потребує 

визначення сутності цього явища та його обов‘язкових складових елементів. 

Дослідження корупції можливо не тільки як категорії правової та 

юридичної, а і як категорії соціальної, політичної, філософської, що дасть 

змогу визначити її місце і роль в соціальних процесах, а також її вплив на 

розвиток держави та суспільних відносин. Цей вчений вважає, що проблема 

визначення змісту поняття "корупція" має важливе теоретичне і практичне 

значення. Її розв‘язання дає змогу визначитися з правовою сутністю 

корупції, колом діянь, які охоплюються цим поняттям, відмежуванням 

корупції від інших суспільно небезпечних явищ, таких як хабарництво, 

організована та економічна злочинність тощо, з метою належної юридичної 

кваліфікації, а також розробки дієвих заходів попередження [9, с. 58].  

В цьому ж руслі визначення корупції, запропоноване 

О. В. Терещуком, відповідно до якого корупція включає у себе протизаконні 

діяння посадових осіб, спрямовані на особисте збагачення, а також, як 

стійкий зв‘язок представників владно-управлінських структур зі злочинним 

середовищем і сприяння йому у проведенні протиправної діяльності за ра-

хунок використання наданих їм державою повноважень [21, с. 14]. 

Необхідно зазначити, що автор наголошує на тому, що найбільшу небезпеку 

для держави становить корупція у другому аспекті, тому що простежується 

стійка тенденція криміналізації владно-управлінської сфери. Доповнимо 

думку О. Терещука тим, що як наслідок, корупція негативно впливає на сис-

тему державного управління.  

Цілком у неокласичне розуміння вписується офіційна характеристика 

корупції, надана Радою Європи – це "хабарництво, підкуп і будь-яка інша 

поведінка особи, яка наділена відповідальністю у суспільному або приват-

ному секторах, але не виконує своїх обов‘язків, причому ця поведінка спря-

мована на отримання будь-яких неправомірних переваг для себе або іншої 

особи" [1, с. 12-14]. 

Десь від середини ХХ століття набрав силу економічний або ринково-

центристський підхід до розуміння корупції, як певного тіньового політико-

економічного ринку зі своїми чіткими правилами й нормами поведінки, що 

обумовлюють можливості отримання економічних винагород та соціальних 
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очікувань. Представники цього підходу пов'язували корупційні відносини з 

надмірним державним регулюванням економічних процесів, в ході якого 

законні нормативно-правові трансакційні витрати людини на досягнення 

бажаного результату стають значно менш вигідними, аніж трансакційні вит-

рати у вигляді корупційних платежів. Таким чином, корупція розглядається 

як різновид економічної поведінки, що переслідує мету максимізації 

корисності за допомогою вилучення непродуктивного доходу внаслідок 

маніпуляції ресурсами, що знаходяться в розпорядженні посадових осіб 

органів публічної влади відповідно до їх посадових повноважень [34, с. 14]. 

Найбільш яскравим представником даного напрямку є відома 

дослідниця С. Роуз-Екерман. Корупція, на її погляд, пов‘язана як з 

надмірним державним втручанням в економіку, так і з неспроможністю 

державного апарату до ефективного управління. У зв‘язку з цим корупція 

може бути цілком функціональна, так як виступає противагою надмірної 

бюрократизації; засобом прискорення в процесах прийняття управлінських 

рішень та сприяє ефективному господарюванню [17]. Цю точку зору 

розвиває І. Валюшко, на думку якого корупція "є багатоаспектним 

соціальним явищем, що відображає недосконале функціонування державних 

і суспільних інститутів і водночас вона є реакцією суспільства на політичні, 

економічні, ідеологічні й управлінські вади суспільного розвитку" [3, с. 69]. 

Характерним для українського суспільства в зазначеному плані є 

непоодинокі випадки реального "продажу" певних посад. За І. Бачинською, 

"ціна" посади безпосередньо залежить від рівня корупційних доходів, які 

вона може забезпечити. Отже, "інвестуючи" кошти в одержання посади, чи-

новник стає приреченим на корупцію, оскільки, згідно з основними постула-

тами економічної теорії, будь-який інвестор має відшкодувати витрати, яких 

зазнав, та отримати максимальний прибуток" [2, с. 379]. 

Представники економічного підходу головною загрозою корупції та її 

найвищою формою визначають  ефект "state capture" або "скупки держави", 

коли економічна та політична корупції зливаються в єдине ціле й вражають 

найвищі рівні публічної влади, внаслідок чого настає стрімка 

делегітимізація всієї системи публічної влади. Зокрема, професор Ю. 

Нісневич "скупкою" або "захопленням держави" називає такий прояв 

корупції, за якого публічна влада приватизується правлячими політико-

економічними угрупованнями і все владно-примусові повноваження та види 

адміністративного ресурсу публічної влади направляються на захоплення 

природних ресурсів, землі, основних фінансових потоків державної й 

приватної власності та майна найбільш прибуткових економічних агентів, як 

в державному, так і в приватному секторі, а також найбільш впливових ЗМІ 

для їх використання з метою подальшого матеріального збагачення членів 

правлячих угруповань [12, с. 66]. Саме тому, наголошує С. Роуз-Аккерман, є 

недопустимим "терпиме відношення до окремих спроб обійти, нехай навіть і 

надмірно обтяжливі закони", саме яке й "підриває легітимність державної 
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влади" [34, р. 27]. 

Ревізіоністський або функціональний підхід консолідує роботи 

дослідників проблем країн "третього світу". Представники цього підходу: 

Арнольд Хайденхаймер, Семюел Хантінгтон, Натаніель Лефф, 

Колін Лейес – стверджували, що явище корупції для інтеграції, розвитку та 

модернізації суспільств "третього світу" може реалізувати позитивні 

функції. Здебільшого вчені даного підходу сприймають корупцію як хворо-

бу невідповідності між старими правовими нормами та новими моделями 

поведінки, що встановлюються в транзитивній країні. Такий стан є харак-

терним для суспільств, що розвиваються. При цьому, за С. Хантінгтоном,  

чим більші темпи соціально-економічної модернізації, тим більшою є 

вірогідність високого рівня корупції, яка за таких умов допомагає збалансу-

вати низку дестабілізуючих факторів та чинників, викликаних стрімкими 

змінами [31, р. 34]. К. Лейес та Н. Лефф уточнюють, що в транзитивних за-

бюрократизованих державах хабарі можуть допомагати здолати надмірні 

бар'єри, встановлені неефективною бюрократією [32, р. 9]. Так само 

А. Хайденхаймер зазначав, що корупція сприяє соціальній та політичної 

інтеграції в суспільствах  часів кардинальних змін, задовольняючи ті потре-

би, які залишилися поза офіційними процедурами [29, р. 362–363]. Водночас 

корупція, на думку С. Хантінгтона, в транзитивних державах, де зберіглися 

сильні авторитарні тенденції, навіть здатна зміцнювати політичну систему 

шляхом посилення опозиційних партій та інших інститутів, які в іншому 

випадку були б позбавлені доступу до держави, причому навіть в тих випад-

ках, коли корупція послаблює політичний розвиток [31, р. 47]. 

З цієї точки зору уточнимо, що розвиток ринкових відносин в 

доіндустріальних товариствах, а також розширення апарату держави і 

збільшення кількості чиновників дійсно руйнують зв‘язки, іманентні 

патримоніальному пануванню, традиційним формам групової солідарності. 

Разом з тим в розвинених країнах це більш тривалий процес. Тут слід вказа-

ти на те, що в західних країнах між індивідами замість особистої залежності 

розвиваються договірні відносини, опосередковані правовими нормами. Це 

в свою чергу звернулося в необхідності пошуку громадянських форм захис-

ту та солідарності.  

Щодо розвинених країн, які успішно здійснили модернізацію, слід за-

значити, що існування різних форм особистої залежності і панування в 

публічній сфері означає корупцію інститутів. У суспільствах, що не досягли 

наміченого стану "розвитку", і де історично сильні державні засади в 

суспільному житті, складно проходить процес формування структур, харак-

терних модернізованим товариствам. Відносини типу "патрон-клієнт", вис-

тупаючи природною формою захисту індивіда в традиційному суспільстві, 

можуть зберегтися і в період модернізації. Вони можуть набувати різні про-

яви і часто сприймаються як корупційні, хоча здатні сприяти й позитивним 

результатам. 
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Наприклад, Д. Най визначає корупцію як поведінку, яка відхиляється 

від формальних обов‘язків публічної ролі під впливом приватних 

(індивідуальних, сімейних) матеріальних або статусних цілей, або порушує 

правила, що забороняють певні види приватного впливу [33, р. 27]. При 

цьому, на думку дослідника, корупція навіть може працювати на політичний 

розвиток через сприяння економічному розвиткові в умовах суттєвої 

недосконалості процесів державного регулювання економіки: адже тоді 

основні гравці не розтрачують ресурси, а в разі відсутності корупції поч-

неться відтік капіталу, неефективне інвестування, втрата навичок або втрата 

закордонної допомоги [там само]. 

Уточнимо, що спочатку зазначені положення були адресовані країнам 

з централізовано-керованою економікою, в тому числі, СРСР і країнам 

третього світу. Надалі ж представники цього напрямку з аналогічних 

позицій стали підходити до явища корупції в розвинених країнах з ринко-

вою економікою, виступаючи проти розширення державної участі. Однак 

представлений підхід повною мірою не сприяє розумінню питання, чому в 

деяких країнах з досить високою участю держави в економіці корупція дуже 

невисока (наприклад, в Данії). 

Представники політологічного підходу зосереджують основну увагу 

на взаємозв'язок корупції та політичного впливу в ході реалізації суспільно-

владних відносин, коли корупційні відносини стають формою використання 

влади державними службовцями, промислово-фінансовими групами, 

партіями, суспільно-політичними рухами як інструменту впливу на 

політичні процеси в країні. За такої точки зору  нестача демократії в 

існуючих політичних інститутах і структурах суспільства й виступає основ-

ною причиною корупції, а її наслідком – несформованість демократичних 

інститутів, гальмування процесів демократизації та тяжіння до 

авторитаризації політичного режиму.  

Зокрема, О. Стогова проводить чітку кореляцію між корупцією та 

встановленням типу політичного режиму в державі. На її переконання, 

"корупція фактично є неформальним інституційним середовищем 

економічних, адміністративних і інформаційних ресурсів, у якому владні 

еліти взаємодіють між собою та іншими структурами суспільства. Характер 

тіньового обміну ресурсами між владою і бізнесом та результат боротьби 

між ними фактично визначають тип політичного режиму у нових незалеж-

них країнах, що трансформуються. У політичних системах, які трансфор-

муються, створення корупційної мережі дозволяє встановити неконкурент-

ний політичний режим, що сприяє корупції на всіх рівнях політичного про-

цесу" [20, с. 169].  

Авторитетний дослідник корупції Карл Фрідріх зазначав, що рівень 

корумпованості органів публічної влади безпосередньо пов'язаний з контек-

стом та процедурами її здійснення, а також відповідного суспільного кон-

сенсусу щодо домінуючих державно-владних відносин. Тому, на переконан-
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ня дослідника, корупція виступає надзвичайно негативним явищем – пев-

ною "патологією політики",  за якої "псується" вся політична система 

суспільства – і політичні інститути, і державні високопосадовці, і місцеві 

чиновники [27]. Розростання такої патології сприяє розвитку клептократич-

ного політичного режиму, що виступає відповідною формою організації 

системи публічної влади,  побудованої переважно на корупційних 

відносинах.  

В розвиток даної точки зору В. Соловйов зазначає, що в умовах 

клептократії корупція особливо негативно позначається на темпах 

економічного розвитку та призводить до таких наслідків, як розвиток 

недобросовісної конкуренції, руйнування ринкових механізмів та 

економічної системи держави, зниження рівня її конкурентоспроможності, 

залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, порушення відносин 

власності, монополізації, криміналізації та тінізації економіки, а в остаточ-

ному підсумку – до економічного занепаду [19, с. 32-33]. Варто зазначити, 

що сучасний український політичний режим на Заході вже відкрито назива-

ють клептократичним, що знайшло навіть своє відображення у 

американській стратегічній "Доктрині Обами" [28]. 

Біхевіористичний або соцієтально-психологічний підхід до теоретич-

ного аналізу корупції передбачає аналіз різноманіття нормативних систем і 

соціальних факторів, що спричиняють корупційну поведінку, та дає змогу 

показати диференційованість оцінок цього феномена різними суб‘єктами. 

Корупція за такого підходу  усвідомлюється як соціально-психологічний 

феномен та форма соціальних відносин, що передбачає аналіз її як форми 

взаємодії суб‘єктів у межах різноманітних інститутів як нормативних систем 

[22, с. 188]. 

В межах цього підходу заслуговують на увагу наступні визначення: 

– корупція фактично є поєднанням таких пороків людини як 

жадібність, заздрість, лінь, невгамовна спрага  насолод тощо [8, с. 143] (М. 

Луценко та Л. Щербина); 

– корупція є викривленою формою контролю індивідом власного 

соціального середовища, що дає змогу особі більш-менш впевнено 

відчувати себе. Вона пом‘якшує невдоволення власним становищем окремо-

го індивіда і дає йому гарантію та відносну впевненість щодо свого майбут-

нього, незалежно чи це право власності на засоби виробництва, чи 

можливість займати певну чиновницьку посаду, а також впевненість у май-

бутньому [2, с. 380] (І. Бачинська);  

– корупція – це особливий вид обмінних відносин, які здійснюються з 

порушенням формальних і неформальних інституційних обмежень. 

Об‘єктами купівлі-продажу виступають різного роду послуги, які надають 

визначені преференції, у вигляді неправомірних переваг покупцям 

(фізичним і юридичним особам), з одного боку, а з іншого – такі що забез-

печують неофіційні доходи продавцям (посадові особи держави, корпорацій 
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і організацій) [23, с. 186] (М. Фоміна та В. Кузьменко); 

З точки зору соцієтально-психологічного підходу найбільшою загрозою 

корупції є тенденція до розширення її соціальної бази, що спричиняю, у свою 

чергу,  морально-психологічні наслідки, котрі "проявляються в тому, що вона 

є потужним фактором деморалізації суспільства, девальвації моральних 

цінностей, нищить духовні та моральні устої, тобто стає основним чинником 

загрози національній безпеці" [11, с. 73]. 

Від початку ХХІ століття набирає силу новий перспективний напря-

мок, який можна назвати як інституційний або державно-управлінський 

підхід. Представники цього підходу концентрують увагу на державно-

управлінських аспектах корупції, як особливої форми державно-владних 

відносин, які полягають у нелегальному обміні службових повноважень 

посадової особи органу публічної влади на задоволення його особистих та 

групових потреб, що тягне за собою розширення можливостей ведення 

бізнесу з боку задіяних учасників корупційних відносин та незаконного об-

меження для тих, хто не є їх учасником [29, с 15]. Таким чином, корупція 

виступає покажчиком ентропії державно-управлінської системи, певним 

виміром управлінської неефективності органів публічної влади в окремих 

галузях, сферах, безпосередньо в місцях надання адміністративних послуг – 

скрізь, де індивід вступає у відповідні відносини домінантно з представни-

ками місцевої влади. 

Ю. Нісневич визначає корупцію як "протиправне використання поса-

довою особою наданих їй управлінських ресурсів не для забезпечення вико-

нання завдань і функцій структури, а для отримання особистої або групової 

вигоди як в матеріальній, так і нематеріальній формі". При цьому сутністю 

корупційних дії стають "порушення як формальних нормативно-юридичних 

настанов, включаючи норми службової поведінки та етики, так і 

неформалізованих соцієтальних норм поведінки, етики та моралі" [12, с. 65]. 

В. Трепак наголошує на системності корупції як соціально-

політичного феномену, "що полягає в неправомірному використанні особа-

ми, які мають владні чи управлінські повноваження, власного становища, 

статусу, авторитету в особистих або корпоративних інтересах, що призво-

дить до розкладання, деградації влади та соціального управління" [22, 

с. 192]. 

Є. Вдовиченко визнає, що корупція – це "симптом того, що в системі 

державного управління існують серйозні дефекти... Найбільш проблемною 

характеристикою цього явища – корупції – стало те, що воно почало сприй-

матися на повсякденному рівні як суспільна норма, хоча на рівні вербальних 

висловлювань більшість населення декларативно підтримує думку про 

небезпечність цього явища … це одразу легітимізує відповідні соціальні 

структури, до речі, тіньові, як результат відповідних соціальних практик…" 

[4, с. 15]. Дійсно, в умовах корумпованої держави все занепадає, корінним 

чином міняється глибинний сенс суспільних відносин. За пануючої 
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подвійної моралі все стає ілюзорним, далеким розумінню нормальної люди-

ни, держава та її інститути починають сприйматися як ворожі, а обман дер-

жави втрачає негативне емоційне забарвлення й починає сприйматися як 

певна компенсація всього, що "влада вкрала у суспільства". За таких умов, 

наголошує наша співвітчизниця О. Сахань – сьогодні "корупція стала одним 

із основних джерел деструктивності влади, наслідки діяльності якої можуть 

бути трагічними для функціонування політичної системи суспільства та 

життя людей" [18, с. 113]. 

Деструктивність, клептократичний характер інституційної корупції 

тягне за собою глобальні наслідки та є, за С. Невмержицьким, очевидною 

загрозою національній безпеці країни [10]. При цьому, як наголошують М. 

та І. Нинюки, "в Україні корупція – один із найважливіших факторів, що 

загрожує національній безпеці держави, негативно впливаючи на 

ефективність управління державних органів, підриваючи довіру народу до 

влади… адже якщо вплив корупції на ключові сфери є визначальним, якщо 

корупційні способи вирішення державних справ стають домінуючими, тоді 

держава стає приреченою" [11, с. 71]. 

Висновки. Отже, проблематика формування й перебігу корупційний 

відносин в системі органів публічної влади держави,  протидії та запобігання 

корупції в Україні в цілому, є широко досліджувана як закордонними, так і 

вітчизняними науковцями, практиками, експертами, журналістами тощо. І 

хоча кожен з дослідників розглядає це суспільно-політичне явище у власному 

науковому ракурсі, концентрує увагу на різних сторонах і характеристиках 

зазначеного феномену, проте більшість дотримується тієї точко зору, що  ос-

новним завданням українського суспільства та органів публічної влади нашої 

держави є  рішуча діяльність щодо запобігання та протидії проявам корупції, 

як головної детермінанти деструктивного перебігу сучасного суспільно-

політичного розвитку України. 
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В роботі розкрито сутність інноваційної діяльності,  різні підходи до розк-

риття дефініції «інновація», функціонування системи інвестування інновацій. 

Представлено основні законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють 

управління інноваційною діяльністю, їх переваги та недоліки. Визначено, що при-

йняті за роки незалежності закони не забезпечили ефективного  управління інно-

ваціями, тому слід прийняти такі закони, які б  покращили інноваційно-

інвестиційний клімат з метою залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. 
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The essence of innovation activity, different approaches to the definition of "in-

novation", the functioning of the system of investment of innovation are revealed in the 

work. The main legislative and regulatory acts governing innovation management, their 

advantages and disadvantages are presented. It is determined that no law has become a 

turning point in the organization of innovation management, so laws should be adopted 

that would improve the innovation and investment climate in order to attract internal 

and external investment. 

Keywords: innovations, innovation policy, agro-industrial complex, investments, 

legislative base. 

 

 

Постановка проблеми. Однією з актуальних проблем агропромисло-

вого комплексу України є інноваційний шлях розвитку сільськогосподарсь-

кого виробництва. Широке впровадження інновацій в усіх напрямах діяль-

ності сільськогосподарських підприємств сприяє зростанню продуктивності 

праці, економії різних видів ресурсів, скороченню витрат і зниженню собі-

вартості аграрно-продовольчої продукції, нарощуванню обсягів і підвищен-

ню ефективності сільськогосподарського виробництва. Інноваційний потен-

ціал формує здатність аграрних підприємств конкурувати на внутрішньому 

та зовнішньому ринках і допомагає уникнути економічної кризи [7].  
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Інноваційна діяльність в сільському господарстві вимагає впрова-

дження заходів з використання новітніх досягнень науки та техніки. Це удо-

сконалення старих або створення нових знарядь праці, вирощування висо-

копродуктивних, придатних для певної зони вирощування районованих сор-

тів сільськогосподарських культур та порід тварин, впровадження наукових 

розробок тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні теоретичні і мето-

дологічні положення, пов‘язані з розкриттям сутності й змісту інновацій, ін-

новаційних процесів та інноваційної діяльності, особливостями і закономір-

ностями їх прояву в сільськогосподарських підприємствах досліджувались у 

працях науковців: В.Г. Андрійчука, В.І. Благодатного, В.О. Василенка, 

С.А. Володіна, О.І. Дація, О.В. Донця, В.О. Заготова, М.В. Зубця, 

С.М. Ілляшенка, М.І. Кісіля, М.Ф. Кропивка, М.І. Лобанова, 

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

В.І. Осипова, І.А. Павленка, П.Т. Саблука та ін. Незважаючи на проведенні 

дослідження, особливості управління інноваціями, та зокрема їх методологія 

та законодавча база, і на сьогоднішній день залишаються актуальними. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження методологічного 

та законодавчого підгрунтя інноваційного розвитку агропромислового ком-

плексу України, виявлення проблем на шляху впровадження інновацій у ви-

робництво аграрної продукції. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи сутність інновацій, важ-

ливо розглянути одне з перших визначень цього терміну, яке було дане 

Шумпетером. Він один з перших, ще на початку минулого століття, ввів цей 

термін у вжиток як економічну категорію і письмово зафіксував його у 1960 

р. у своїй праці "Теорія економічного розвитку". Цей термін розглядався 

Шумпетером у достатньо широкому розумінні і охоплював: 

● удосконалення існуючих виробів, а також створення нових; 

● впровадження нових способів виробництва, а також удосконалення 

існуючих; 

● активізування та вихід на нові ринки збуту; 

● діяльність, що спрямована на удосконалення і використання нових 

способів збуту; 

● використання нових видів сировини та матеріалів; 

● нововведення у сфері виробництва продукції [10, с. 43].  

Визначення Шумпетера вважається класичним, одним з найбільш по-

ширених та знаних в економіці, однак воно є досить широким за своїм зміс-

том, оскільки стосується по суті кожної сфери діяльності підприємства. 

Шумпетер звертає також увагу на необхідності використання іннова-

цій насамперед у практиці діяльності самого підприємства. На його думку, 

інновація не може залишатися у сфері теорії. Тому, інновації він розглядає 

як перше використання винаходу у виробничо-господарській діяльності під-

приємства [10, с. 45]. Подальше використання винаходу та його поширення 
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деякі науковці називають дифузією інновації [6, с. 273].  

Деякі науковці значно більше розширюють зміст поняття "інновації". 

Вони вважають, що інновації – це не тільки використання винаходу у виро-

бничо-господарській діяльності, але й також усі роботи, що передують ство-

ренню самого винаходу, в т.ч. проектування, впровадження інновацій тощо 

[8,с. 45].  Інші автори трактують інновацію як саму ідею, яка є новою та від-

мінною від існуючої, або як існуючу думку, яка в цих умовах підприємством 

може використовуватись як інновація [3, с. 78].  

Відповідно до іншого визначення інновації – це концепції, які стосу-

ються нових рішень чи модернізації, що існують у різних сферах суспільно-

го життя, а також у природі. Це визначення відмінне від того, яке дає Шум-

петер. Впровадження нових ідей у всіх сферах функціонування підприємст-

ва за Шумпетером – це інноваційність, а не тільки технічний прогрес [10, 

с. 51].  

Інновації потрібні будь-якій державі та підприємству для забезпечення 

економічного розвитку. Саме вони дають змогу забезпечити динамічний та 

ефективний розвиток господарства. Створення нових та удосконалення іс-

нуючих товарів, удосконалення технологій та організації праці, а також за-

провадження сучасної системи управління підприємством дає змогу будь-

якому підприємству одержати конкурентні переваги. Інновації свідчать про 

розвиток суб'єкта господарювання, який, будучи одним з елементів системи 

господарювання держави, створює ВВП. Тому дуже важливо для кожного 

підприємства здійснювати інноваційну діяльність. У її витоках повинно бу-

ти стимулювання такої діяльності на рівні держави, а також сприятливий ін-

новаційний клімат регіону, держави, виробничої сфери тощо. Важливо та-

кож на рівні держави підтримувати суб'єкти господарювання, які активно 

впроваджують інновації. Для цього можна використовувати як інструменти 

економічної та фінансової політики, так й інструменти освітньої та наукової 

політики. Підсумком цього дослідження може бути розуміння інновацій як 

чогось нового, що приносить суспільну користь [5, с. 95].  

Умовно систему інвестування інновацій, що класифікується за етапа-

ми її функціонування, відображено в табл. 1.  

Інвестування інноваційної діяльності є частиною загального інвести-

ційного процесу, тому потребує комплексного системного підходу. 

Однією з найважливіших передумов ефективного господарювання під 

час запровадження інноваційної моделі розвитку економіки є інвестиційна 

політика, ощадливе використання коштів, планування обігу і прогноз при-

бутків. Перелічене належить до найважливіших важелів підвищення ефек-

тивності інноваційної діяльності і є, водночас, найбільш "вузьким місцем" 

економіки України [2].  

Інвестиційний клімат країни є система правових, економічних і соціа-

льних умов інвестиційної діяльності в країні, що чинять істотний вплив на 

прибутковість інвестицій і рівень інвестиційних ризиків. 
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Таблиця 1  

Функціонування системи інвестування інновацій 

 
Етап І. Визначення джерел 

Державні Змішані Недержавні 

Етап ІІ. Акумулювання коштів 

НБУ і його регіональні від-

ділення 

Розрахункові рахунки, що 

використовують як нагрома-

джувальний рахунок із ці-

льовим призначенням 

Розрахункові рахун-

ки підприємств різ-

ної форми власності 

Етап ІІІ. Інвестування мобілізованих коштів 

Здійснюється на основі 

пріоритетності на регіональ-

ному рівні напряму НДДКР 

та інновацій, невідкладної 

потреби в довготермінових 

інвестиціях регіонального і 

державного значення (про-

блемно- і предметно-

орієнтовані) 

Визначається кожною стру-

ктурою самостійно, залежно 

від мети створення і виду 

діяльності організації в галу-

зевому та міжгалузевому ас-

пектах (проблемно-

орієнтовані) 

Визначається само-

стійно кожним емі-

тентом, створеним 

для вирішення кон-

кретних завдань 

(предметно-

орієнтовані) 

Етап ІV. Контроль за використанням інвестицій 

Відповідні органи управлін-

ня 

Незалежні експерти галузе-

вого та міжгалузевого рівнів 

Безпосередньо за-

сновники-акціонери 

 

Основні етапи нової інвестиційної політики України закладені в Пос-

танові КМ України від 1 червня 1996 р. № 384, якій затверджено "Концепцію   

регулювання інвестиційної діяльності‖ Президента України "Про заходи 

щодо реформування інвестиційної політики в Україні" діяльності в умовах 

ринкової трансформації економіки", Указі від 18 липня 1996 року і ряду 

інших. 

Законодавче забезпечення інноваційної діяльності здійснюється на пі-

дставі більш ніж 100 урядових та правових документів, основні з яких наве-

дено в таблиці 2.   

Одним з ключових документів, які регулюють управління інновацій-

ною діяльністю  є Закон України «Про інноваційну діяльність». На наш по-

гляд, закон має як позитивні, так і негативні моменти. 
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Таблиця 2 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють 

управління інноваційною діяльністю 

Документ Номер і дата прийняття 

Основний закон — Конституція України 1996-ВР 

Закони України: 

"Про інвестиційну діяльність" 1560-12 від 18.09.91 

"Про наукову і науково-технічну діяльність" 

1977-12 від 13.12.91 (но-

ва редакція 190-16 від 

01.01.07) 

"Про наукову і науково-технічну експертизу" 51/95 від 10.02.95 

"Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної 

діяльності технологічних парків" 

991-14 від 16.07.99 (нова 

ре-дакція №3333-15 від 

12.01.06) 

"Про інноваційну діяльність" 
40-IV від 04.07.02 (нова 

ред.31.03.05 №2505-15) 

"Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні" 
433-ІУвід 16.01.03 

"Про державне прогнозування та розроблення про-грам 

економічного і соціального розвитку України" 
1602-Н від 23.03-00 

"Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" 2623-І4 від 11.07.01 

"Про приєднання України до Договору про патентне 

право" 
245-IV від 22.11.02 

"Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" 1771-14 від 01.06.00 

 "Про промислово-фінансові групи в Україні" 483/96-ВР від 12.11.96 

"Про фінансовий лізинг" 723/97-врвід 16.123.97 

Постанови КМУ: 

"Про утворення Української державної інноваційної 

компанії" 
654 від 13.04.00 

"Про затвердження Положення про формування та ви-

користання коштів Української державної інноваційної 

компанії" 

593 від 28.05.01 

"Про затвердження Положення про порядок створення і 

функціонування технопарків та інноваційних структур 

інших типів" 

549 від 22.05.96 

"Про нормативно-правові акти щодо забезпечення 

реалізації Закону України "Про спеціальний режим 

інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних 

парків" 

2311 від 17.12.99 

"Про відкриття спеціальних рахунків технологічним 

паркам і затвердження Порядку зарахування сум 

податків на спеціальні рахунки та їх використання 

технологічним парком" 

1018 від 26.06.00 (втра-

тила чинність на 

підставі №1643-2006-11) 
 



 64 

Щодо позитивних сторін Закону України «Про інноваційну діяль-

ність», слід відзначити наступні: 

По-перше, закон визначає форми державної підтримки суб'єктів 

інноваційної діяльності, а саме: 1) повне чи часткове (до 50% необхідних 

коштів) державне інвестування пріоритетних інноваційних проектів; 

2) надання гарантій комерційним банкам, які кредитують пріоритетні 

інноваційні проекти; 3) державне страхування інноваційних проектів; 

4) надання виконавцям інноваційних проектів пільгового кредитування; 

5) компенсація відсотків, які виплачено фінансово-кредитним установам за 

кредитування інноваційних проектів. 

По-друге, суб'єкти інноваційної діяльності мають право на пільги, а 

саме: половину непрямого податку (податок на додану вартість) за 

реалізовану продукцію, виконі роботи та надані послуги по інноваційному 

проекту залишаються у суб‘єкта господарювання і можуть слугувати джере-

лом науково – технічних розробок, дослідно – експериментальних робіт та 

придбання інноваційних продуктів. 

По-третє, інноваційним підприємствам дозволено прискорену 

амортизацію основних фондів і встановлено щорічну 20% - ву норму 

прискореної амортизації устаткування 3-ї групи, тобто прискорена його 

амортизація на такому підприємстві відбуватиметься протягом п'яти, а не 

семи років. Причому, амортизацію основних фондів 3-ї групи, звичайно, 

проводять після досягнення ними балансової вартості нульового значення. 

По-четверте, інноваційні підприємства сплачують 50% земельного по-

датку. 

По-п‘яте, необхідні для виконання пріоритетного, інноваційного про-

екту сировина, устаткування, комплектуючі та інші товари (крім 

підакцизних), які не виготовляються в Україні чи виготовляються без 

відповідності до вимог проекту, звільнено від сплати ввізного мита та ПДВ 

[1, с. 27].  

Щодо негативних сторін, то перш за все це визначення інноваційного 

підприємства «інноваційним підприємством можна вважати таке 

(об'єднання підприємств), яке розробляє, виготовляє та реалізує інноваційні 

продукти і (або) продукцію чи послуги, що їх обсяги в грошовому 

вимірюванні перевищують 70% від загальних обсягів виробленої продукції 

та (або) наданих послуг». 

На наш погляд, це досить високий відсоток. Якщо до сплати 

фіксованого сільгоспподатку і отримання пільг щодо ПДВ необхідно, щоб 

сума, одержана від реалізації продукції сільськогосподарського виробництва 

і товарів з її переробки за звітний рік перевищувала 50% від обсягу валового 

доходу, то враховуючи те, що інноваційних підприємств у країні значно 

менше, ніж сільськогосподарських у цілому, варто було би знизити цей по-

даток до 20-30% з поступовим підвищенням [9, с. 459].  

Податкові пільги в зазначеному Законі надають протягом терміну дії 
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свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (три роки) за 

умови, що виконання проекту почато не пізніше 18 міс. з дня його 

державної реєстрації. Проте патенти на винаходи, що часто стають 

підґрунтям інноваційного проекту, діють в Україні 20 років, і протягом цьо-

го терміну продукція вважається новою і ніким не повтореною. Це термін 

досить високий для інновацій.  

Отже, чинне законодавче забезпечення певною мірою впорядковує 

бюрократичні процедури. Проте нема жодного закону, що став би перелом-

ним чинником в організації управління інноваціями  [4, с. 37].  

Висновки. Для ефективного управління інноваціями необхідно забез-

печити належну нормативно-правову базу аспекту управління інноваціями. 

Політичні процеси, які відбуваються останнім часом в Україні, не сприяють 

макроекономічній стабільності. Країна втрачає довіру на світовому ринку, і, 

як результат, уповільнюються темпи надходжень внутрішніх і зовнішніх 

інвестицій до провідних життєзабезпечуючих галузей національної 

економіки, в т.ч. аграрного сектора. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ТА ЗАСАДНИЧИХ ПРИНЦИПІВ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА У 

НОВІТНІХ ЕКОНОМІКО-ГОСПОДАРСЬКИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ 
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TRANSFORMATION OF APPROACHES AND FUNDAMENTAL  

PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF ANIMAL DEVELOPMENT 

IN THE NEW ECONOMIC AND ECONOMIC CONDITIONS 

 
Визначено принципи та системоутворюючі  фактори державного регулю-

вання виробництва та контролю за якістю тваринницької продукції. Встановле-

но, що для забезпечення оптимального рівня розвитку тваринницької галузі пот-

рібно провадити обґрунтоване державне регулювання цих процесів. Досліджено 

трансформацію підходів  формування та реалізації державного регулювання роз-

витку тваринництва на сучасному етапі в Україні. Обґрунтовано засадничі 

принципи розвитку тваринництва  у новітніх економіко-господарських умовах 

щодо виконання органами державної влади розвитку галузі в Україні. 

Ключові слова: розвиток тваринництва, державне регулювання,  

економіко-господарські фактори, підходи, новітні умови, трансформація, засад-

ничі принципи. 

 
Principles and system-forming factors of state regulation of production and qual-

ity control of livestock products are determined. It is established that in order to ensure 

the optimal level of development of the livestock industry, it is necessary to carry out 

sound state regulation of these processes. The transformation of approaches to the for-

mation and implementation of state regulation of livestock development at the present 

stage in Ukraine is investigated. The basic principles of livestock development under the 

latest economic and economic conditions for the implementation of the development of 

the industry in Ukraine by the state authorities are substantiated.  

Keywords: animal husbandry development, state regulation, economic and eco-

nomic factors, approaches, new conditions, transformation, basic principles. 

 

 

Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, що супроводжу-

ють становлення ринкової економіки України характеризуються низкою не-

гативних явищ, які впливають на рівень виробництва в аграрній сфері. У час 

глобальних змін та складних політичних процесів державне регулювання 

направлене на ефективне вирішення виробничих і соціальних проблем. При 

цьому, дієва роль держави спрямовується на створення сприятливих умов 

господарювання і має забезпечувати ефективність, стабільність і 

справедливість [7]. Необхідність удосконалення державно-політичних і 

економічних процесів в країні визначає потребу поглибленого  дослідження 

парадигми державного регулювання, як об‘єкта наукового пізнання форму-

вання його заходів, планування і реалізації у галузі тваринництва. 

У різні періоди становлення української держави проблеми державної 

влади, державного управління та державного регулювання займали значне 

місце серед інших проблем соціально-правового розвитку суспільства.   

Однак в умовах, коли Україна орієнтується на інноваційний розвиток, що 

може забезпечити прискорення соціально-економічного розвитку 

суспільства, посилення конкурентоспроможності країни на внутрішньому і 
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світовому ринку, виникає необхідність переосмислення функцій держа-

ви, політики і влади, функціональна єдність яких поступово 

уніфікується, розширюється значення принципів цілеспрямованості, 

нестандартності, гібридності і різноманітності у політичному житті сучасно-

го суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазвичай у проведених до-

слідженнях при обґрунтуванні державної політики доводиться необхідність 

систематичного і точного аналітичного оцінювання на основі досконалого 

планування і якісного вимірювання заходів політики. Сьогодні в Україні 

немає затвердженої на законодавчому рівні загальної стратегії розвитку тва-

ринництва, а більшість нормативно-правових норм є застарілими і не відпо-

відають вимогам сьогодення, оскільки не враховують критерії і особливості 

суспільно-політичних і економічних процесів, що повинні знаходити своє 

відображення при формуванні і реалізації державної політики у цій сфері 

виробничої діяльності.  

Допоки в Україні не буде досягнуто оптимального взаємозв'язку і по-

єднання принципів функціонування виробництва, економіки і політики, то 

неможливо буде ліквідувати негативні наслідки у суспільно-політичній і 

економічній діяльності суб‘єктів господарювання, зокрема у тваринництві. 

Функціонування галузі залежить від науково-обґрунтованого, збалансовано-

го і об‘єктивного державного регулювання, яке повинно бути спрямовано на 

забезпечення модернізованих виробничих процесів, їх регулювання та роз-

виток. Неналагодженість і хибність цих процесів та у більшості випадків 

пасивність державних органів влади, призводить до кризових явищ у роз-

витку тваринництва, зниження добробуту і життєвого рівня населення, 

кількості та якості товарів тваринного походження.  

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування головних засад 

та основоположних принципів державного регулювання розвитку 

тваринницької галузі в Україні у новітніх економіко-господарських умовах в 

Україні. Для цього потрібно вирішити низку завдань:  

1. Визначити принципи та системоутворюючі фактори державного ре-

гулювання виробництва та контролю за якістю тваринницької продукції на 

даний час.  

2. Встановити оптимальний рівень розвитку тваринницької галузі пот-

рібно провадити обґрунтоване державне регулювання цих процесів.  

3. Досліджено трансформацію підходів формування та реалізації дер-

жавного регулювання розвитку тваринництва на сучасному етапі в Україні.  

4. Обґрунтувати принципи розвитку тваринництва  у новітніх еконо-

міко-господарських умовах з виконання органами державної влади розвитку 

галузі в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Державне регулювання є одним із ва-

жливих елементів функціонування суспільства, що направлене на покра-

щення політичного процесу, рівня життя громадян і забезпечення соціаль-
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ної стабільності, оскільки його різнобічні характеристики дають можли-

вість формувати дієві механізми соціально-орієнтованого державного 

управління суспільними процесами. Трансформаційні зміни, які відбулися 

у сільгоспвиробництві внаслідок непродуманої аграрної політики і недос-

коналої організації її здійснення, обумовлені тим, що на початку трансфо-

рмаційного періоду чітко не були визначені мета та завдання такого роду 

перетворень. 

Державне регулювання є стратегічним напрямом дій, сукупністю на-

мірів, сформованих державних рішень, інструментів впровадження і прове-

дення моніторингу їхнього виконання у конкретній сфері суспільної діяль-

ності. З метою досягнення стратегічних цілей у тваринництві потрібно ви-

конати послідовність заходів, спрямованих на удосконалення змісту, функ-

цій, механізмів формування і реалізації механізмів державного регулювання, 

здійснити модернізацію системи оцінки ефективності діяльності органів 

державної влади при компонуванні ними державно-управлінських рішень. 

Розробка механізмів державного регулювання має послідовний характер, 

своєрідний і стратегічний план дій щодо розробки державно-управлінських 

рішень, інструментів їхнього впровадження і моніторингу виконання.  

Ключовим при державному регулюванні є низка стадій та чинників, 

котрі впливають на їхню послідовність та належних умов для діяльності 

суб‘єктів відносин. У цьому контексті державне регулювання повинно задо-

вольняти такі вимоги: своєчасно реагувати на зміни, які відбуваються у сус-

пільстві, державі, регіоні, а також у галузі тваринництва; комплексно підхо-

дити до формування державно-політичних рішень, розробки відповідного 

інструментарію та механізму їхньої реалізації [5]. 

Трансформація характеризується розвитком підприємств виробничо-

підприємницького спрямування і посередницького типу з їхньою орієнтаці-

єю на формування ринкової інфраструктури. Вона є наслідком якісних пере-

творень у системі управління галузями тваринництва під впливом чинників 

зовнішнього середовища. Розвиток трансформаційних процесів у тваринни-

цтві нині полягає у перетворенні галузей і існуючих економічних взаємовід-

носин у нові за змістом і з орієнтацією на ринок. Внаслідок чого тваринни-

цькі підприємства в основному виживали і очікували змін у сільськогоспо-

дарському виробництві. На жаль, відбулося подрібнення та ліквідація вели-

ких господарств і порушення інтеграційних зв‘язків між товаровиробниками 

і переробниками тваринницької продукції.  

Державне регулювання повинно здійснюватися через реалізацію його 

структурних елементів:  

– законодавче регулювання;  

– державна підтримка модернізації і інноваційного розвитку тварин-

ництва; 

–  управління виробничо-організаційними процесами та регулювання 

виробництва якісної продукції; 
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– фінансово-кредитна система;  

– податкова, цінова і митна політика;  

– кон‘юнктура внутрішнього і зовнішнього ринків [3].  

У таких умовах вагома роль повинна відводиться ринковій трансфо-

рмації, котра спрямована на економічну модернізацію, структурну перебу-

дову виробництва, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності 

тваринницької продукції на ринках ззовні та задоволення продовольчих 

потреб усіх верств населення.  

Окрім цього, при здійсненні державного регулювання та виконанні ці-

льових державних програмах ефективного розвитку тваринництва 

обов‘язкового урахування потребують такі важливі питання:  

– відсутність повноцінної державної підтримки галузі; 

– занедбаність племінної і репродуктивної складової при веденні тва-

ринництва;  

– недосконала законодавча база щодо стимулювання внутрішніх і зов-

нішніх інвестицій;  

– довгостроковість періоду окупності інвестицій;  

– відсутність економічних стимулів відроджувати тваринництво влас-

никами земельних ресурсів, які віддають перевагу розвитку рослинництва;  

– відсутність кваліфікованих кадрів, спроможних впроваджувати про-

гресивні технології і сучасну високопродуктивну фермську техніку, яка до-

зволяє максимально реалізувати генетичний потенціал тварин [9]. 

Ситуація, що склалася у галузі тваринництва, потребує негайного 

втручання і посилення уваги держави задля пошуку ефективних заходів по 

забезпеченню економічної і соціальної стабільності у галузі. Насамперед ос-

новним завданням держави є формування та здійснення дієвого державного 

регулювання. Прийняття до уваги зазначених механізмів державного регу-

лювання у розвитку тваринництва дасть можливість створити об‘єктивні 

умови для зростання доходів населення і формування належного рівня жит-

тя, що позитивно вплине на процеси інвестування коштів у формування які-

сних характеристик працівників тваринництва та максимальне задоволення 

їхніх продовольчих потреб.  

Найбільш актуальними пріоритетами державного регулювання у за-

безпеченні розвитку тваринництва є:  

– спрямування органів державної влади на повноцінне використання 

державних і ринкових механізмів з метою забезпечення галузі високопроду-

ктивним поголів‘ям тварин і виробничими ресурсами;  

– стимулювання впровадження сучасних технологій, інновацій та мо-

дернізації виробничих процесів суб‘єктами господарювання;  

– сприяння органами виконавчої влади та місцевого самоврядування 

активізації інвестиційних процесів;  

– створення належних умов для інтеграції виробничих, фінансових, 

торговельних, науково-дослідних і освітніх організацій [1]. 
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Державі доцільно дотримуватися свого політичного курсу, функціо-

нувати у рамках діючих законів, завжди бути здатною ефективно втілювати 

в життя власну державну політику, забезпечувати політичні і економічні 

процеси відповідно до розроблених стратегій стабільного розвитку тварин-

ництва. Тому неодмінною вимогою при здійсненні державного регулювання 

є важливість урахування державними інститутами різних критичних ситуа-

цій, непередбачуваних подій та інтересів громадян різних соціальних груп. 

Обов‘язковою умовою при здійсненні державного регулювання є урахуван-

ня низки існуючих і невирішених проблем організаційно-економічного 

спрямування, а саме:  

1) нестабільні умови для розвитку тваринницьких підприємств різних 

за розмірами і формами господарювання;  

2) низька мотивація до об‘єднання сімейних ферм і малих виробників 

тваринницької продукції;  

3) нерівномірність навантаження внутрішнього ринку такою продук-

цією через низьку платоспроможність населення;  

4) низький рівень конкурентних позицій такої продукції на зовніш-

ньому ринку; неможливість самоорганізації і захисту товаровиробниками 

своїх інтересів при формуванні кон‘юнктури ринку;  

5) великі втрати тваринницької продукції через недосконалість проце-

су зберігання і транспортування до місць її реалізації та переробки [8]. 

Наразі забезпечити швидке відновлення у розвитку тваринництва 

практично неможливо, особливо у визначеній послідовності розроблених 

державою: 

– аграрних програм (Державна підтримка галузі тваринництва та Під-

тримка утримання молодняка великої рогатої худоби); 

– постанов Кабінету Міністрів (Про затвердження порядку викорис-

тання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі 

тваринництва); 

– Законів України (Про молоко та молочні продукти, Про племінну 

справу у тваринництві, Про ветеринарну медицину) та інших нормативно-

правових актів з питань тваринництва, у яких не ураховуються нестабільні 

політичні та складні і непередбачувані ринкові ситуації [4]. 

Державне регулювання є вкрай потрібним у суспільному житті, оскі-

льки на нього покладаються функції виявлення виробничих і суспільних 

проблем, котрі важливо своєчасно проаналізувати, установити причини ви-

никнення, складність і можливість своєчасного розв‘язання. Наразі у сфері 

державної політики повинна прийматися не тільки низка державно-

політичних рішень, що спрямовуються на розв‘язання соціально-

економічних проблем, але й розроблятися науково-стратегічні програми та 

визначатися інструменти їхньої реалізації у галузі тваринництва.  

Дослідження механізмів державного регулювання є важливим проце-

сом, оскільки дає можливість прослідкувати тенденцію розвитку, управлін-
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ня, упровадження і оцінювання рішень і дій, забезпечити процес їхнього 

удосконалення на основі виявлення недоліків і помилок та вказати ефектив-

ні напрями удосконалення політики, як об'єкта наукового пізнання. Зазначе-

не потребує здійснення переходу на широке використання таких нових 

форм, як гнучке та оптимальне поєднання механізмів державного і ринково-

го регулювання щодо впливу державних органів на виробничі і технологічні 

процеси у галузі тваринництва, що уможливить забезпечити його ефективне 

функціонування та створення конкурентних переваг на світових ринках. 

Важливе значення при цьому має широке впровадження демократич-

них стандартів, котрі стосуються налагодження процесів інформування, 

консультування і безпосередньої участі між органами публічної влади і гро-

мадянами. Зарубіжними вченими пропонується здійснювати ці взаємостосу-

нки за такими принципами:  

– забезпечення прав громадян; 

– участь; 

– зрозумілість; 

– своєчасність; 

– об‘єктивність; 

– достатні матеріальні і людські ресурси; 

– координація; 

– оцінювання; 

– відповідальність; 

– активна громадська позиція.  

У процесі здійснення державного регулювання необхідно забезпечи-

ти таке: 

– розробку аналітичних схем структурування наявних проблем, з 

обов‘язковим виокремленням найбільш важливих; 

– використання різних норм, процедур, алгоритмів і наукових підходів 

до створення моделей оптимізації прийняття державних рішень щодо здійс-

нення політико-адміністративних заходів влади з метою вибору ефективних 

варіантів й альтернатив здійснення політики у галузі тваринництва.  

Передусім держава недостатньо уваги надає реалізації функцій перед-

бачення і регулювання виробничих відносин, організації відновлення масш-

табів підгалузей тваринництва, ефективному використанню можливостей 

генетичного потенціалу. Більше того, держава не спромоглася покращити 

стан державного управління в галузі, а тому реформа тут обернулась новими 

проблемами та можливостями для розвитку бюрократії і корупції. Спостері-

гається недосконалість: 

– бюджетних механізмів; 

– податкових механізмів; 

– фінансових механізмів; 

– зовнішньоекономічних механізмів; 

– зниження рівня життя сільського населення. 
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Варто зазначити, що надалі основне завдання державних органів вла-

ди, місцевих рад і адміністрацій повинно полягати у тому, щоб забезпечити 

таке: 

– рівномірну стійкість і інтенсивний розвиток тваринництва внаслідок 

створення умов для своєчасного реагування галузі на зміни внутрішнього і 

зовнішнього середовищ;  

– адаптацію управлінської системи до вимог забезпечення стійкого ро-

звитку галузі;  

– стимулювання процесу впровадження прогресивних управлінських 

технологій;  

– створення можливостей фінансової підтримки інтенсивного розвит-

ку пріоритетних підгалузей, що забезпечують прибутковість;  

– ефективне використання інструментів формування і реалізації дер-

жавної політики, державного управління та регулювання [6]. 

Органи державної влади повинні розглянути доцільність покращення 

державного управління процесом використання виробничих ресурсів, осо-

бливо племінного стада корів, та можливість його цільового фінансування 

у конкретному регіоні. Достеменно потребують перегляду питання держа-

вного управління процесом формування племінного стада корів з високою 

продуктивністю на діючих, реконструйованих та заново побудованих тва-

ринницьких фермах. За таких умов лише комплексний підхід до вирішення 

існуючих проблем у скотарстві дасть змогу докорінно змінити ситуацію в 

цьому сегменті вітчизняного тваринництва в напрямі повного задоволення 

державних потреб.  

Державні органи управління особливу увагу зосереджують на тва-

ринницькі ферми сімейного типу, які користуються у населення особливою 

популярністю. Вони володіють розпайованими ділянками земельних ресу-

рсів та розгортають виробництво на своїх особистих ділянках землі і не ві-

дчувають гострої потреби у наявності кормових площ і ресурсів на проти-

вагу різних підприємств. Відповідно ця проблема повинна знайти своє міс-

це при подальшому формуванні державою складових завдань державної 

політики щодо забезпечення державної підтримки тваринництва. 

З метою досягнення високої ефективності системи державного регу-

лювання доцільно забезпечити стабільність і міцність державних інститутів, 

органів державної влади, їхню здатність своєчасно і якісно вирішувати пос-

тавлені питання: формування і економне витрачання виробничих ресурсів, 

якісну розробку законодавчих актів, ефективне використання державних 

коштів, кадрове забезпечення системи державного управління та розвиток 

євро інтеграційних процесів.   

Комплекс розв‘язуваних рішень і завдань є основними елементами 

найбільш важливих складових механізму державного регулювання, котрий 

включає сукупність методів, засобів, важелів, стимулів та інструментів при 

допомозі яких органи державного управління реалізовують у тваринництві 
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притаманні їм функції державної політики у різних регіонах, містах, райо-

нах, підприємствах [2]. Структурний склад цих, і багатьох інших, функцій 

державного управління формується у залежності від завдань системи управ-

ління, процес виконання яких покладається на уповноважених органів дер-

жавної влади.  

Висновки. Основну роль у розв‘язанні цих актуальних питань слід 

надавати державній політиці, яка є необхідним елементом державотворення 

і має суспільне спрямування, а тому повинна базуватися на законодавчій ді-

яльності, що віддзеркалює організаційну і фінансово-економічну сторони у 

подальшому розвитку галузі тваринництва. А тому у заходах державного 

регулювання повинен передбачатися не тільки розгляд існуючих проблем у 

розвитку різних сфер суспільної діяльності, але й ті непередбачувані ситуа-

ції і явища, що потребують встановлення причин їхньої появи та виявлення 

шляхів своєчасного розв‘язання. 

Державне регулювання є особливою сферою і універсальним механіз-

мом для функціонування суспільства, основою здійснення державною вла-

дою управління стосовно прийняття і реалізації державно-політичних рі-

шень, особливо тих, які регулюють людські взаємовідносини, пов‘язані із 

функціонуванням галузі тваринництва. Загалом лише відповідальність орга-

нів влади і ефективна державна політика спроможні забезпечити високий 

суспільний розвиток, посилення продовольчої безпеки, економічної та соці-

альної стабільності в країні. Важливе значення потрібно надавати відповід-

ним політично-управлінським рішенням, які відповідають наявним пробле-

мам, програмам і механізмам реалізації у галузі тваринництва. 
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УКРАЇНА:   ДЕРЖАВА 404   ТА/АБО  

БЕЗПЕКИ Й СУСПІЛЬНОГО КОНСЕНСУСУ? 

 

UKRAINE: STATE 404 AND / OR  

SECURITY AND SOCIAL CONSENSUS? 

 
Визначено, що розвиток України відбувається рельєфно та циклічно в умо-

вах внутрішніх і зовнішніх викликів. З‟ясовано, що відмінними ознаками її розвит-

ку є революційність – еволюційність, авторитарність – демократичність тощо. 

При цьому доведено, що «ідентифікаційний код» розвитку України відзначається 

трансформаційністю, що відбувається на всіх можливих рівнях – особистісному, 

національно-державному і глобальному. Установлено, що для нашої держави  

важливими є формування та підтримка позитивних тенденцій її безпечного соці-

ально-економічного розвитку, досягнення суспільно-політичного консенсусу й 

здійснення ефективної співпраці в напрямку цього розвитку.  
Ключові слова: Україна, державне управління, функції, консенсус. 

 

It was determined that the development of Ukraine happens distinctly and 

cyclically under the conditions of internal and external challenges. It was defined that 

among its distinct signs of development are revolutionism – evolutionism, 

authoritarianism – democratism, etc. It was proved that the „identification code‟ of the 

development of Ukraine is defined by the transformations, which happen at all possible 

levels – individual, national and global ones. It was determined that important for our 

state is the formation and support of positive tendencies of its social and economic 

development, the achievement of social and political consensus, and the fulfillment of 

effective co-operation in the field of this development. 

Keywords: Ukraine, public administration, functions, consensus. 

 

 

Постановка проблеми. Суверенна, незалежна, соціальна, правова, 

демократична, ці та інші сутнісні відмінності повинні бути притаманні су-

часній державі, у тому числі й Україні. Варто відзначити, що вони закріпле-

ні в Основному її Законі [6], який передбачає здійснення нашою державою 

та її апаратом певних заходів, спрямованих на гарантування дотримання та 

захист прав і свобод людини та громадянина як найвищої соціальної ціннос-

ті. Разом із тим, урахування потребує той факт, що Конституція України 
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[там само] була прийнята в 1996 році, після цього до неї вносилась низка 

змін, паралельно відбувалися неминучі трансформаційні процеси, зокрема в 

українському соціумі, а також системі державного управління шляхом пере-

несення пріоритетів у її функціонуванні в бік запровадження стратегічного 

планування, громадського контролю тощо. Зважаючи на це, важливим є до-

слідження цих процесів в Україні з позиції визначення їхнього «ідентифіка-

ційного коду», що охоплює їх вектор спрямування, змістовну характеристи-

ку, суб‘єктно-об‘єктну складову, тенденції розвитку та ін. Власне кажучи, 

слід установити, чи є ці процеси еволюційними або революційними, рельє-

фними, шпилястими або, навпаки, пологими. Крім того, доцільно досліджу-

вати ці трансформаційні процеси комплексно, тобто крізь призму того, як 

вони відбуваються на всіх можливих рівнях – особистісному, національно-

державному, і навіть на загально-цивілізаційному чи глобальному. Усе це 

вказує на актуальність тематики цього дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем 

державного управління України та її соціально-економічного розвитку при-

свячені наукові праці Е. Афоніна, О. Борисенко, А. Дегтяря, 

С. Домбровської, Ю. Древаля, О. Коваля, С. Крука, О. Крюкова, В. Нікітіна, 

О. Радченка, В. Садкового та ін. [1-5]. Проте існує необхідність здійснення 

системного аналізу особливостей розвитку України, починаючи з моменту 

проголошення її незалежності, з метою визначення та підтримки позитивних 

тенденцій у цьому розвитку. Усе це й становить мету нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Серед науковців – теоретиків і практи-

ків соціального та державного управління [9], усе більше поширюється тве-

рдження, яке стосується наукової дискусії, що розгортається під назвою 

трансформація (соціальна, суспільно-політична та ін.). Проте визначення за-

гального й особливого в цих трансформаціях вимагає систематизації та уто-

чнення наукових знань, що можливо реалізувати на перетині міждисциплі-

нарних досліджень, тобто в межах публічного управління.  

Учені О. Коваль, Ю. Павленко та ін. [3; 7] справедливо зазначають, що 

суспільна цілісність і самоідентичність держави за звичайних умов підтри-

муються силами внутрішнього єднання (безпека «для» і «від»), а також 

шляхом відторгнення елементів зовнішнього впливу, який може бути поза-

системним, не інтегрованим. Такий вплив може відзначатися повторюваніс-

тю. У цьому контексті варто навести також позицію А. Тойнбі, П. Сорокіна 

[8], які уточнили циклічну парадигму, що передбачає аналіз загальних соці-

окультурних та інших соціальних феноменів, які повторюються в часі і про-

сторі. На погляд учених, періоди античної, середньовічної й сучасної історії 

Європи варто розглядати через зміну умоглядних, ідеалістичних та чуттєвих 

епох [там само]. Отже, починаючи з ХІV ст. і дотепер в Європі (частиною 

якої є й Україна) превалює чуттєвий тип культури, який надзвичайно глибо-

ко сприймає вплив зовнішнього середовища (курсив наш – А. П.-П.). Цей 

висновок є умовним і уточнюється теоретичними концептами та практиками 
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«відкритих» сучасних західноєвропейських суспільств. Відтак, можемо по-

годитися з В. Нікітіним, С. Круком та ін. [5; 10], що Україна, хоч і є части-

ною Європи, проте відзначається ірраціональністю «відкритого» суспільст-

ва, на відміну від раціонального західноєвропейського. Вияв цих ознак може 

бути латентним або очевидним, але постійним. 

Слід зуважити, що А. Тойнбі [8] висунув ідею щодо циклічності, яка 

фактично представлена через аналіз зародження, розквіту та загибелі світо-

вих цивілізацій, тобто вияв її ознак. На наше переконання, ідея А. Тойнбі 

[там само] є такою, що значною мірою відповідає сучасності, яка випробо-

вує на собі могутній вплив процесу глобалізації. Тому необхідним є засто-

сування саме нелінійного (циклічного) погляду на історичний суспільно-

політичний процес та його соціальну обумовленість. Під нею варто розуміти 

загально прийнятий державно-правовий концепт, що передбачає визнання 

держави – соціальним інститутом, результатом розвитку суспільства [2].  

Учені слушно вказують, що людина, суспільство та цивілізація пос-

тійно перебувають під впливом різних циклів різної складності та ієрархії. 

У цьому контексті Е. Афонін, О. Бандурка, А. Мартинов [1, c. 15] висунули 

гіпотезу, що менші за ритмом та періодичністю цикли підпорядковані вели-

ким циклам, які відбуваються на верхніх щаблях ієрархії. Зважаючи на це, 

особистісний цикл розгортається швидше за загально соціальний і регулю-

ється зміною поколінь. Особистісний соціокультурний цикл становить базис 

циклічності розвитку макросоціальних суб‘єктів вищого рівня ієрархії [1]. 

Національно-державний цикл є більш тривалим, ніж особистісний, але 

він є менш тривалим за цивілізаційний, який представляє собою суму всіх 

існуючих на певний час національно-державних циклів. Він може бути не-

завершеним; до структури національно-державного циклу входить цикл ро-

звитку певного суспільства, сенс якого полягає в адаптації суспільства до 

навколишнього середовища – внутріщньо- і зовнішньо-державного [там са-

мо]. Цивілізаційний цикл є найбільш тривалим, ритм якого залежить від ба-

гатьох циклів національно-державних утворень, що входять до соціокульту-

рного ареалу певної цивілізації [8]. Наразі епіцентром цивілізаційного про-

цесу вважаються країни Заходіної Європи, США та ін. Формат структурних 

елементів циклу розвитку людини, суспільства в них охоплює таке: еволю-

ція – революція (і проміжні етапи інволюції та коеволюції). Еволюція забез-

печує перетворення суспільства на раціональне. Дані моніторингу соціаль-

них, культурних та інших змін в українському суспільстві [4, с. 275] підтве-

рджують той факт, що саме західноєвропейський тип раціональності детер-

мінуватиме в подальшому формування всіх аспектів суспільного життя в 

Україні, його соціально-культурну, економічну і політичну сфери.  

Разом із тим, розгортання еволюційного циклу поступово готує суспі-

льно-політичну систему до революційних і конфліктних випробувань 

(2004 р., 2008 р., 2010 р., 2014 р.). Така модель суспільно-політичного роз-

витку України дозволяє стверджувати про те, що вона (модель) є рельєфною 
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та синусоїдною, причому внутрішня трансформація України ускладнюється 

зовнішнім впливом. У цьому випадку важливо, щоб була забезпечена основа 

основ – соціокультурна ідентичність держави, яка формується під впливом 

різних ідеологічних чинників (ідей, вірувань, теорій). Інакше зовнішній 

вплив буде особливо визначальним для соціальних структур, які перебува-

ють у складному стані трансформації. Прикладом поступової вдалої зміни 

само-ідентичності можна вважати європейські республіки колишнього 

СРСР, які, перебуваючи в складі союзної держави, продовжували ідентифі-

кувати себе з європейською цивілізацією. Тому під кінець ХХ ст. вони до-

сить швидко відновили її соціокультурні норми у власному життєвому про-

сторі. Однак ситуація є принципово іншою для України, яка в період існу-

вання СРСР системно відстоювала принципи колективізму й утвердження 

соціалізму. Відтак, останні 28 років Україні складно дається побудова влас-

них соціокультурних і гуманітарних норм та інститутів свого життєвого 

простору, виникають збої та помилки формування й функціонування систе-

ми державного управління, які подекуди кристалізуються та поглиблюються 

(курсив наш – А. П.-П.).  

Разом із тим, аналіз трансформаційних змін в Україні, починаючи з 

моменту проголошення її незалежності, засвідчує, що вони все більше вини-

кають унаслідок взаємодії двох соціокультурних груп – власної (ірраціона-

льної) і західноєвропейської (раціональної). Тому важливо при цьому забез-

печити консенсус і баланс взаємодії (курсив наш – А. П.-П.). Прикладом 

реалізації зазначеного принципу в Україні можна вважати таке: 

– по-перше – період 1995-1996 рр. («конституційна криза»), за якого 

відбулося вичерпання кризового потенціалу, закріплення реформаторських 

здобутків у Конституції України; 

– по-друге – період 1999-2003 рр. («передпомаранчева революція»), у 

межах якого була спроба утвердження авторитарної домінанти державно-

владної еліти, але яка (спроба) забезпечила своєрідну апробацію в системі 

державного управління тих чи інших політичних нововведень; 

– по-третє – період 2004-2010 рр. («апробація демократичності»), під 

час якого активізувалося утвердження принципу відкритості, а також пред-

ставницького та соціально-відповідального характеру політико-

управлінської еліти України; 

– по-четверте – період 2014 р. і по теперішній час («революція гіднос-

ті»), що відзначається ідентифікацією України як держави європейського 

простору, а також прискоренням закінчення трансформаційних суспільно-

політичних процесів у ній, незважаючи на те, що Україна пізніше почала 

вирішувати проблему розподілу функцій влади, на відміну від інших коли-

шніх республік СРСР. Уважаємо, що в України є всі шанси однією з перших 

прийти до «фінішної прямої» у завершенні зазначених трансформаційних 

процесів. Для цього важливо системно дотримуватися принципів консенсу-

су та співпраці, причому саме у такій послідовності.  
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На наше переконання, прикладом консенсусу макросоціальних 

суб‘єктів, що знаходяться на більш вищому рівні ієрархії, порівняно з осо-

бистісним, є результати виборів президента України (2019 р.). Щодо впро-

вадження принципу консенсусу на національно-державному рівні, то прик-

ладом цього впровадження може служити єдність парламентарів 1 і 8 скли-

кань, зокрема під час прийняття Конституції України та визначення дати 

інавгурації шостого президента України В. Зеленського. У продовження від-

значимо, що дуже  важливим є забезпечення застосування комбінованого 

підходу в державноуправлінську практику України, що передбачає досяг-

нення консенсусу й розвитку дієвої співпраці, а також формування та підт-

римання позитивних тенденцій соціально-економічного розвитку держави, 

суспільства й окремо взятої особистості. Слід підкреслити, що це питання 

потребує окремого розгляду, зокрема з позиції багато культурності західно-

європейських суспільств і закріплених євроінтеграційних прагнень України.  

Висновки. Отже, розвиток України відбувається синусоїдно в умовах 

внутрішніх і зовнішніх викликів. Подібна характеристика України як неза-

лежної, суверенної, правової, соціальної й демократичної держави передба-

чає, що її розвиток відбувається в межах етапів «революційність – еволю-

ційність», що підсилюються процесами актуалізації авторитарності та демо-

кратії як форм політичних режимів. Власне кажучи, акцентовано, що Украї-

на має відповідний «ідентифікаційний код», що відзначається циклічною 

трансформаційністю. Відтак, потребує врахування той факт, що вона відбу-

вається на всіх рівнях розвитку – особистісному, національно-державному і 

глобальному, які взаємопов‘язані, але відрізняються за темпами реалізації. 

Не врахування цієї обставини призводить до збоїв і помилок у формуванні й 

функціонуванні, зокрема системи державного управління. Зважаючи на це, 

для України важливим завданням є формування та підтримка позитивних 

тенденцій її соціально-економічного розвитку, досягнення суспільно-

політичного консенсусу й здійснення ефективної співпраці в напрямку цьо-

го розвитку. На наше переконання, однією з таких тенденцій може стати 

ефективна діяльність політичних партій, громадських організацій та ін. У 

цьому контексті окремого дослідження вимагає робота партії «Слуга наро-

ду», яка, не відповідаючи загалом ознакам класичного й усталеного партій-

ного об‘єднання, швидко здобула загально суспільну підтримку в Україні, а 

також діяльність громадськості як потенційного суб‘єкта законотворення, на 

думку шостого президента України.  

Крім того, у межах дослідження було відзначено важливість виокрем-

лення цивілізаційно-глобалізаційного циклу. Уважаємо, що потребує аналізу 

глобальна соціальна система, яка так чи інакше перебуває в динаміці змін, 

каталізатором яких є світові економічні кризи (зокрема, велика депресія 

1930-х років, економічна криза 2008 року). Такі кризи змінюють співвідно-

шення сил як у середині окремо взятої країни, так і між євроатлантичними 

та азійськими цивілізаціями, зокрема американською та китайською. Дослі-
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дження цього співвідношення становитиме перспективи подальших науко-

вих розвідок. З огляду на те, що вплив зазначених цивілізацій у певній мірі є 

важливим для забезпечення успіху суспільної трансформації України. 
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АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ І ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 

УКРАЇНИ, СТАНУ ЇХ ТЕОРЕТИЧНОГО  

ТА ПРАКТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

 

ANALYSIS OF CHALLENGES AND THREATS TO NATIONAL 

SECURITY OF UKRAINE, OF THEIR THEORETICAL  

AND PRACTICAL DEFINITION STATE 
 

 

Розглянуто стан визначення викликів і загроз національної безпеки України. 

Систематизовано й уточнено загрози та виклики, які постають перед нею. 

З‟ясовано, що серед них є такі, як процес всесвітньої економічної, політичної та 

культурної інтеграції й уніфікації, тобто глобалізації,  стрімкий розвиток ІКТ 

тощо. Аргументовано, що актуальне розуміння сутності викликів та загроз на-

ціональній безпеці сприяє методологічному обґрунтуванню завдань забезпечення 

національної безпеки. Виявлено, що загрози та виклики ній стрімко приймають 

універсальний характер, а також нерозв‟язані глобальні проблеми сучасності 

також наповнюють новим змістом поняття загроз національній безпеці. 

Ключові слова: національна безпека, держава, загроза, виклик, система 

міжнародних відносин, криза, нові виклики та загрози. 

 

The paper studies the state of definition of challenges and threats to national 

security of Ukraine. The threats and challenges faced by the country were systematized 
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and specified. It was defined that they include the process of global economic, political 

and cultural integration and unification, or globalization, rapid development of ICT, 

etc. It was proved that the current understanding of the essence of challenges and 

threats to national security favours the methodological grounding of the tasks of 

national security support. It was defined that the threats and challenges to it become 

universal rapidly, while the unsolved global problems of the present time also fill the 

notion of threats to national security with the new purport. 

Keywords: national security, state, threat, challenge, system of international 

relations, crisis, new challenges and threats. 

 

 

Постановка проблеми. Проблема національної безпеки держави по-

сідає одне з провідних місць у контексті загального розвитку країни та реа-

лізації її національних інтересів. За останні роки з‘явилася низка нових ви-

значень поняття національної безпеки, у т.ч. крізь призму конкретизації за-

гроз ній (див. Закон України «Про національну безпеку» [4]). Це свідчить 

про його актуальність та необхідність дослідження. На багатоаспектність і 

комплексність обраної проблематики вказує й те, що вона є предметом дос-

лідження фахівців різних сфер діяльності. Необхідність аналізу викликів та 

загроз, а також самого поняття «національна безпека» обґрунтовується та-

кож і тим фактором, що наразі в Україні відсутня концепція національної 

безпеки. Вона у свою чергу є рушієм при визначенні відповідної без пекової 

політики, яка полягає в агрегації інтересів нації та здійсненні керівництва 

під час створення основних стратегій, що стосуються попередження загроз, 

а також визначення шляхів і можливостей їх усунення. Розуміння сутності 

сучасних загроз та викликів сприяє науковому обґрунтуванню завдань за-

безпечення національної безпеки. Саме цим і зумовлений вибір теми статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні існує значна кі-

лькість досліджень у сфері національної безпеки, оскільки її забезпечення 

входить до функцій держави. У теорію і практику національної безпеки, ва-

гомий внесок зробили вітчизняні вчені С. Домбровська, С. Крук, О. Линдюк, 

Н. Мельтюхова, О. Оболенський, Г. Ситник, І. Храбана, Л. Чекаленко. Та-

кож проблемами загроз і викликів забезпечення національної безпеки за-

ймались такі відомі зарубіжні дослідники, як Е. Азер, А. Ахарія, А. Беттлер, 

С. Браун, Б. Броді, А. Возженіков, А. Волферс, М. Каплан, Д. Кауффман, 

Г. Моргентау, О. Прохожев, Є. Ротшильд, С. Стренджта ін. Варто відзначи-

ти, що значну роль у теоретичному дослідженні цієї проблематики відіграє 

праця В. Ліпкана «Національна безпека України» [7]. Крім того, складовим 

національної безпеки (економічній, екологічній, інформаційній, зовнішньо-

політичній тощо) присвячені роботи Г. Перепелиці, О. Власюка, В. Гейця, 

В. Мунтіяна, М. Ожевана, Д. Прейгера, М. Різуна, А. Сухорукова, та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз основних загрозі викли-

ків національній безпеці, а також стану й особливостей її забезпечення в 

Україні. 
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Виклад основного матеріалу. Функціонування сучасної держави у 

той чи іншій формі устрою, розвиток і гідне місце на світовій арені дедалі 

більше залежать від стану забезпечення національної безпеки. Учені 

Й. Роймер Ю.Н. Харари та ін. [8; 9] зазначають, що прагнення підтримки 

безпеки можна простежити в багатьох аспектах існування живих істот нашої 

планети. Безпека є безумовним чинником стабільності та розвитку, оскільки 

людина є частиною екосистеми, прагнення до безпеки також притаманне і їй 

[там само]. Ураховуючи особливості інтелектуального розвитку окремо взя-

тої особистості та суспільства, можемо припустити, що через передбачення 

небезпек, усвідомлення їх можливих наслідків та вміння самостійно ство-

рювати загрози, питання безпеки значно привертає увагу науковців. Для за-

безпечення потреби в безпеці люди і створили соціум та державу, для якої 

забезпечення безпеки є основним пріоритетом та ціллю. Виконання даної 

функції є актуальним і сьогодні не лише для окремо взятої країни, а й для 

всього світу загалом. 

Як говорив Вільям Шекспір, ніщо не вічне, небагато довговічне [10], 

так і наш світ змінюється і зараз приймає тенденцією глобалізації. Це має 

свої особливості такі, як зростання взаємозалежності країн та регіонів, проте 

якщо проблема виникне в будь-якому елементі, постраждають й інші.  

Сучасні держави стикаються з тим, що загострюються соціально-

економічні, соціально-політичні, етнокультурні суперечності,посилюється 

розрив між багатими та бідними та ін. Нові проблеми потребують нових рі-

шень, саме тому підтримання національної безпеки, що включає як безпеку 

держави, так і суспільства, вимагає оновлення підходів до формування та 

реалізації безпекової політики. Таких підходів вимагає сучасна Україна, що 

зумовлює необхідність дослідження та втілення у життя науково обґрунто-

ваної системи безпеки [1]. 

Як зазначає український дослідник О. Коломієць, у наш час спостері-

гається поява низки нових загроз системі міжнародної безпеки всіх рівнів, 

що потребує координації спільних зусиль держав, міжнародних інститутів і 

світової спільноти для протидії їм. Особливо значним стає завдання класи-

фікації причин, які впливають на стан нинішньої системи міжнародної без-

пеки. Відтак, є нагальна потреба – системно дослідити цю вагому для світо-

вої спільноти проблему, напрацювати дієві заходи для її розв‘язання, що за-

безпечить стабільність і мир в умовах зростання міжнародної напруги [2]. 

Дві світові війни та «холодна війна» у ХХ столітті не виправдали спо-

дівання щодо зменшення кількості загроз національній та міжнародній без-

пеці після їх завершення. Перед вступом до нового тисячоліття, а саме в 90-

х роках суспільство мало сподівання на рішучий прорив, створення більш 

безпечної системи світового устрою які, нажаль, поки не ствердились. 

Устрій світу змінився, як і загрози. На зміну тотального ядерного знищення 

цивілізації прийшли нові загрози і виклики, загострились проблеми забезпе-

чення безпеки, що зумовлені глобалізацією. Тероризм і сепаратизм; релігій-
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ний, національний, та інші форми екстремізму; організована злочинність, 

розповсюдження наркотичних засобів;розповсюдження ядерної зброї; між-

державні та регіональні конфлікти, загроза поширення зброї масового зни-

щення; фінансово-економічні кризи; надзвичайні ситуації техногенного і 

природного характеру, екологічні катастрофи й епідемії. Цей перелік є умо-

вно визначеним і не вичерпним. За цих обставин забезпечення національних 

інтересів будь-якої держави світу передбачає адекватне реагування на ви-

клики та загрози сучасності, тобто проведення ефективної політики націо-

нальної безпеки[3]. 

Через те, що Україна є невіддільною частиною світу, усі перераховані 

вище загрози притаманні й нашій державі. З метою вчасного визначення та 

попередження нових викликів і загроз національній безпеці у 2018 році був 

прийнятий Закон України «Про національну безпеку» [4]. Він скасував низ-

ку законів та покликаний задовольнити потреби України в сучасних реаліях. 

Слід зауважити, що в ньому міститься таке визначення терміна «загроза»: 

загрози національній безпеці України – явища, тенденції і чинники, що уне-

можливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити 

реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей 

України [4]. 

Окрім поняття «загрози», в аналізованому Законі [4] вживається також 

термін «виклики». Проте визначення такого терміну не надається ні в законі 

[4], ні в рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 

2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» [5]. Відзначимо, 

що аналізована Стратегія [там само] значно доповнює Закон України «Про 

національну безпеку», перераховуючи загрози національній безпеці. Дана 

Стратегія покликана визначити головні загрози та протидіяти ним. Однак 

ознайомившись з положеннями Закону [4] та Стратегії [5] можемо ствер-

джувати, що основною загрозою національній безпеці є можливість або ная-

вність воєнного конфлікту. До того ж, робиться акцент на одному можливо-

му супротивнику, що автоматично зменшує гнучкість й адаптивність усієї 

системи національної безпеки до протидії можливим загрозам. Розуміння 

термінології забезпечує розуміння всієї теми з огляду на це вважаємо за не-

обхідне сформувати визначення терміну «виклики». 

Виклики – це зовнішні та/або внутрішні фактори, які породжують за-

грози національним інтересам, чи зумовлюють потребу в протидії ним. 

Розглянемо визначення, які запропоновані вченими в межах фундаме-

нтальної науки «Публічне управління та адміністрування». 

Виклик – це наміри або дії однієї зі сторін зовнішніх або внутрішніх 

відносин, які спрямовані на вирішення суперечностей у відносинах, демон-

стративно нехтуючи національними інтересами іншої сторони та можливіс-

тю заподіяти їм шкоду [11; 17]. 

Учений В. Манілов під цим поняттям розуміє намагання держави або 

групи держав протидіяти реалізації національних інтересів, як початкову 
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стадію зародження ескалації напруженості та протистояння між суб‘єктами 

міжнародних відносин [13]. При цьому через подібність визначення термінів 

«ризик» та «виклик» науковці використовують лише один із них, ототож-

нюючи його з другим. 

Щодо практичного закріплення даного поняття викликів національної 

безпеки, то можемо зазначити, що вітчизняне законодавство наразі має тіль-

ки визначення воєнно-політичних викликів, наявне в Указі Президента 

України [12]. Крім того, у новій редакції Воєнної доктрини України, пропо-

нується під воєнно-політичним викликом розуміти наміри або дії однієї зі 

сторін воєнно-політичних відносин, що спрямовані на досягнення власних 

цілей без урахування інтересів іншої сторони, з усвідомленням можливості 

заподіяння шкоди таким інтересам [12]. 

Аналіз визначень понять загрози та виклики дозволяє стверджувати, 

що вони можуть набути будь-якої форми, а відтак і характеру. Як приклад 

можна згадати «Юстиніанову чуму», яка забрала майже вдвічі більше жит-

тів ніж найкривавіша війна в історії. Історія – найкращий учитель, у якого 

найгірші учні. Таким чином, створення ефективної системи безпеки повин-

но керуватися об'єктивністю, безпомилковою оцінкою можливих внутрішніх 

і зовнішніх, не тільки воєнних, а й невоєнних загроз, для унеможливлення 

повторення історії. Для прикладу наведемо деякі невоєнні загрози, які мо-

жуть бути небезпечними для України:розвиток економічної кризи, безробіт-

тя, екологічні негаразди пов'язані з порушенням природного середовища 

(Чорнобильська зона відчуження), поширення нових видів наркотичних за-

собів, поширення нових видів захворювань, які важко піддаються лікуванню 

(СНІД, онкологічні захворювання, атипова пневмонія тощо), демографічний 

спад та неконтрольована міграція з України. Це лише деякі із загроз. 

Непоодинокими є випадки, коли національну безпеку ототожнюють 

лише з діяльністю спецслужб та військових. Це справді так, як у давні часи 

так і в сучасному світі гарантії національної безпеки досі забезпечуються 

погрозою застосування, демонстрацією сили, а нерідко і її застосуванням. 

Військова могутність є одним з показників сили держави. Проте не слід від-

кидати й те, що все більшого значення набувають не силові аспекти забез-

печення національної безпеки такі, як економічні, політичні, морально-

етичні та інші, які зазнали значної деградації в Україні після розпаду СРСР 

[6]. У сучасному світі розповсюдження набувають економічні та інформа-

ційні аспекти забезпечення безпеки, тому Україна як Європейська держава 

повинна забезпечити належний рівень безпеки. Економічна криза в умовах 

глобалізації світової економіки здатна дестабілізувати народне господарство 

країн, розташованих на різних континентах. На сьогодні досить складно уя-

вити наслідки порушення функціонування інформаційних мереж, адже ін-

формація – важливий економічний, політичний та соціальний ресурс. Еко-

логічна, енергетична, продовольча сфера – також важлива складова націона-

льної безпеки. Розглянемо більш детально загрози, які стосуються України 
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або будуть стосуватися, більш детально.  

На нашу думку, до зовнішніх чинників слід віднести глобальні 

тенденції, як потенційне джерело загроз. Для ясності розглянемо сучасну 

ситуацію, в якій відбувається загострення конкуренції між світовими 

лідерами, причому нерідко гребуючи нормами міжнародного права. 

Застосовується силовий тиск, спроби великих держав розв'язувати свої пи-

тання за рахунок більш слабких країн призводячи до занепаду других, не-

спроможних ефективно захищати власні національні інтереси через 

постійний тиск та контроль провідних країн,розмивання системи 

міжнародних угод у галузі стратегічної стабільності, послаблення ролі 

міжнародних безпекових інститутів; складність засад нової міжнародної 

системи безпеки, що у комплексі з недосконалою міжнародною правовою 

системою створює можливість використовувати силу, як аргумент для 

реалізації власних інтересів на міжнародній арені. Поширення тероризму, 

піратства, наркобізнесу, незаконної торгівлі зброєю й ядерними матеріала-

ми, транскордонної організованої злочинності,відмивання брудних грошей, 

незаконної міграції, торгівлі людьми, кіберзагроз та ін. Багато з наведених 

загроз Україна уже відчула на собі, тому життєво необхідно створити нале-

жну та сучасну протидію загрозам та викликам які пропонує сучасний світ.  

Загрозу становлять не тільки зовнішні фактори. Розглянемо внутрішні 

чинники загрози національній безпеці. До яких можна віднести корупцію, 

кризу суспільноїдовіри до державних інститутів. Крім того, маємо низьку 

дієвість чинних механізмів підготовки, прийняття та виконання державних 

рішень, недосконалість правового регулювання суспільних відносин, систе-

мні недоліки у функціонуванні судової системи,що підривають довіру насе-

лення до держави й права, обмежують захист прав і свобод громадян, нее-

фективна протидія державних органів загостренням у сфері політичних, 

економічних, соціальних, міжетнічних,міжконфесійних відносин, радикалі-

зацію суспільних настроїв і поширення проявів екстремізму, зокрема інспі-

рованих ззовні. До цього можна додати відчутне погіршення стану економі-

чної безпеки, критичне зростання рівня загроз енергетичній безпеці та ін. 

На сьогодні в науковій літературі спостерігається різнохарактерне те-

оретичне визначення критеріїв, необхідних для групування загроз націона-

льній безпеці. Подекуди використовуються узагальнені критерії, тобто роз-

різняють загрози за ступенем універсальності, ступенем небезпеки, часом 

дії, характером дії, можливістю запобігання та ін. [14; 15; 16].  

Разом із тим, існують наукові праці [14; 15; 16], в яких містяться об-

ґрунтування специфічних критерії групування загроз національної безпеки 

такі, як соціальні загрози національній безпеці (відтік робочої сили за межі 

країни; маніпулювання свідомістю громадян через подання викривленої, не-

правдивої, кривдної інформації; прояви сепаратизму на деяких територіях 

України та ін.). При цьому серед внутрішніх загроз нацбезпеці виокремлю-

ють такі: зростання ризиків та небезпек, пов‘язаних зі збройним конфліктом 
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на сході України; низький рівень економічного зростання країни; зростання 

бідності та безробіття; неефективність системи державного управління, не-

збалансованість національної безпеки та соціальної політики та ін. Щодо зо-

внішніх загроз нацбезпеці, то до них відносять: посягання на територіальну 

цілісність країни; втручання іноземних держав у внутрішні справи України; 

орієнтацію розвитку держави на європейські соціальні стандарти; копіюван-

ня рис суспільства споживання в Україні при несформованій раціональній 

культурі споживання; зростання енергетичної залежності країни та ін. Крім 

того, визначають загрози обумовлені сферою державного управління (бай-

дужість представників влади до соціальних потреб населення, відсутність 

збалансованих інтересів між владою і суспільством; невизначеність соціаль-

ної безпеки у чинній Стратегії національної безпеки; неврегульованість 

державою процесів поглиблення соціальної та майнової диференціації, зрос-

тання соціальної нерівності та ін.) [там само].  

На наше переконання, доречніше вказати на практичну орієнтованість 

питання класифікації загроз національній безпеці. Практична реалізація гру-

пування загроз знаходить відображення під час планування у сферах націона-

льної безпеки й оборони, а саме: в документах довгострокового планування 

якими є «Стратегія національної безпеки України», «Стратегія воєнної безпе-

ки України», «Стратегія громадської безпеки та цивільного захисту України», 

«Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України», «Стратегія 

кібербезпеки України», «Національна розвідувальна програма». 

Проаналізувавши Стратегію національної безпеки України [5], може-

мо визначити критерії, за якими може відбуватися групування загроз. До 

них увійшли такі:  

агресивні дії Росії, які призводять до виснаження української економі-

ки і підриву суспільно-політичної стабільності (військова агресія, участь ре-

гулярних військ, радників, інструкторів і найманців у бойових діях на тери-

торії України;  

торговельно-економічна війна; інформаційно-психологічна війна та ін.);  

загрози, пов‘язані з неефективністю системи забезпечення національ-

ної безпеки і оборони України (інституційна слабкість, непрофесійність, 

структурна незбалансованість органів сектору безпеки і оборо-

ни;недостатність ресурсного забезпечення та неефективне використання ре-

сурсів у секторі безпеки і оборони;відсутність ефективних зовнішніх гаран-

тій безпеки України та ін.);  

корупція та неефективна система державного управління (поширення 

корупції, її укорінення в усіх сферах державного управління);  

слабкість, дисфункціональність, застаріла модель публічних інститу-

тів, депрофесіоналізація та деградація державної служби та ін.);  

економічна криза (монопольно-олігархічна, низько технологічна, ре-

сурсовитратна економічна модель; високий рівень «тінізації» та криміналі-

зації національної економіки, кримінально-кланова система розподілу сус-
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пільних ресурсів; деформоване державне регулювання і корупційний тиск 

на бізнес;надмірна залежність національної економіки від зовнішніх рин-

ків;неефективне управління державним боргом та ін.);  

загрози енергетичній безпеці, кібербезпеці і безпеці інформаційних 

ресурсів, безпеці критичної інфраструктури, екологічній безпеці [там само].  

Очевидно, що в практичній державно-управлінській діяльності розг-

лядаються загрози, насамперед, із позиції конкретизації їх соціальної спря-

мованості та у прив‘язці до окремих сфер суспільної життєдіяльності. Од-

нак, відзначимо, що акцент на загрози лише позиції визначення особливос-

тей зовнішньої агресії, зменшує гнучкість, адаптивність стратегії та залишає 

поза увагою дослідження та розв‘язання інші проблемні питання у сфері на-

ціональної безпеки. 

Проаналізувавши існуючі підходи до групування загроз національної 

безпеки, уважаємо за доцільне уточнити критерії такого групування. Пого-

джуємося з А. Помазою-Пономаренко, що розподіл загроз у сфері безпеки 

варто проводити за загальними (уніфікованими) критеріями, а саме: 

– ступінь універсальності (загальні та спеціальні); 

– час дії (постійні, довготривалі та короткострокові); 

– характер дії (загрози, що проявляються поступово або раптово, а та-

кож такі, що спричиняють прямий (безпосередній) або побічний збиток); 

– спосіб дії (відкриті (явні) і приховані (латентні)); 

– характер виникнення (об‘єктивні (загрози, що не залежать від волі 

людини), суб‘єктивні і змішані); 

– ступень небезпеки (загрози, що пов‘язані з наслідками переборними, 

непереборними та переборними частково); 

– можливість запобігання (загрози, яким можна запобігти цілком, час-

тково або неможливо запобігти зовсім) [14]. 

Після цього проводити групування загроз національній безпеці залеж-

но від сфери суспільної життєдіяльності, на які чинять вплив ці загрози, 

а саме: 

– загрози конституційним правам і свободам людини і громадянина, 

індивідуальній, груповій та суспільній свідомості; 

– наявні і прогнозовані загрози для воєнної безпеки нашої держави, 

посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, 

територіальні претензії з боку інших держав, спроби втручання у внутрішні 

справи України; 

– загроза прояву сепаратизму в окремих регіонах України; 

– загрози викликані структурною та функціональною незбалансовані-

стю політичної системи суспільства, нездатність окремих її ланок до опера-

тивного реагування на загрози національній безпеці; 

– загрози, пов‘язані з корупцією, хабарництвом в органах державної 

влади, зрощенням бізнесу і політики; 

– загрози інформаційній безпеці; 
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– загрози екологічній безпеці; 

– загрози соціальній безпеці; 

– загрози обумовлені розвитком публічного управління; 

– загрози створені орієнтацією розвитку суспільства на європейські 

соціальні стандарти. 

Отже, з вищепроведеного аналізу можемо стверджувати, що сьогодні 

доволі незначну увагу приділяють саме викликам національній безпеці, то-

му необхідним є їх системне визначення, зокрема за такими критеріями: 

– у залежності від середовища (зовнішні або внутрішні); 

– за сферою суспільної діяльності (соціально-політичні, економічні, 

екологічні та ін.); 

– залежно від можливих наслідків, які можуть виникнути в разі транс-

формації викликів у загрози (позитивні, негативні або комбіновані); 

– за масштабом (глобальні, континентальні, державні, регіональні 

та ін.); 

– залежно від резерву національної безпеки (ймовірності трансформа-

ції викликів у загрози); 

– за джерелом походження (об‘єктивні, суб‘єктивні) тощо. 

Даний перелік критеріїв не є вичерпним, і представлена вище форма 

групування ризиків та викликів національній безпеці потребує додаткового 

обґрунтування. 

Висновки. Отже, на сьогодні відбуваються значні трансформаційні 

процеси у світі. За останні десятиліття виникли нові, значні загрози й ви-

клики, трансформувалися вже наявні. Україна як одна із країн Європи по-

винна вчасно реагувати на ці зміни. Для успішної адаптації необхідно про-

вести аналіз загроз та викликів національній безпеці, які мали місце в мину-

лому, мають місце в сьогоденні та можуть виникнути в майбутньому. На 

нашу думку, такими загрозами можуть бути зовнішні загрози (агресія з боку 

інших держав, політичні або(і) економічні маніпулювання, тероризм, піратс-

тво, наркобізнес, незаконна торгівля зброєю й ядерними матеріалами, тран-

скордонна організована злочинність, відмивання брудних грошей, незаконна 

міграція, торгівля людьми, кіберзагрози та ін.) та внутрішні (економічні та 

енергетичні кризи, природні та антропогенні небезпеки, безробіття, екологі-

чні негаразди, поширення нових видів наркотичних засобів, поширення за-

хворювань, демографічний спад та міграція з України, корупція, криза сус-

пільної довіри, екстремізм).  

З‘ясовано, що важливим є групування викликів та загроз нацбезпеці, 

при цьому науковці використовують такі критерії для формування їх груп: 

ступінь універсальності; час дії; характер дії; спосіб дії; характер виникнен-

ня; ступінь небезпеки; можливість запобігання. Доведено, що в середині да-

них класифікаційних груп варто провести поділ їх на підгрупи (підкатего-

рії). Правильне групування викликів та загроз значно зменшить час пошуку 

можливих їх рішень, та дасть можливість враховувати кожну із можливих, 
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без надлишкового ухилу в сторону однієї проблеми. Важливо при цьому 

вказати, що сучасне та зважене нормативно-правове забезпечення націона-

льної безпеки зможе підвищити її рівень, а, відтак, і процвітання та вступ до 

Європейського Союзу. Тому перспективним є доопрацювання вітчизняної 

правової бази у сфері національної безпеки, зокрема в контексті закріплення 

в ній деталізованої класифікації викликів і загроз такій безпеці. 
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РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

THE CONCEPTUAL BASES OF THE STATE REGULATION 

OF NATIONAL SECURITY 

 
У статті розроблено концептуальні засади державного регулювання наці-

ональної безпеки. Зокрема, виокремлено ключові джерела загроз національній без-

пеці. Запропоновано основні напрями державної політики щодо забезпечення 

державної і громадської безпеки у довгостроковій перспективі. Обґрунтовано пе-

реваги розвитку державної політики щодо забезпечення державної і громадської 

безпеки. Розроблено комплекс заходів щодо забезпечення державної і громадської 

безпеки. 

Ключові слова: концептуальні засади, державне регулювання, національна 

безпека, загрози, державна політика, державна і громадська безпека.  

The conceptual bases of the state regulation of national security are developed in 

the article. In particular, the key sources of threats to national security are identified. 

The main directions of the state policy on state and public security ensuring in the long 

term are proposed. The advantages of developing of the state policy focused on ensuring 

of State and public security are justified. A set of measures for State and public security 

ensuring is developed. 

Keywords: conceptual bases, State regulation, national security, threats, public 

policy, State and public security. 

 

 

Постановка проблеми. Україна при забезпеченні державної та гро-

мадської безпеки на довгострокову перспективу передбачає необхідність си-

стематичного вдосконалення заходів правоохоронного характеру щодо ви-
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явлення, недопущення, усунення і розкриття терористичних і екстремістсь-

ких актів, а також інших злочинних дій, що негативно впливають на права і 

свободи людини і громадянина, власність, громадський порядок і громадсь-

ку безпеку, конституційний лад України.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням державного ре-

гулювання національної безпеки присвятили свої наукові праці численні 

вчені, зокрема, А Б. Качинський, В. А. Ліпкан, І. С. Руснак, Г. П. Ситник 

та ін. 

Однак концептуальні засади державного регулювання національної 

безпеки України все ще потребують подальшого доопрацювання, зокрема, у 

контексті довгострокового стратегічного планування у цій сфері.  

Постановка завдання. Метою статті є розробка концептуальних за-

сад державного регулювання національної безпеки. 

Для досягнення поставленої мети у роботі ставляться та вирішуються 

наступні завдання: 

- виокремити ключові джерела загроз національній безпеці; 

- запропонувати основні напрями державної політики щодо забезпе-

чення державної і громадської безпеки у довгостроковій перспективі; 

- обґрунтувати переваги розвитку державної політики щодо забезпе-

чення державної і громадської безпеки; 

-  розробити комплекс заходів щодо забезпечення державної і громад-

ської безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Ключовими джерелами загроз держав-

ній та громадської безпеці є наступні:  

- діяльність розвідувального й іншого характеру спеціальних служб і 

організацій, що знаходяться у відомстві іноземних держав, а також окремих 

осіб, орієнтована на нанесення шкоди безпеці України; 

-  негативна діяльність терористичних організацій, угруповань та 

окремих осіб, орієнтована на зміну основ конституційного ладу України у 

насильницькому режимі, а також порушення стабільного функціонування 

органів державної влади та місцевого самоврядування (зокрема, впрова-

дження дій насильницького характеру стосовно державних діячів, а також 

представників політичної й громадської сфер), знищення об'єктів військово-

го і промислового призначення; підприємств і установ, що забезпечують 

життєдіяльність суспільства, залякування громадськості, зокрема, через за-

стосування різних видів зброї або небезпечних речовин радіоактивного, хі-

мічного і біологічного походження;  

- діяльність екстремістського спрямування з боку організацій і струк-

тур націоналістичного, релігійного, етнічного й іншого профілю, орієнтова-

на на порушення єдності і територіальної цілісності України, а також усу-

нення стабільності внутрішньополітичного й соціального поточного стану;   

- діяльність злочинних організацій та угруповань транснаціонального 

масштабу, що має відношення до незаконного обігу речовин наркотичного і 
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психотропного характеру та призначення, а також боєприпасів, зброї, вибу-

хових речовин; 

- злочинні дії, спрямовані проти особистісної, суспільної та державної 

власності, державної влади, соціально-економічної безпеки, а також пов'яза-

ні з корупцією [2; 3]. 

При цьому основними напрямами державної політики щодо забезпе-

чення державної і громадської безпеки у довгостроковій перспективі повин-

ні стати наступні: 

- посилення ролі держави як гаранту підтримки особистої безпеки 

громадян (у першу чергу − дітей та підлітків); 

- вдосконалення нормативно-правових основ державного регулювання 

в контексті попередження проявів корупції, злочинності, екстремізму та те-

роризму, а також боротьби з зазначеними негативними явищами; 

- підвищення ефективності захисту прав і законних громадських інте-

ресів України за межами державного кордону; 

- розширення меж міжнародного співробітництва [1; 4]. 

Забезпечення державної і громадської безпеки у довгостроковій перс-

пективі, крім того, сприятимуть: 

- підвищенню загальної ефективності функціонування правоохорон-

них органів і спецслужб; 

- формуванню єдиної системи профілактики правопорушень і злочин-

них проявів на державному рівні (зокрема, серед неповнолітніх); 

- здійсненню моніторингу й оцінці ефективності практики застосуван-

ня правових норм стосовно підтримки державної та громадської безпеки; 

- розробці й застосуванню комплексу спеціальних заходів,  орієнтова-

них на зменшення рівня корумпованості та криміналізації відносин у суспі-

льстві [2; 4]. 

Слід відмітити, що досягнення стратегічних цілей національної безпе-

ки здійснюється шляхом:  

1) розвитку системи забезпечення національної безпеки;  

2) впровадження перспективної військово-технічної політики;  

3) розвитку військової інфраструктури;  

4) через вдосконалення системи управління військовою організацією 

держави та реалізацію комплексу заходів щодо підвищення престижу війсь-

кової служби.   

Відповідно, державна політика України у сфері національної оборони 

і військового будівництва на довгострокову перспективу повинна бути оріє-

нтована на вдосконалення Збройних Сил України, інших військ, а також 

військових формувань і органів, покликаних за будь-яких умов розвитку 

військово-політичної обстановки забезпечити безпеку, суверенітет і терито-

ріальну цілісність держави.   

З метою забезпечення державної і громадської безпеки необхідно 

впровадити низку наступних заходів: 
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- удосконалювати структуру і специфіку функціонування  державних 

органів виконавчої влади; 

- впроваджувати Національний план протидії корупції; 

- розвивати систему виявлення погроз і криз глобального характеру, а 

також здійснювати відповідну протидію їх негативному впливу; 

- чинити опір проявам тероризму на міжнародному й національному рі-

внях, здійснювати протидію екстремізму політичного й релігійного характе-

ру, виключати випадки сепаратизму національного й етнічного походження; 

- формувати та впроваджувати механізми недопущення й усунення 

конфліктів соціального й міжнаціонального характеру; 

- розробляти у довгостроковій перспективі концепцію комплексного 

розвитку й оптимізації функціонування правоохоронних органів і спецс-

лужб, а також підвищувати рівень соціальних гарантій їх співробітникам; 

- удосконалювати підтримку правоохоронної діяльності з науково-

технічної точки зору; 

- зміцнювати базу озброєння через додання перспективних спеціаль-

них засобів і техніки; 

- розвивати систему професійної підготовки кадрів у сфері забезпе-

чення державної і громадської безпеки; 

- забезпечувати режим стабільного й безпечного функціонування під-

приємств, організацій і установ, що знаходяться у відомстві оборонно-

промислового, ядерного, хімічного й атомно-енергетичного комплексів кра-

їни, а також об'єктів, що забезпечують життєздатність населення; 

- підвищувати рівень соціальної відповідальності державних органів, 

що забезпечують державну і громадську безпеку [2; 3].   

Рішення завдань забезпечення національної безпеки досягається за ра-

хунок підвищення ефективності реалізації повноважень органів місцевого 

самоврядування стосовно:  

1) забезпечення безпеки життєдіяльності населення;  

2) оновлення парку технологічного обладнання та технологій вироб-

ництва на потенційно небезпечних об'єктах і об'єктах життєзабезпечення;  

3) впровадження сучасних технічних засобів інформування й опові-

щення населення в місцях його масового перебування, а також розробки си-

стеми прийняття превентивних заходів щодо зниження ризику терористич-

них актів і пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру [1; 2].  

При цьому однією з найважливіших умов забезпечення державної й 

громадської безпеки України є надійний захист й охорона її державного ко-

рдону. 

У цілому, забезпечення національної безпеки може бути досягнемо 

шляхом вдосконалення і розвитку єдиної державної системи попередження і 

ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (зок-

рема, її територіальних і функціональних сегментів), а також її інтеграції з 
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аналогічними зарубіжними системами.   

Висновки. У цілому, наступні висновки відображають результати 

проведеного дослідження. 

1. Виокремлено ключові джерела загроз національній безпеці: діяль-

ність розвідувального й іншого характеру спеціальних служб і організацій, 

що знаходяться у відомстві іноземних держав; діяльність екстремістського 

спрямування з боку організацій і структур націоналістичного, релігійного, 

етнічного й іншого профілю та злочинні дії, спрямовані проти особистісної, 

суспільної та державної власності, державної влади, соціально-економічної 

безпеки, а також пов'язані з корупцією. 

2. Запропоновано основні напрями державної політики щодо забезпе-

чення державної і громадської безпеки у довгостроковій перспективі: поси-

лення ролі держави як гаранту підтримки особистої безпеки громадян; вдос-

коналення нормативно-правових основ державного регулювання в контексті 

попередження проявів корупції, злочинності, екстремізму та тероризму, а 

також боротьби з зазначеними негативними явищами; підвищення ефектив-

ності захисту прав і законних громадських інтересів України за межами 

державного кордону та розширення меж міжнародного співробітництва. 

3. Обґрунтовано переваги розвитку державної політики щодо забезпе-

чення державної і громадської безпеки. Підкреслено, що державна політика 

України у сфері національної оборони і військового будівництва на довго-

строкову перспективу повинна бути орієнтована на вдосконалення Збройних 

Сил України, інших військ, а також військових формувань і органів, покли-

каних забезпечити безпеку, суверенітет і територіальну цілісність держави.   

4. Розроблено комплекс заходів щодо забезпечення державної і гро-

мадської безпеки. 
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ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ  

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В 

УКРАЇНІ  

 

THEORETICAL-CONCEPTUAL BASES AND PRINCIPLES OF THE 

STATE POLICY IN THE LAND RELATIONS IN UKRAINE 

 
У статті розглянуто основні засади формування та реалізація державної 

політики у сфері земельних відносин які є складним процесом, ефективність якого 

залежить від його наукової обґрунтованостінауково-понятійного апарату. Об-

ґрунтовано, що ключовими суб'єктами системи земельних відносин є органи дер-

жавної влади та місцевого самоврядування, які утворюють складну,ієрархічну 

систему, яка продукує процеси управління земельними відносинами в межах вста-

новлених законодавством повноважень і функцій. Охарактеризовано основні за-

сади раціоналізації державної політики землекористування. Визначено базові 

принципи формування та реалізації державної політики в сфері земельних відно-

син України. 

Ключові слова: реалізація державної політики в сфері земельних відносин, 

принципи державної політики у сфері земельних відносин в Україні, державна по-

літика у сфері земельних відносин, суб'єкти системи земельних відносин. 

 
The article deals with the basic principles of the formation and implementation of 
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state policy in the field of land relations, which is a complex process, the effectiveness of 

which depends on its scientific validity of the scientific and conceptual apparatus. It is 

substantiated that the key actors of the land relations system are the state and local self-

government bodies, which form a complex, hierarchical system that produces land man-

agement processes within the limits of the powers and functions established by law. The 

basic principles of rationalization of state land use policy are described. Basic prin-

ciples of formation and realization of state policy in the sphere of land relations of 

Ukraine are defined. 

Keywords: implementation of state policy in the field of land rela-

tions, principles of state policy in the field of land relations in Ukraine, state policy in 

the field of land relations, subjects of the land relations system. 

 
 

Постановка проблеми. Землі – первісне джерело будь-якого багатст-

ва суспільства, тим більше українського, адже Україна володіє одними з 

найкращих чорноземів у світі. Сучасний стан використання земельно-

ресурсного потенціалу країни характеризуються низькою економічною ефе-

ктивністю. Українська модель перетворень пов‘язаних з управлінням земе-

льними ресурсами врахувала принцип соціальної справедливості, а не еко-

номічної ефективності. За цих обставин створення високоефективного апа-

рату державного управління наразі стає все більш актуальним, оскільки кра-

їні потрібно адаптуватись до змін, що відбуваються як у внутрішньому се-

редовищі, так і в зовнішньополітичних процесах, і як результат потребує 

вирішення комплексу проблем, серед яких є і проблема формування ефекти-

вних механізмів державного управління у сфері регулювання земельного ре-

сурсу країни за основними напрямками: використання, охороною та обігом 

земель сільськогосподарського призначення.  В умовах економічної кризи 

значення ефективного використання земель непомірно зростає, оскільки 

йдеться про продовольчу безпеку держави, вирішення проблем життєзабез-

печення громадян та ефективне використання земельних ресурсів задля за-

доволення потреб наступних поколінь. Тому питання використання земель-

них ресурсів доцільно віднести до одного з головних загальнодержавних 

стратегічних завдань, що стосуються як сьогодення, так і майбутнього. Та-

ким чином, формування ефективного державного регулювання процесів 

сталого соціально-економічного розвитку країни в умовах суперечливості 

земельного законодавства, визнання провідної ролі держави в процесах ста-

новлення ринку землі і проведення земельної реформи в цілому актуалізує 

тематику обраного напряму дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій Питанням формування та 

реалізації державної політики у сфері земельних відносин в Україні присвя-

чені роботи дослідників: Боклаг В.А., Помази-Пономаренко А.Л., Титарен-

ко Т.Г., Шарого Г.І. та іншими. Вітчизняні науковці все більше приділяють 

увагу удосконаленню механізмів державного управління земельними ресур-

сами та регулювання земельних відносин розглядали Бойко А.О., Малі-
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хін Д.М., Сердюк С.А., Євграфов О.Є., Ковальський М.Р., Набока К.О., Пре-

січ П.В., Шапоренко О.І. та ін. Проблематиці аналізу державної політики 

присвячені праці таких відомих закордонних і вітчизняних вчених як: Пал 

Л. А., Тертички В.В., Шарова Ю.П. та інші. 

Постановка завдання. Мета статті – визначити ключові теоретичні 

засади та провести аналіз принципів державної політики у сфері земельних 

відносин в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Земельні відносини та земельні  

ресурси – є одним з найважливіших економічних ресурсів, яким належить 

центральне місце в політиці та стратегії економічного розвитку держави. В 

урбанізованому світі життя громадян не може бути суттєво поліпшено без 

раціональної земельної політики [1]. Це визначає виняткову важливість зе-

мельного питання для успішного сталого розвитку [2, с. 236]. Тому, в кон-

тексті досліджуваної проблеми можна репрезентувати сутність і зміст кате-

горії «земля», яка в залежності від контексту використовується у багатьох 

розуміннях: як планета, як суходіл, як ґрунти – верхній шар земної поверхні, 

придатний для життя рослин, як економічна категорія – загальний засіб пра-

ці і основний засіб виробництва у сільському господарстві, як територія з 

угіддями, якою хтось володіє, територія з правовим режимом тощо. В межах 

одного розуміння можуть також існувати різні підходи до наповнення по-

няття «земля» конкретним змістом. 

Зазначимо, що вихідними положеннями Закону України «Про охорону 

земель» [3] в юридично-правовому значенні поняття «земля» трактується як 

«поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними 

елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею». Поряд із 

цим, за статтями усталеного й затвердженого на державному рівні ДСТУ 

26640-85, визнано таке у розділі: «Землі. Терміни та визначення»: «землі – 

це найважливіша частина навколишнього природного середовища, що хара-

ктеризується простором, рельєфом, ґрунтовим покривом, надрами, водами, є 

основним засобом виробництва у сільському господарстві, а також просто-

ровою базою для розміщення галузей народного господарства» [4].  

Відповідно до зазначеного, як основа національного багатства земля – 

це розташована над надрами в межах державних кордонів частина земної 

поверхні з родючим шаром ґрунту, який використовується для виробництва 

у сільському господарстві абсолютної і додаткової вартості, що має і розпо-

ділятися між сільським господарством, промисловістю і державою через 

приватну і суспільну форми власності за об'єктивним природним законом 

прогресивного економічного розвитку суспільства, що забезпечує збережен-

ня і підвищення родючості ґрунту, відновлення людської праці і розширене 

відтворення капіталу з метою забезпечення потреб та інтересів кожного 

громадянина і всього українського народу [5].  

В умовах ринкової економіки логічно виникає питання, чи має держа-

ва втручатися у процес використання природних ресурсів, чи лише необхід-
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но, щоб запрацювали закони, ринкові механізми. На користь втручання в 

процес природокористування в Україні свідчать дані [6].  

Порівняно з іншими країнами, за існуючими оцінками, природно-

ресурсний потенціал України в розрахунку на душу населення в 1,5-2 рази 

перевищує потенціал США, в 4 рази - Німеччини, в 12-15 разів - Японії. Од-

нак, існує реальна невідповідність між величезними можливостями країни 

та умовами, в яких проживає населення. 

Погоджуючись з підставами, висунутими у праці Х.А. Пала "Аналіз 

державної політики" [7], можна інтерпретувати їх щодо втручання держави 

у процес землекористування. 

Перша підстава державного управління землекористуванням полягає в 

тому, що земля, як і інші природні ресурси, відповідно до ст. 13 Конституції 

України [8], є об'єктом права власності Українського народу, тобто є колек-

тивним благом. Колективне благо споживається колективно (наприклад, зе-

млі державної або комунальної власності) або не споживається взагалі. Не 

можна передати всі землі у приватну власність, оскільки завжди мають за-

лишитися місця загального користування, відпочинку та ін. Кожен має пра-

во користуватися вигодами від колективного блага, і ніхто не може бути ви-

ключеним. Не можна заборонити доступ тим, хто волів би користуватись 

цим благом. Тим більше, що Конституція визначає: "Кожен громадянин має 

право користуватися природними об'єктами права власності народу відпові-

дно до закону". Право власності на природні ресурси, виходячи з конститу-

ційних положень, передбачене в таких формах: право власності Українсько-

го народу (ст. 13), право державної власності на землю (ч. 1. ст. 13), право 

громадян і юридичних осіб (ст. 14), право власності територіальних громад 

на землю, природні ресурси (ч. 1 ст. 13 і ч. 1 ст. 142). Конституція України 

визнає право кожного на володіння, користування і розпорядження своєю 

власністю (ч. 1. ст. 41) [8]. 

Друга підстава для державного управління природокористуванням - 

зовнішні ефекти. Щодо земельних ресурсів такі ефекти безпосередньо пов'я-

зані із забрудненням, виснаженням, нецільовим використанням земель. Не-

гативний вплив перелічених проблем відчувають мешканці територіальних 

громад, орендарі, а зрештою органи державної влади та місцевого самовря-

дування, що не матимуть  у майбутньому можливості розраховувати на дос-

татні надходження до бюджету від пошкоджених та нераціонально викорис-

товуваних земель.  

Розвиваючи теорію "зовнішніх ефектів", англійський економіст А. Пі-

гу запропонував стягувати податки із суб'єктів еколого-деструктивної діяль-

ності, які повинні забезпечити вирівнювання приватно-фірмових і суспіль-

них витрат у процесі природокористування. За допомогою податку, який ві-

дшкодовує завдані збитки, виникає можливість інтегрувати в ринковий ме-

ханізм елементи природокористування. В результаті управління в цій сфері 

набуває оптимального, автоматично регульованого ринковими відносинами 
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характеру [9, с. 14]. 

Третя підстава державного управління – неспроможність ринку. Пред-

ставники неокласицизму звертають увагу на обмеженість сфери впливу ри-

нкових відносин. Вони говорять про існування "асиметрії" в економіці, коли 

одна її частина охоплена системою ринкових стимулів і функціонує добре, а 

інша – знаходиться за межами ринку й демонструє неефективність. Земельні 

ресурси державної та комунальної форм власності "надають послуги" людям 

поза ринковими відносинами, а відтак не проходять через ринок, тому 

останній не може забезпечити їх раціональне використання. 

Четверта підстава – забезпечення порядку. Закони ринку вимагають 

дотримання контрактів і захисту прибутків. Державна монополія на силу та 

суверенну владу гарантує, що ці підвалини соціального й економічного по-

рядку збережуться. 

Держава покликана виражати та захищати сукупні інтереси всіх членів 

суспільства, а отже, являє собою інститут, що втілює спільну волю, спіль-

ний інтерес усіх його громадян. Окремо взяті індивідуальні, приватні цілі 

щодо використання природних ресурсів можуть як суперечити одна одній, 

так і не збігатися із суспільними цілями. Приватний економічний інтерес, 

узятий сам по собі, не сприяє суспільній стабільності, для цього необхідний 

правовий порядок, що забезпечується державою, – порядок, у межах якого 

всі рівні. 

Суб'єктами земельних відносин згідно чинного законодавства [12] ви-

ступають громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та 

органи державної влади. З огляду об'єкта нашого дослідження ключовими 

суб'єктами системи земельних відносин є органи державної влади та місце-

вого самоврядування, які утворюють впорядковану, ієрархічну, відкриту, 

склад- ну систему яка продукує процеси управління земельними відносина-

ми в межах встановлених законодавством повноважень і функцій. Теорети-

чним базисом процесу управління земельними відносинами виступають на-

ріжні поняття, які розкривають його зміст: "державне управління сферою 

земельних відносин", "державне регулювання сфери земельних відносин", 

"державна політика у сфері земельних відносин", яку в свою чергу доцільно 

визначати через аналіз процесів її формування та реалізації. 

Слід відзначити, що специфіка навколишнього середовища в цілому та 

будь-яких природних ресурсів, зокрема земельних, як об'єкта управління 

вимагає комплексного і централізованого підходу, який не можна забезпе-

чити без участі держави. Держава має можливість: 

- законодавчо закріплювати форми власності на природні ресурси, їх 

межі та особливості використання; 

- планувати та прогнозувати використання ресурсів; 

- заохочувати або стримувати освоєння ресурсів; 

- визначати форми регуляторного впливу на процес природокористу-

вання; 
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- створювати спеціальні органи для контролю та нагляду, які мають 

відповідні функції; 

- створювати умови для ефективного природокористування; 

- охороняти та зберігати природні ресурси; 

- формувати у населення підходи щодо ощадливого, раціонального 

природокористування. 

Можемо констатувати, що перетворення у сфері земельних відносин у 

роки незалежності в Україні набули масштабних соціально-економічних на-

слідків: 

- проведено роздержавлення земель; 

- здійснено грошове оцінювання земель сільськогосподарського приз-

начення; 

- запроваджено платність землекористування; 

- відбувається ринковий обіг земель (купівля-продаж, оренда, дару-

вання, міна, спадкування, застава); 

- в основному створено ринкове земельне законодавство; 

- ліквідовано соціалістичну державну структуру товарного сільського-

сподарського виробництва. 

Безумовно досягнуто найголовнішу мету земельної реформи, прого-

лошену Верховною Радою України у 1992 р., - ліквідовано монополію дер-

жави на землю. Проте, як зазначають українські науковці, найгострішими 

проблемами в цій сфері залишаються: 

- незавершеність економічних та правових відносин власності; 

- недосконалість державного управління земельними ресурсами та зе-

млекористуванням, земельного законодавства та інфраструктури ринку зе-

мель, особливо земель сільськогосподарського призначення; 

- відсутність розвитку автоматизованої системи ведення земельного 

кадастру, спрямованого на вирішення гарантій прав на землю, перерозподі-

лу земель, землеустрою, диференційованого й повного оподаткування. 

Широко досліджуваною науковою громадськістю є проблема держав-

ного управління земельними ресурсами, в яких багато уваги приділено дос-

лідженню державної політики регулювання земельних відносин. Звідси, по-

няття земельної політики, яке також приводиться в Енциклопедичному сло-

внику з державного управління, можна репрезентувати наступним чином: 

земельна політика – це система державних заходів, спрямованих на розви-

ток, удосконалення або докорінну зміну суспільних відносин щодо володін-

ня, користування і розпорядження землею (земельних відносин) [10, с. 144]. 

Відтак, узагальнюючи наведені визначення державного регулювання, 

державної політики, земельної політики та земельних відносин в Україні 

вважаємо за доцільне запропонувати наступне формулювання дефініції 

державної політики регулювання земельних відносин. А саме: державна по-

літика регулювання земельних відносин – це багатовимірна система еконо-

мічних, організаційних та правових заходів, спрямованих на розвиток, удо-
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сконалення або докорінну зміну земельних відносин у пріоритетному для 

держави напрямі, що здійснюються державними органами з метою раціона-

лізації використання та охорони землі, забезпечення продовольчої безпеки 

країни і створення екологічно безпечних умов для ведення господарської ді-

яльності та проживання громадян.  

Відповідно до зазначеного мета державної політики регулювання зе-

мельних відносин закладена у самому її дефініційному визначенні - тобто, 

це досягнення раціонального використання та охорони землі, забезпечення 

продовольчої безпеки країни і створення екологічно безпечних умов для го-

сподарської діяльності та проживання громадян. 

Наразі необхідність формування ДПРЗВ зумовлена тим, що земельна 

реформа, яка розпочалася з прийняття Постанови Верховної Ради Українсь-

кої РСР «Про земельну реформу» від 18.12.1990 р. та продовжується вже 28-

й рік, так і не вирішила поставлених перед нею завдань. Оскільки процеси 

земельного реформування протікали повільно, земельне питання стало 

вкрай політизованим, а шляхи переходу землі до ефективних землекористу-

вачів були практично заблоковані [11].  

Побудована в Україні система державного управління в зазначеній 

сфері є внутрішньо-суперечливою, незавершеною, громіздкою і виступає 

гальмом у проведенні кінцевого етапу земельної реформи. 

Поряд із вказаним, необхідно засвідчити, що за роки незалежності в 

Україні, в основному, сформовано організаційно-правові та ресурсно-

функціональні основи у площині реалізації ДПРЗВ. Із прийняттям 

25.10.2001 р. Земельного кодексу України [12] вже окреслилися напрями 

провадження земельної політики держави, яка концентрується на 

розв‗язанні проблем розвитку відносин власності на землю, формуванні ри-

нку земель, підвищення ефективності державного управління земельними 

ресурсами, поліпшенні державного контролю за використанням та охоро-

ною земель тощо.  

Важливими кроками у напрямі розбудови земельних відносин стало 

прийняття Законів України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р. [5], «Про 

землеустрій» від 22.05.2003 р. [13], «Про Державний земельний кадастр» від 

07.07.2011 р. [14], Про стратегію сталого розвитку "Україна — 2020", схва-

лена Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 [15] та ін. 

Слід зазначити, що до принципів формування державної політики в 

сфері земельних відносин з точки зору впорядкування та оптимізації цього 

процесу, надання йому більш чіткої цільової визначеності, обґрунтованості 

доцільно віднести: цільової узгодженості та адекватності, зміст якого поля-

гає у необхідності визначення цілей державної політики на основі врахуван-

ня суспільних, державних, приватних інтересів, реального стану справ у 

сфері земельних відносин, їх ієрархічного збалансування за пріоритетністю 

щодо отримання стратегічних результатів які є вагомими для суспільства в 

цілому, а не окремих учасників земельних відносин; соціальної спрямовано-
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сті, яка передбачає в першу чергу задоволення потреб громадян, всього 

українського народу щодо вирішення завдань продовольчої, екологічної 

безпеки, забезпечення належних і безпечних умов територіального розсе-

лення, гарантування права рівного доступу усім громадянами, який має бути 

під захистом держави, щодо набуття, користування та розпорядження зем-

лею, обмеження процесів монополізації земельних ресурсів, зосередження 

їх у приватній власності олігархічне-кримінальних груп; критеріальності і 

прогнозованості, полягає в необхідності побудови процесу формування 

державної політики в сфері земельних відносин на основі чітко визначених 

загальних критеріїв за пріоритетними напрямами політики, і уточнюючих їх 

групах показників із визначенням бажаних, нормативно-прогнозних кількіс-

но-якісних значень, які характеризували б якість та ефективність державної 

політики в сфері земельних відносин. Принципи реалізації державної полі-

тики в сфері земельних відносин мають забезпечити ефективність та високу 

якість управлінських процесів, діяльності органів державної влади в ході ре-

алізації програмних заходів визначених державною політикою, які мають 

забезпечити вирішення завдань та досягнення мети, а саме: оптимальності у 

функціонально-ієрархічній взаємодії органів державної влади, яка має пе-

редбачати чітке розмежування функцій і обсягів повноважень, цільову кон-

кретизацію управлінських процесів, визначення окреслених сфер відповіда-

льності, забезпечення гнучкої координації взаємодії між органами держав-

ної влади та місцевого самоврядування [16]. 

Відтак, у силу численних факторів наявні можливості забезпечення 

збалансованого розвитку земельних відносин в Україні реалізовуються не-

достатньо. А відтак, важливим постає науково-прикладне завдання щодо 

формування та реалізації такої ДПРЗВ, яка б була спроможна забезпечити 

досягнення раціонального та ефективного використання та охорони землі, 

забезпечення продовольчої безпеки країни і створення екологічно безпечних 

умов для господарської діяльності та проживання громадян. 

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо що органам дер-

жавного управління та місцевого самоврядування, які виступають консолі-

дуючим та системно-керівним чинником розвитку земельних відносин в 

Україні належить головна роль серед пріоритетних напрямів формування та 

реалізації державної політики в сфері земельних відносин України. Поняття 

«державна політика регулювання земельних відносин», визнано як багатоа-

спектну категорію, що є системою економічних, організаційних та правових 

заходів, спрямованих на розвиток, удосконалення або докорінну зміну земе-

льних відносин у пріоритетному для державі напрямі, що здійснюються 

державними органами з метою раціоналізації використання та охорони зем-

лі, забезпечення продовольчої безпеки країни і створення екологічно безпе-

чних умов для ведення господарської діяльності та проживання громадян.  

Перспективою подальших розвідок цієї проблематики є, на наш пог-

ляд, дослідження: стратегії розвитку земельних відносин, використання та 
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охорони земель в Україні; законодавчо-інституційних засад формування та 

реалізації державної політики в сфері земельних відносин України.  
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The article gives the development of a theoretical and methodological basis for 
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development system for managerial personnel in general. The features of the formation 

of reserve groups of managers in hierarchical organizational systems are investigated. 

The algorithm of working with a reserve of managers is given, which allows to improve 
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groups, but also in training, preparation, retraining and advanced training of managers 
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Problem statement. Conducting radical economic reforms and active so-

cial policies, democratization of society associated with the increasing role of the 

human factor. Therefore, issues of working with personnel, which make up the 

human factor in the development of society, are of particular importance in to-

day's conditions. This makes qualitatively new demands on the theory of person-

nel management in science, the use of the results of socio-economic and psycho-

logical research in the practice of personnel work, and also determines the crea-
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tion of an optimal mechanism for personnel management in all spheres and areas 

of human activity. Personnel development is an important condition for the suc-

cess of any organization. This is especially true at the present stage, when the ac-

celeration of scientific and technological progress leads to rapid changes and re-

quirements for professional knowledge and skills. Personnel in modern conditions 

should be highly educated, have a high general culture, strategic thinking and eru-

dition. Organization of professional development is becoming one of the main 

functions of personnel management. 

Professional development is the acquisition by an employee of new com-

petencies, knowledge, skills that he uses to use in his professional activities. 

This is the process of training, retraining and advanced training of employees in 

order to fulfill new functions, tasks and responsibilities of new posts. Personnel 

development is a systematically organized process of continuous professional 

training for employees to prepare them to perform new production functions, 

professionally and professionally advance. Personnel development is ensured by 

measures related to personnel assessment with the aim of adapting and certifying 

personnel, planning the career of employees and specialists, and stimulating 

staff development. 

In the context of the intensification of the crisis in the Ukrainian economy 

in order to stabilize the activities of enterprises and organizations, measures to 

improve the system of forming a reserve of managers and improve the social 

structure of personnel are coming to the fore, given the minimum funds allocated 

for these purposes. Thus, the theoretical justification of necessity and the practical 

implementation in the system of the formation of the reserve of managers of the 

methods of accounting for management features in hierarchical organizational 

systems, the relationship of various levels of management both in the internal en-

vironment of such systems, and their relationship with the regional, sectoral and 

national levels of government, are of particular relevance. 

Recent research and publication analysis. Foreign and domestic scien-

tists such as P. Jung, D. Joy - Matthews, N. Tom, I. Hentze, V. Ya. Bric, 

A. Ya. Guguli, A. Ya. Kibanova, F. I. Khmel, A. A. Grishnova, L. N. Cherchik 

have devoted their work to the study of theoretical aspects of the process of per-

sonnel development and analysis of its components [1, 2, 3]. 

I.B. Shvets covers the issues of motivation of professional development of 

personnel, conducts systematization of scientific principles of motivation and 

forms a model of motives for professional development of staff taking into ac-

count the characteristics of different categories of employees [4]. 

Investigating modern aspects of HR development, K.O. Lyubimova, 

formed the attributive structure of the organization's personnel development man-

agement system, which includes 3 subsystems: human, professional and sustaina-

ble development, in accordance with which the author developed a conceptual 

model of enterprise staff development management [5]. L.M. Cherchyk studies 

the problem of development and implementation of personnel development strat-
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egies with a clear hierarchical structure of the process, which provides a step-by-

step formation of a strategic set of actions and enables to achieve strategic goals at 

each of the hierarchical levels using a process approach to substantiate the strate-

gy of personnel development includes a number of interrelated stages in the stra-

tegic management syste. In the system of development of managerial staff in hie-

rarchical organizational systems, in our opinion, the issues of planning the profes-

sional career of specialists, forming a reserve of managers, evaluation and selec-

tion of personnel are at the forefront. 

The personnel reserve is considered as a group of managers and specialists 

with the capacity for management activities that meet the requirements offered by 

a position of a certain rank, have undergone selection procedure and systematic 

targeted qualification training. 

On the one hand, it is necessary to have general principles of working with 

the reserve of managers: selection of candidates to the reserve on the basis of their 

moral-psychological and business qualities to solve the problem of constant im-

provement of the qualitative composition of the executives; observance of candi-

dates' age and educational qualifications; rational determination of the optimal 

structure and composition of the reserve, taking into account that at least two or 

three candidates must be appointed for each management position; regular syste-

matic search for candidates for the reserve of managers on the basis of wide pub-

licity of work with the reserve for promotion in the organization. 

On the other hand, training, retraining and upgrading of employees in order 

to be included in the reserve of managers must certainly take into account the fea-

tures of management at each level in hierarchical organizational systems. This ap-

plies to both the development reserve - a group of specialists and executives pre-

paring for work in the new areas, and the reserve of functioning - a group of spe-

cialists and executives who must ensure the effective functioning of the organiza-

tion in the future. 

In our opinion, the coverage of these issues in the system of development of 

managerial staff in hierarchical organizational systems has not received sufficient 

coverage in research. 

Paper objective. In view of the above, the purpose of the article is to de-

velop a general mechanism for working with groups of personnel reserve within 

the framework of the system of management personnel development in hierar-

chical organizational systems, taking into account the peculiarities of such sys-

tems. 

Paper main body. When selecting candidates for the reserve for specific 

posts, it is necessary to take into account not only general requirements, but also 

professional requirements that must be met by the head of a particular department, 

service, the level of management to which this department, service, and also par-

ticular requirements to the personality of the candidate based on the analysis of 

the situation in the unit, the type of organizational structures, culture, etc. The in-

clusion of a specialist in the reserve of managers should be considered as one of 
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the most effective means of moral motivation action [6]. 

The main features of management in hierarchical organizational systems 

include a range of managerial issues that are solved at each level of management. 

The circle of managerial issues, is solved at each level of management, 

consists of two groups: issues of management directly at this level (self-

government) and coordination of the activities of subordinate departments or per-

formers. Moreover, each group of questions works with its own volume and scope 

of concepts. To prepare the reserve, three types of training, retraining and ad-

vanced training programs for employees are developed and approved: general, 

special, individual. 

The general program includes theoretical training - restoration and reple-

nishment of knowledge on certain issues of science and management practice; 

improving the education of candidates enrolled in the reserve, which is associated 

with their previous (basic) training; training in special disciplines necessary to 

improve management effectiveness. The form of control is passing the exam 

(tests). 

A special program provides for the separation of the entire reserve by spe-

cialties and training, combines theory and practice. 

Preparation is carried out in the following areas: business games; solution 

of specific practical situations in the specialties. The form of control is the devel-

opment of specific recommendations for improving a specific direction of the or-

ganization and their protection. 

An individual program includes specific tasks to increase the level of know-

ledge, skills and abilities for each specialist enrolled in the reserve, in the follow-

ing areas: industrial practice, internship in a reserve position. 

Individual candidates' plans are developed by the direct heads of units and 

approved by the heads of the organization. 

Systematic monitoring of the implementation of individual plans is carried 

out by the heads of departments and employees of the personnel management ser-

vice responsible for preparing the reserve. 

Special and individual programs should cover not just a set of specific prac-

tical situations, but such situations that arose in the real activities of the organiza-

tion at this level of management. The managers for special and individual pro-

grams should be managers of the appropriate level of management. 

Thus, it becomes relevant to create in organizations at each level of the data 

bank management two groups (self-management and coordination) of real pro-

duction situations and means that can effectively get out of these situations. 

The algorithm for completing and evaluating tasks within the framework of 

a special and individual training, retraining and advanced training program for 

employees is proposed as follows. 

Step 1. Start. 

Step 2. Choosing the next situation. Go to step 3. 

Step 3. Decision making by the applicant on how to get out of the situation. 
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Go to step 4. 

Step 4. Evaluation by the program manager of the satisfactoryness of the 

decision made by the applicant. If the solution is satisfactory, go to step 5; other-

wise, go to step 6. 

Step 5. Evaluation by the program manager of the need for additional test-

ing, taking into account the previous positive result. If necessary, go to step 2; 

otherwise, go to step 8. 

Step 6. The program manager evaluates the need for additional testing, tak-

ing into account the previous negative result. If necessary, go to step 2; otherwise, 

go to step 7. 

Step 7. The applicant did not pass the next control. Go to step 10. 

Step 8. Assessment by the program manager of the level of decisions made 

by the applicant. If the solutions should have small flaws - go to step 10; other-

wise, go to step 9. 

Step 9. Applicants are included in offers for additional promotion. Go to 

step 10. 

Step 10. Accumulation of test results. Go to step 11. 

Step 11. Assessment by the program manager of the need to leave the ap-

plicant in the personnel reserve group, taking into account the preliminary accu-

mulation of results. If necessary, go to step 13, otherwise go to step 12. 

Step 12. The applicant is excluded from the personnel reserve group. Go to 

step 13. 

Step 13. The end. 

Note that the practical use of the above algorithm can be considered as an 

element of preliminary control of the possible future activities of the applicant for 

the position. 

Note that the practical use of the above algorithm can be considered as an 

element of preliminary control of the possible future activities of the applicant for 

the position. 

With this in mind, the implementation of the described mechanism compre-

hensively covers the entire spectrum of basic management functions: planning 

(within the framework of personnel planning), organization of activities (taking 

into account the organizational structure, tasks of various levels of management), 

motivation and control. 

The practical use of the algorithm is also interesting not only when working 

with personnel reserve groups, but also in general during the training, retraining 

and advanced training of managers. 

Conclusions. Therefore, it is advisable to consider the work of training, re-

training and training of employees in order to include in the reserve managers of 

organizations as a combination of two groups of principles: the general principles 

of working with the reserve managers; principles that must take into account the 

features of governance at each level in hierarchical organizational systems. This 

points to the relevance of the problem of defining principles that must take into 
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account the features of management at each level of management and the problem 

of interaction of different levels of management, and why further research on this 

topic will be devoted. 
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СИСТЕМНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЕКОНОМІКИ 

 

THE SYSTEMIC TRANSFORMATIONS OF PUBLIC  

ADMINISTRATION OF ECONOMIC COMPETITIVENESS 

 

 
У статті досліджено базис системних перетворень державного управлін-

ня конкурентоспроможністю економіки. Зокрема, охарактеризовано поняття 
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синергії та обґрунтовано її роль і місце в державному управлінні конкурентосп-

роможністю економіки. Підкреслено, що через ефект синергії організаційні й 

управлінські фактори набувають провідного значення в підвищенні конкурентос-

проможності підприємств і продукції, що випускається ними. Синергія зводить-

ся до стратегічних переваг, які виникають унаслідок об'єднання підприємств і 

державних інститутів. Розкрито зміст маркетингової моделі підвищення конку-

рентоспроможності виробництва як запоруки активізації конкурентоспромож-

ності економіки. Зазначено, що ця модель включає шість послідовних етапів з ви-

кладом завдань, що вирішуються, і їх важливості для досягнення максимального 

ефекту. Найбільш відповідальним етапом є розробка обґрунтованої стратегії пі-

двищення конкурентоспроможності продукції, яка представляє комплекс заходів 

щодо забезпечення сталого виробництва продукції з конкурентними перевагами з 

тенденцією їх збереження і посилення в довгостроковій перспективі. Наведено 

особливості застосування менеджменту якості в державному управлінні конку-

рентоспроможністю економіки. Відмічено, що він включає моніторинг, оцінку та 

статистичний аналіз факторів, спрямованих на забезпечення виробництва про-

дукції з високоякісними характеристиками, що стимулюють економічне зрос-

тання бізнесу. Розроблено методику розрахунку ризиків споживачів як критеріїв 

конкурентоспроможності. 

Ключові слова: державне управління, конкурентоспроможність економі-

ки, системні перетворення, менеджмент якості, стратегічні переваги.   

 

The systemic transformations of public administration of economic competitive-

ness are explored in the paper. In particular, the concepts of synergy are described and 

its role and place in public management of economic competitiveness are justified. It 

was emphasized that, because of synergies, the organizational and managerial factors 

were central concerning enhancing of competitiveness of enterprises and their products. 

Synergy is reduced to the strategic benefits that arise from the integration of enterprises 

and public institutions. The content of the marketing model of production competitive-

ness creasing as a guarantee of economy's competitiveness strengthening is revealed. It 

was noted that the model included six successive phases, outlining the challenges being 

addressed and their importance for maximizing the impact. It is noted that the most im-

portant stage of the given model is the development of a strategy of improving of com-

petitiveness of products, which is a set of measures to ensure the sustainable production 

of products with competitive advantages, with a tendency to maintain and strengthen 

them in the long term. The features of application of quality management in state man-

agement of economy competitiveness are presented. It is noted that it includes monitor-

ing, evaluation and statistical analysis of factors aimed at production ensuring with 

high quality characteristics, which stimulate economic growth of business. A methodol-

ogy for consumer risks calculating as criteria for competitiveness is developed. 

Keywords: public administration, economy competitiveness, systemic transfor-

mation, quality management, strategic advantages. 

 

 

Постановка проблеми. Методологічні основи дослідження конкурен-

тоспроможності продукції і бізнесу будуються на комплексному і систем-
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ному підходах до її розгляду. Концептуальний підхід до дослідження поля-

гає у спробі поєднати класичну, кейнсіанську та інституційну теорії для 

аналізу конкурентної економіки з використанням досягнень вітчизняної 

економічної думки, а в рамках організаційно-управлінських аспектів полягає 

в спробі пошуку нових методологічних принципів, що відображають сучас-

ну економіку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки досліджувалися багатьма 

вченими України та зарубіжжя, зокрема, такими: О. М. Алимов [1], 

О. Ю. Бобровська [2], О. Г. Ларіна [3] та ін. Однак питання синергетики 

державного управління стосовно підвищення рівня конкурентоспроможнос-

ті економіки все ще залишаються малодослідженими. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження системних перет-

ворень державного управління конкурентоспроможністю економіки. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення низки таких завдань: 

- охарактеризувати поняття синергії та обґрунтувати її роль і місце в 

державному управлінні конкурентоспроможністю економіки; 

- розкрити зміст маркетингової моделі підвищення конкурентоспро-

можності виробництва як запоруки активізації конкурентоспроможності 

економіки; 

- навести особливості застосування менеджменту якості в державному 

управлінні конкурентоспроможністю економіки; 

- розробити методику розрахунку ризиків споживачів як критеріїв 

конкурентоспроможності. 

Виклад основного матеріалу. Методологічною основою дослідження 

виступає виділення в якості фундаментального координаційного аспекту 

міжфірмових зв'язків, а також на тому, що використання економічної теорії 

досконалої конкуренції як норми, на основі якої оцінюється ефективність 

економіки, є помилковим. 

Ефекти від об'єднання дій господарюючих суб'єктів і державних ін-

ститутів (синергія) в економічних структурах використовуються в конкуре-

нтній боротьбі. Через ефект синергії організаційні й управлінські фактори 

набувають провідного значення в підвищенні конкурентоспроможності під-

приємств і продукції, що випускається ними. Синергія зводиться до страте-

гічних переваг, які виникають унаслідок об'єднання підприємств і держав-

них інститутів [1; 2]. 

Здатність генерувати синергію на базі знань та інформації виступає 

результатом конкурентної боротьби, що сприяє виникненню інноваційного 

середовища, коли економічний ефект виходить не з кумулятивного ефекту 

впливових елементів, а їх взаємодії. 

Поняття синергії здавна використовується в економічній теорії та 

управлінні. Це поняття пов'язане із синтезом наукових напрямків. Синергія 

здавна означає стратегічні переваги, які виникають унаслідок об'єднання пі-
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дприємств порівняно з інтегрованими структурами. Підвищується їх ефек-

тивність і конкурентоспроможність, що проявляється в зростанні продукти-

вності та зниженні витрат виробництва, так як ефект спільних дій вище про-

стої суми індивідуальних зусиль [3]. 

У сучасній економіці здійснюється нова просторова структуризація 

завдяки більш тісним зв‘язкам підприємств промисловості з покупцями, по-

стачальниками, а також з державними інститутами. Останні впливають на 

ефективність і конкурентоспроможність шляхом запровадження правил, ви-

мог, системи обмежень та ринкового координування. З цим пов'язане пода-

льше розкриття можливостей синергії. Ці зв'язки являють собою ефекти си-

нергії, а взаємодії формуються в нових економічних формах. Конкурентна 

боротьба в таких формах, на перший погляд, зменшується, так як відбува-

ється планування діяльності в рамках просторових структур. Але оскільки 

інновації також з'являються в різних структурах, то конкуренція посилюва-

тиметься, незважаючи на процеси монополізації та обмеження. 

Визначальна роль у розвитку конкурентоспроможного виробництва 

належить державі. На неї покладені ті основні функції, які не може виконати 

ринок. Виявлені в ході ретроспективного аналізу недоліки державного 

управління економікою визначили необхідність створення єдиного органі-

заційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю про-

дукції, який пропонується розглядати як систему методів спрямованих на 

найбільш повне задоволення попиту споживачів та стимулювання розвитку 

конкурентоспроможного бізнесу. Це не означає, що на державу покладаєть-

ся управління всім процесом створення конкурентних переваг. Їй належить 

координуюча роль, яка в сукупності з ринковими механізмами підприємств 

формує конкурентне середовище [2; 3]. 

В сучасних умовах класичне визначення системи виробництв як безлі-

чі елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним і утворю-

ють цілісність і єдність, включає суб'єкти ринку та державні інститути, які 

регулюють правила, вимоги, нормативи до результатів виробничої діяльнос-

ті, а також правові, соціальні, політичні зв'язки. Основною властивістю такої 

системи є її емерджентність.  Система призначена для вирішення складного 

економічного завдання: підвищення якості життя всього суспільства. 

Реалізація принципів системного підходу вимагає врахування всіх 

властивостей системи і факторів, що впливають на її поведінку. Цим визна-

чається ефективність управління в системі сучасних виробництв. 

З іншого боку, економічні інтеграційні системи управління на макро і 

мікрорівнях об'єктивно обумовлені: 

– поглибленням поділу праці; 

– глобалізацією науково-технічного прогресу; 

– інтеграцією капіталів.  

При цьому розвиток форм економічної інтеграції має свою історію [2; 

4]. 
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Відповідно, з методичних позицій необхідно розкрити зміст маркетин-

гової моделі підвищення конкурентоспроможності продукції. Ця модель 

включає шість послідовних етапів з викладом завдань, що вирішуються, і їх 

важливості для досягнення максимального ефекту.  Найбільш відповідаль-

ним етапом є розробка обґрунтованої стратегії підвищення конкурентосп-

роможності продукції, яка представляє комплекс заходів щодо забезпечення 

сталого виробництва продукції з конкурентними перевагами з тенденцією їх 

збереження і посилення в довгостроковій перспективі. 

У процесі дослідження були встановлені принципи системного підхо-

ду у формуванні конкурентних переваг продукції, дотримання яких з боку 

промислового бізнесу і держави є необхідною умовою для досягнення мак-

симального ефекту.   

У систему підвищення конкурентоспроможності органічно вписується 

менеджмент якості. Він включає моніторинг, оцінку та статистичний аналіз 

факторів, спрямованих на забезпечення виробництва продукції з високоякі-

сними характеристиками, що стимулюють економічне зростання бізнесу. 

Крім того, розроблено методику розрахунку ризиків споживачів як критеріїв 

конкурентоспроможності. 

Особливості періоду системних перетворень обмежують пряме запо-

зичення західного досвіду в створенні методології управління конкурентос-

проможністю продукції і припускають його переосмислення по відношенню 

до української дійсності. Використання для формування конкурентних пе-

реваг в якості вітчизняної продукції суто ринкових методів управління, як 

свідчить український досвід, не приводить до очікуваних результатів [1; 4]. 

Так, в сучасних умовах ринкових відносин конкурентного середовища і без-

посередньої взаємодії українських і зарубіжних виробників підвищення 

конкурентоспроможності продукції стає стратегічним ресурсом економіки 

України. 

Перетворення планової економіки в економіку ринкового типу вима-

гає критичного переосмислення концепції державного управління якістю. 

Висновки. У цілому, проведене дослідження дозволяє отримати такі 

висновки. 

1. Охарактеризовано поняття синергії та обґрунтувати її роль і місце в 

державному управлінні конкурентоспроможністю економіки. При цьому під-

креслено, що через ефект синергії організаційні й управлінські фактори набу-

вають провідного значення в підвищенні конкурентоспроможності підпри-

ємств і продукції, що випускається ними. Синергія зводиться до стратегічних 

переваг, які виникають унаслідок об'єднання підприємств і державних інсти-

тутів. 

2. Розкрито зміст маркетингової моделі підвищення конкурентоспро-

можності виробництва як запоруки активізації конкурентоспроможності 

економіки. Зазначено, що яя модель включає шість послідовних етапів з ви-

кладом завдань, що вирішуються, і їх важливості для досягнення максима-
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льного ефекту.  Найбільш відповідальним етапом є розробка обґрунтованої 

стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції, яка представляє 

комплекс заходів щодо забезпечення сталого виробництва продукції з кон-

курентними перевагами з тенденцією їх збереження і посилення в довго-

строковій перспективі. 

3. Наведено особливості застосування менеджменту якості в держав-

ному управлінні конкурентоспроможністю економіки. Відмічено, що він 

включає моніторинг, оцінку та статистичний аналіз факторів, спрямованих 

на забезпечення виробництва продукції з високоякісними характеристика-

ми, що стимулюють економічне зростання бізнесу.   

4. Розроблено методику розрахунку ризиків споживачів як критеріїв 

конкурентоспроможності. 

 

Список використаних джерел: 
1. Алимов О.М. Конкурентоспроможність національної економіки / 

О.М. Алимов, В.Н. Ємченко. – НАН України. – К. : Ін-т економіки, 2001. – 

59 с. 

2. Бобровська О.Ю. Забезпечення конкурентоспроможності регіонів у 

контексті активізації економічного розвитку / О. Ю. Бобровська. – Дніпро-

петровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – 48 с. 

3. Ларіна О.Г. Оцінка конкурентоспроможності регіонів в американсь-

кій та європейській моделі розвитку / О.Г. Ларіна // Науковий вісник 

ЧДЕІУ. – 2011. – № 2 (10). – С. 54–59. 

4. Рой О.М. Система государственного муниципального управления / 

О.М. Рой. – СПб. : Питер, 2003. – 301 с. 

 

References: 
1. Alymov, O.M. Konkurentospromozhnist nacionalnoyi ekonomiky  

[Competitiveness of national economy]. Kyiv : Instytut ekonomiky. 2001. Print. 

2. Bobrovska, O. Yu. Zabezpechennya konkurentospromozhnosti regioniv 

u konteksti aktyvizaciyi ekonomichnogo rozvytku [Regional competitiveness in the 

context of enhanced economic development]. Dnipropetrovsk : DRIDU NADU. 

2013. Print. 

3. Larina, O.G. "Ocinka konkurentospromozhnosti regioniv v amerykans-

kij ta yevropejskij modeli rozvytku [Assessing the competitiveness of regions in 

the American and European Development Models]". Naukovyj visnyk ChDEIU 2 

(10) (2011): 54–59. Print. 

4. Roy, O.M. Sistema gosudarstvennogo munitsipal'nogo upravle-

niya [System of public municipal administration]. St. Petersburg : Peter. 2003. 

Print. 

  



 119 

DOI: 10.5281/zenodo.3532735 

УДК 351.354:504:33(87) 

 

Березін М. Ю., здобувач, МАУП, м. Київ 

 

Berezin M., postgraduate of the Interregional Academy of Personnel 

Management, Kyiv 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОСНОВА  

РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ 

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ  

 

ENSURING PUBLIC SECURITY AS THE BASIS FOR THE 

IMPLEMENTATION OF PUBLIC ADMINISTRATION  

IN THE FIELD OF PUBLIC ORDER PROTECTION 
 

Визначено, що терміни «громадський порядок», «громадська безпека», «осо-

биста безпека громадян» мають широке поширення, вони часто вживаються як в 

міжнародно-правових документах, національному законодавстві, так і в соціаль-

но-економічній та юридичній літературі. Це передбачає необхідність теоретич-

ного осмислення сутності громадської безпеки та особистої безпеки громадян. 

Надано характеристику поняттю “правопорядок”, що є заснованою на праві і за-

конності організацією суспільного життя, що відображає якісний стан громадсь-

ких відносин на певному етапі розвитку суспільства. Досліджено суть механізму 

реалізації прав і свобод у сфері охорони громадського порядку. Визначено основні 

засади реалізації адміністративно-правової охорони громадського порядку. 

Ключові слова: громадська безпека, громадська охорона, правопорядок, 

охорона громадського порядку, особиста безпека, адміністративно-правові заборони, 

адміністративна відповідальність. 

 

It is determined that the terms “public order”, “public security”, “personal security of 

citizens” are widespread, they are often used both in international legal documents, national 

legislation, and in socio-economic and legal literature. This implies the need for a theoreti-

cal understanding of the essence of public safety and personal security of citizens. Public 

order as a result of the consolidation of real social relations (both ideological and econom-

ic) by legal norms and other social norms. This result is a definite system of social relations, 

enshrined in various social norms, primarily the rule of law; public order is a system of pub-

lic relations, enshrined in various social norms that determine the rights and obligations of 

their participants; public order is not only just public relations enshrined in the normative 

order. The concept of "rule of law" is characterized, which is an organization of public life 

based on law and legality, reflects the qualitative state of public relations at a certain stage 

in the development of society. The essence of the mechanism for the implementation of rights 

and freedoms in the field of public order protection is investigated. The basic principles of 

the implementation of administrative law protecting public order are substantiated. 

Keywords: public safety, public protection, law and order, public order protection, 

personal security, administrative and legal prohibitions, administrative responsibility. 
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Постановка проблеми. Сьогодні, говорити про правову державу можна 

тільки тоді, коли вона забезпечує захист прав та інтересів громадян не тільки 

при застосуванні відповідних примусових заходів до винних осіб, а й здійс-

нює належний захист прав, свобод та інтересів останніх, шляхом встанов-

лення відповідного демократичного процесуального порядку вирішення спо-

рів та конфліктів. Відмінності між поняттями «громадський порядок» і «гро-

мадська безпека» пов'язані з нормативними засобами врегулювання даних 

явищ. Громадський порядок досягається в результаті упорядкування суспі-

льних відносин за допомогою всіх форм нормативного регулювання, тоді як 

громадська безпека – тільки з використанням правових та технічних норм. 

Тому діяння, що посягає одночасно на громадський порядок і громадську 

безпеку, являє собою сукупність злочинів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Громадська безпека і гро-

мадський порядок є найважливішими правовими категоріями, яким присвя-

чені численні дослідження вчених у сфері державного управління. Розробка 

теоретичних основ громадської безпеки та громадського порядку викликає 

науковий інтерес в сучасній науці державного управління, що пов'язано з ві-

дсутністю єдиного підходу до визначення даних понять. Необхідність дослі-

дження визначень понять громадської безпеки і громадського порядку виклика-

ється перш за все широким вживанням даних термінів в законодавстві та юри-

дичній літературі. Деякі аспекти забезпечення громадської безпеки і порядку 

правоохоронними органами держави, досліджували такі вітчизняні й зару-

біжні вчені, як О. М. Бандурка, О. В. Батраченко, А. М. Колодій, А. В. Басов, 

І. Беккер, М. М. Бурбика, Р. С. Мельник, П. П. Михайленко, В. І. Шакун, О. 

С. Юнін, Ю. С. Шемшученко, О. Н. Ярмиш тощо. Однак зазначена галузь 

державного управління потребує подальших досліджень, спрямованих на 

комплексне вивчення сутності громадського порядку та безпеки, подальшого 

розвитку й удосконалення нормативно-правової бази України, пошуку нові-

тніх принципів, форм, методів, організаційних заходів та особливостей за-

безпечення громадського порядку та безпеки. 

Постановка завдання. Громадський порядок і громадська безпека є рі-

зними правовими явищами, між якими існує тісний зв‘язок. Зміцнення гро-

мадського порядку сприяє підвищенню громадської безпеки, і навпаки, до-

тримання правил і норм суспільної безпеки служить умовою підтримки на-

лежного громадського порядку. У зв'язку з цим видається, що охорона гро-

мадського порядку і забезпечення громадської безпеки є різні по суті, але вель-

ми тісно пов'язані між собою види діяльності. У врегульованих нормами права 

відносинах присутні елементи впорядкованості. Отже, якщо суспільні відноси-

ни врегульовані, а люди законослухняні, і відносини між ними будуються від-

повідно до норм права, моралі, звичаїв, то в цьому випадку ми маємо громадсь-

кий порядок (суспільні відносини впорядковані). І навпаки, якщо при урегульо-

ваності суспільних відносин людьми, не виконуються правові та інші соціальні 

норми, то настає стан, який можна назвати невпорядкованістю (нестабільніс-
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тю). В даному випадку з'являється можливість, відповідно до вимог діалектич-

ної логіки, розглядати громадський порядок в динаміці. Тим більше що така 

його характеристика більш наочна і прийнятна з точки зору відповідності її ре-

альному стану досліджуваного явища. Тому, в роботі ставиться завдання дос-

лідити наукові підходи до  забезпечення громадської безпеки як основи реа-

лізації державного управління у сфері охорони громадського порядку. 

Виклад основного матеріалу. Терміни «громадський порядок», «гро-

мадська безпека», «особиста безпека громадян» мають широке поширення: 

вони часто вживаються як в міжнародно-правових документах, національ-

ному законодавстві, так і в соціально-економічній та юридичній літературі. 

Це передбачає необхідність теоретичного осмислення сутності громадської 

безпеки та особистої безпеки громадян. 

Як і порядок, безпека, як поняття, має саме широке поширення в різних 

сферах знань і діяльності. Безпека означає дотримання, збереження, непоруш-

ність умов життя і розвитку людини, суспільства, навколишнього світу. Безпека 

в її сучасному стані і значенні може бути поділена на кілька видів: технічну, 

екологічну, соціальну, правову, та ін. Всі вони, в тій чи іншій мірі, входять до 

предмету правового регулювання, але до найбільшого регулювання схильні ві-

дносини у сфері соціальної безпеки. 

Громадська безпека, як поняття має найширше застосування в різних 

областях знань і діяльності. Однак, сьогодні можна констатувати, що у нас 

немає достатньо науково обґрунтованого поняття громадської безпеки. 

По-перше, громадська безпека - це самостійне явище, що має історичну 

форму, зміст, механізми її виникнення, розвитку та підтримки. 

По-друге, громадська безпека - це одна з характеристик соціальної дій-

сності, яка свідчить про стан задоволення життєво важливих інтересів осо-

бистості, суспільства і держави. 

По-третє, безпека в термінологічному аспекті виходить від антонима 

«небезпека». Безпека в семантичному сенсі являє собою стан, при якому не 

загрожує небезпека, так як є захист від небезпеки. Під загрозою розуміється 

здатність заподіяти якоїсь шкоди, а також загроза життю і здоров'ю людини, 

іншим його цінностям [1, с. 96]. 

Безпека в її сучасному стані і значенні, виходячи з теорії єдності і протиле-

жності механічної, біологічної та соціальної систем, класифікується на три ви-

ди: техногенну, екологічну і соціальну.  

Трактування терміна «громадський порядок» як сукупності всіх соціа-

льних зв'язків і відносин, як суспільного устрою є загальновизнаною. Різ-

ниця в точках зору спостерігається при визначенні цього явища в так зва-

ному вузькому сенсі. 

В адміністративно-правовій науці свого часу були розроблені основні кон-

цепції громадського порядку у вузькому сенсі. Так, К.Ю. Сіренко визначав сус-

пільний порядок як регульовану нормами права, моралі, правилами, звичаями 

систему вольових суспільних відносин, що виникають і розвиваються поза 
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громадських місць, але за своїм характером забезпечують охорону життя, здо-

ров'я, честі, зміцнення народного надбання, громадський спокій, створення но-

рмальних умов для діяльності підприємств, установ, організацій [3, с. 92]. 

В Законі України «Про національну безпеку» № 2469-VIII від 

21.06.2018 громадську безпеку і порядок визначено як захищеність життєво 

важливих для суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини і грома-

дянина, забезпечення яких є пріоритетним завданням діяльності сил безпе-

ки, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадо-

вих осіб та громадськості, які здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації 

і захисту національних інтересів від впливу загроз [2]. 

Громадський порядок являє собою не просто систему (сукупність) сус-

пільних відносин, певним чином налагоджену. Інакше і бути не може, бо 

порядок – це, в першу чергу, правильний, налагоджений стан чого-небудь, 

в нашому випадку – суспільних відносин. І в такому сенсі, громадський по-

рядок є порядком відносин в громадських місцях, який зумовлений потре-

бами суспільства, забезпечує особисту і суспільну безпеку, і тим самим га-

рантує забезпечення спокою, узгодженості та ритмічності суспільного жит-

тя. 

Для дослідження громадського порядку важливе значення має з'ясуван-

ня його співвідношення з правопорядком. У літературі з цього приводу ви-

словлені різні думки. Деякі вчені вважають, що правопорядок є лише части-

ною громадського порядку. Правопорядок можна визначити як засновану на 

праві і законності організацію суспільного життя, яка відображатиме якіс-

ний стан громадських відносин на певному етапі розвитку суспільства. На 

наш погляд, більш правильна позиція тих авторів, які вважають, що право-

порядок і громадський порядок збігаються лише в тій своїй частині, в якій 

громадський порядок регулюється нормами права. Що ж стосується сфери 

суспільного життя, регульованою нормами моральності і моралі, то вона ча-

стково знаходиться в межах громадського порядку. 

Таким чином, з'ясування суті громадського порядку, співвідношення 

його із суміжними інститутами має не тільки теоретичне, а й практичне зна-

чення. Так, це стосується вдосконалення нормативного регулювання діяльності 

міліції, розробка рекомендацій щодо забезпечення безпеки громадян на вули-

цях, та в інших громадських місцях. 

Суть механізму реалізації прав і свобод у сфері охорони громадського 

порядку виражається в переході конкретних соціальних благ і можливостей 

особистості, закріплених в її правах і свободах, в реальну поведінку, в конк-

ретні суспільні відносини. Це означає, що громадянин, маючи право на осо-

бисту недоторканність, безпеку, повагу до його честі і гідності, користуєть-

ся цими благами у разі правомірної поведінки. Сьогодні Міністерство внут-

рішніх справ України є центральним органом виконавчої влади, що забезпе-

чує формування та реалізує державну політику у сфері забезпечення охоро-

ни прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочин-
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ності, підтримання громадської безпеки і правопорядку, а також надання 

поліцейських послуг [2]. 

При порушенні законодавства про адміністративні правопорушення, 

обмеження особистої свободи (наприклад, при застосуванні заходів адмініс-

тративного припинення, заходів забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення) громадянин набуває обов'язків, передба-

чених адміністративно-процесуальними нормами Конституції України, під-

даючись необхідним правообмеженням. 

Отже, адміністративно-правова охорона громадського порядку є діяль-

ністю державних органів, що здійснюється в громадських місцях, які мають 

право застосовувати заходи правового впливу з метою підтримки правопо-

рядку, забезпечення дотримання законодавства та безпосереднього захисту 

життя і здоров'я, честі, гідності та моральності людини, різних видів власно-

сті фізичних та юридичних осіб, інтересів суспільства і держави від адмініс-

тративних правопорушень і злочинів, за допомогою встановлених законом 

засобів і способів, що сприяють успішному здійсненню правосуддя. 

Права і свобода громадян є початковою цінністю, та їх розвиток, і сту-

пінь захищеності громадянина розглядаються як один з найважливіших по-

казників прогресивного розвитку суспільства і держави в цілому. Класифі-

кація прав і свобод громадян у сфері охорони громадського порядку може 

бути проведена на підставі різних критеріїв.  

Оскільки реалізація прав і свобод громадян у сфері охорони громадсь-

кого порядку залежить від ряду чинників різного характеру - юридичного, 

економічного, політичного, соціального, психологічного, то особливого 

значення набуває дослідження системи гарантій прав і свобод громадян в 

даній сфері. 

Реалізація гарантій прав і свобод громадян у сфері охорони громадсько-

го порядку, передбачає наявність системи суб'єктів цієї діяльності. Види, су-

б'єктів не залишаються незмінними, вони залежать від існуючої в суспільстві 

державно-правової надбудови, ціннісних пріоритетів, ступеня розвитку де-

мократичних інститутів форми державного устрою та інших факторів. 

Гарантії прав і свобод громадян у сфері охорони громадського порядку 

державою забезпечуються за допомогою здійснення державної волі через 

спеціальний апарат. Він являє собою сукупність державних установ, які й 

реалізують функції держави. 

Конституція України містить положення про те, що людина, її життя і 

здоров‘я, честь і гідність , недоторканість і безпека в Україні визначені як 

вища соціальна цінність, а права і свободи людини та їхня гарантія визна-

чають сенс і спрямування діяльності держави. Затвердження і забезпечення 

прав та свобод людини є головним обов‘язком держави. Свобода людини - 

вихідне поняття у проблемі прав людини і громадянина. Розрізняють при-

родні права людини, тобто пов‘язані з самим її існуванням і розвитком, і 

набуті, що в основному характеризують соціально-політичний статус лю-
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дини і громадянина (інститут громадянства, право на участь у вирішенні 

державних справ тощо). Звісна річ, за відсутності у людини свободи вона 

не може володіти і реально користуватися своїми правами. Саме свобода 

створює умови для реального набуття прав та їх реалізації, з іншого боку, 

права людини закріплюють і конкретизують можливість діяти в межах, 

установлених її правовим статусом. За своїм обсягом поняття «свобода лю-

дини» повно відображає принцип, закладений у ст. 19 Конституції України, 

згідно з яким людина має право робити все за винятком того, що прямо за-

боронено чинним законодавством. Свободу людини характеризує й прин-

цип рівних правових можливостей, правового сприяння і правової охорони, 

що його закріплюють демократичні конституції, у тому числі й Конститу-

ція України [2]. 

У зв'язку з вищевикладеним слід зазначити, що керуюча система, на 

яку покладено вирішення питань практичної реалізації гарантій прав і сво-

бод громадян, знаходиться в стадії кардинального реформування. Відбува-

ється перерозподіл управлінських функцій, їх деталізація. 

Державне управління у сфері охорони громадського порядку - одна з най-

важливіших підсистем охоронної сфери життєдіяльності суспільства, де за до-

помогою специфічних правових інститутів, форм і методів забезпечується фун-

кціонування держави та її інститутів, регулювання і захист суспільних відносин 

і соціальної якості - фізичного і духовного - особистості, соціальних груп і сус-

пільства в цілому від впливу на них небажаних з точки зору суспільства явищ і 

процесів. Одним з напрямків правоохоронної діяльності, безпосередньо 

пов‘язаної із забезпеченням прав і свобод особистості, є охорона громадського 

порядку і забезпечення громадської безпеки. 

Громадський порядок як результат закріплення реальних суспільних ві-

дносин (як ідеологічних, так і економічних) нормами права та іншими соці-

альними нормами. Цим результатом і є певна система суспільних відносин, 

закріплена різними соціальними нормами, в першу чергу нормами права; 

громадський порядок - це система суспільних відносин, закріплена різними 

соціальними нормами, що визначають права і обов'язки їх учасників; гро-

мадський порядок - це не тільки просто суспільні відносини, закріплені в 

нормативному порядку. 

Говорячи про систему певних суспільних відносин, необхідно мати на 

увазі не тільки їх нормативну урегульованість, але і гарантовану державою, 

суспільством можливість здійснення наданих прав і забезпечення дотри-

мання суб'єктами суспільних відносин відповідних обов'язків. 

Система державного управління у сфері охорони громадського поряд-

ку  характеризується: 

а) закріпленістю нормами права і моралі; 

б) встановленням певних прав і обов'язків учасників відносин в системі 

забезпечення охорони громадського порядку; 

в) гарантованою можливістю здійснення учасниками своїх суб'єктив-
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них прав; 

г) забезпеченням суворого виконання учасниками відносин покладених 

на них обов'язків. 

Поведінка людей, узгоджена з вимогами зазначених вище норм, реалізація 

цих норм у суспільних відносинах складають основний зміст громадського по-

рядку. 

Висновки. Незважаючи на різні підходи до визначення поняття гро-

мадського порядку, можна виділити наступні загальні позиції вчених щодо 

сутності та змісту громадського порядку, а саме: громадський порядок обу-

мовлений системою суспільних відносин, які склалися в суспільстві; гро-

мадський порядок включає всі відносини в суспільстві, які сформовані під 

впливом соціальних норм; громадський порядок є об'єктом впливу всієї по-

літичної системи; громадський порядок повинен забезпечити зміцнення і 

розвиток державного і суспільного ладу, недоторканість особи, недоторкан-

ність власності. Встановлення громадського порядку включає в себе охоро-

ну життя, здоров'я, честі та гідності, права і законних інтересів громадян, 

забезпечення нормального функціонування підприємств, установ, організа-

цій, а також нормальних умов праці і відпочинку громадян. Відносини, що 

становлять сферу громадського порядку, складаються в суспільно-

політичній сфері життя. 

З огляду на забезпечення громадської безпеки як основи реалізації дер-

жавного управління у сфері охорони громадського порядку, треба зазначити, 

що держава повинна встановлювати в необхідних випадках адміністративно-

правові заборони на вчинення тих чи інших дій і передбачати відповідні заходи 

адміністративної відповідальності за їх порушення. Основні вимоги до таких 

заборон: їх обґрунтованість та гарантованість конституційних прав громадян 

при притягненні до адміністративної відповідальності. Доцільно виключити 

встановлення необґрунтованих адміністративно-правових заборон, що призво-

дить до їх правового і морального знецінення. 
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

MECHANISMS OF PUBLIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF 

VOCATIONAL (VOCATION-AND-TECHNICAL) TRAINING 

 
У статті розглянуто підходи щодо визначення дефініції «механізми дер-

жавного управління» у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених;  

з‟ясовано  практичне використання механізмів державного управління у роботах 

зарубіжних дослідників; проаналізовано напрацювання вітчизняних вчених щодо 

механізмів реалізації державної політики в галузі професійної (професійно-

технічної) освіти; визначено й схарактеризовано механізми державного управ-

ління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (політичний, адмініст-

ративно-організаційний, нормативно-правовий, економічний, інформаційний) та 

розкрито їх роль у розвитку та модернізації даної сфери.  
Ключові слова: механізми державного управління, професійна 

(професійно-технічна) освіта, комплексний механізм державного управління, си-

нергетичний ефект.  
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The article discusses approaches to determining the definition of "public admin-

istration mechanisms" in the researches of national and foreign scientists; the practical 

use of state management mechanisms in works by foreign researchers has been clari-

fied; researches by national scientists on mechanisms of state policy realization in the 

field of vocational (vocation-and-technical) training are analyzed; mechanisms of pub-

lic administration (political, administrative, organizational, regulatory, economic, in-

formational) in the field of vocational (vocation-and-technical) training  have been de-

fined and characterized, and their role in the development and modernization of this 

field has been revealed. 

Keywords: public administration mechanisms, vocational (vocation-and-

technical) training, a complex government mechanism, synergistic effect.   

 

 

Постановка проблеми. Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів на 2019 – 2027 роки із запрова-

дження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (про-

фесійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) осві-

та» має на меті формування правового підґрунтя та створення умов для пов-

ноцінного проведення послідовної реформи професійної (професійно-

технічної) освіти в Україні, підвищення якості освітніх послуг, що надають-

ся в системі професійної (професійно-технічної) освіти. Автори Проєкту 

впевнені, що «реалізація заходів із запровадження Концепції матиме пози-

тивний вплив на розвиток та модернізацію професійної (професійно-

технічної) освіти в регіонах на принципах державно-громадського та держа-

вно-приватного партнерства, доступності, відкритості та прозорості, орієн-

тації на потреби та запити здобувачів освіти, роботодавців та суспільства 

[15]. Розвиток та модернізація професійної (професійно-технічної) освіти 

можливі за умов ефективного використання інструментарію механізмів 

державного управління. Зважаючи на це, вважаємо за необхідне зосередити 

увагу на використанні механізмів державного управління у сфері професій-

ної (професійно-технічної) освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Механізми державного 

управління знаходяться у колі наукової уваги В. Дзюндзюка, А. Дєгтяра, 

С. Домбровської, О. Коротича, С. Майстро, В. Мороза, С. Мочерного, 

О. Радченка, О. Федорчака та інших дослідників.  

Механізмам державного управління освітою присвячені публікації віт-

чизняних вчених А. Вербицької (визначила фінансові механізми інтеграції 

вищої освіти України в межах чотирикутника «освіта – уряд – бізнес – суспі-

льство», що спрямовані на підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

вищої освіти України) [2], С. Домбровської (запропонувала механізм упрова-

дження наукових результатів в освітянські стандарти, який сприятиме вдос-

коналенню навчального процесу) [4], Н. Зелінської (дослідила механізми 

державного управління у впровадженні реформ в освітній галузі України, і на 

основі проведеного аналізу внесла пропозиції щодо вдосконалення зазначе-

https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/10/08/lastproektrozporyadzhennyaplandiykontseptsiyapto-08-10-2019.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/10/08/lastproektrozporyadzhennyaplandiykontseptsiyapto-08-10-2019.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/10/08/lastproektrozporyadzhennyaplandiykontseptsiyapto-08-10-2019.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/10/08/lastproektrozporyadzhennyaplandiykontseptsiyapto-08-10-2019.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/10/08/lastproektrozporyadzhennyaplandiykontseptsiyapto-08-10-2019.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2019/10/08/lastproektrozporyadzhennyaplandiykontseptsiyapto-08-10-2019.docx


 128 

них механізмів на сучасному етапі) [6], С. Мороз (розглянула можливості ви-

користання інтернаціоналізації як одного з механізмів забезпечення якості 

вищої вітчизняної освіти) [12], І. Якайтіс (проаналізував механізми держав-

ного управління інноваційним розвитком вищої освіти в Україні і запропону-

вав таку їх класифікацію: 1) механізми удосконалення державної політики у 

сфері вищої освіти: нормативно-правовий, організаційно-функціональний, 

кадрово-мотиваційний; 2) інтегровані механізми державного управління ін-

новаційним розвитком вищої освіти: стратегічного фінансування, міжнарод-

ного співробітництва, науково-освітньої локалізації) [18] та ін.  

Проблематика державного управління розвитком освіти знаходиться у 

центрі уваги і зарубіжних дослідників: Р. Шоу, А. Матея, К. Діаманті, 

Л. Іоану, Н. Пулуді, Д. Баглі Ц. Ян, Ц. Чі та М. Янг. Х. Масахару та інших.  

Погляди вищевказаних дослідників свідчать про наукову увагу до за-

безпечення результативного функціонування механізмів на державно-

освітньому рівні. Проте особливого значення набувають питання ефектив-

ного використання механізмів державного управління  у розвитку та модер-

нізації системи професійної (професійно-технічної) освіти України.   

Постановка завдання. Мета статті – на підставі аналізу наукових на-

працювань вітчизняних і зарубіжних дослідників визначити механізми дер-

жавного управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

України та їх роль у розвитку та модернізації даної сфери.  

Виклад основного матеріалу. У дослідженнях науковців механізм 

державного управління зазвичай визначається як система, призначена для 

практичного здійснення державного управління та досягнення поставлених 

цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, інструменти впливу на 

об‘єкт управління з відповідним правовим, нормативним та інформаційним 

забезпеченням [7, с. 375].  

Серед зарубіжних вчених за відповідним напрямом дослідження акту-

альними є роботи: Р. Шоу «Новий публічний менеджмент в Австралії: ми-

нуле, сучасне та майбутнє» (―New Public Management in Australia: Past, 

Present and Future‖) [24]; Вільяма Дж. Сіффіна «Два десятиліття державного 

управління в країнах, що розвиваються. Огляд державного управління» 

(―Two Decades of Public Administration in Developing Countries. Public Admin-

istration Review‖) [25]; А. Матея «Розвиток європейської адміністрації. Фун-

даментальні концепції та підходи» (―The Development of the European Ad-

ministration. Fundamental Concepts and Approaches‖)  [23]; Ц. Ян, Ц. Чі та М. 

Янг. «Огляд корпоративного управління в Chinaapel» (―A review of corporate 

governance in Chinaapel‖) [21], Х. Масахару «Японська державна бюрократія 

в епоху глобалізації»  (―Japanese Public Bureaucracy in the Era of Globaliza-

tion‖) [22]; Б. Кононтон та Т. Рандма «Навчальні ідеї і принципи державного 

управління: чи можливо досягти загальної європейської перспективи?» 

(―Teaching Ideas and Principles of Public Administration: is it possible to achieve 

a common European perspective?‖) [19]. 
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Найбільш цікавою з останніх досліджень зарубіжних вчених за відпо-

відним напрямом є наукова робота К. Діаманті, Л. Іоану, Н. Пулуді, Д. Баглі 

«Підтримуючі механізми для ефективного управління змінами (―Supportive 

mechanisms for effective change management‖), в якій  розглядаються механі-

зми, що використовуються для підтримки та активізації змін у сучасних ор-

ганізаціях Європи. У дослідженні визначено та класифіковано критичні фак-

тори управління змінами: організаційну структуру, культуру організації та 

клімат, механізми спілкування, навчання та підвищення кваліфікації, проце-

дуру оцінки моніторингу щодо змін.  Ці фактори проаналізовано в контексті 

емпіричних висновків у чотирьох європейських країнах: Греції, Іспанії, Да-

нії та Великобританії. Результати досліджень свідчать, що передовий досвід 

в управлінні змінами має вирішальне значення для прийняття цілісного під-

ходу до постійних змін з акцентом на спілкування, роботу в команді, освіту 

й навчання та адаптивну культуру [20].  

На підставі викладеного вище у таблиці 1 представлено бачення зару-

біжних дослідників щодо практичного використання механізмів державного 

управління. 

Таблиця 1 

Механізми державного управління, представлені у проаналізованих 

наукових роботах зарубіжних дослідників 
Автор  Дослідження  Механізми державного 

управління 

Р. Шоу «Новий публічний менеджмент в Австра-

лії: минуле, сучасне та майбутнє» (―New 

Public Management in Australia: Past, 

Present and Future‖) 

Інформаційний механізм 

А. Матей  «Розвиток європейської адміністрації. 

Фундаментальні концепції та підходи» 

(―The Development of the European Admin-

istration. Fundamental Concepts and Ap-

proaches‖) 

Інституційний і норматив-

ний механізми    

К. Діаманті, Л. 

Іоану, Н. Пу-

луді, Д. Баглі 

«Підтримуючі механізми для ефективно-

го управління змінами (―Supportive me-

chanisms for effective change management‖) 

Організаційний механізм 

Ц. Ян, Ц. Чі та 

М. Янг 

«Огляд корпоративного управління в 

Chinaapel» (―A review of corporate gover-

nance in Chinaapel‖) 

Внутрішні і зовнішні меха-

нізми корпоративного 

управління 

Х. Масахару  «Японська державна бюрократія в епоху 

глобалізації» (―Japanese Public Bureaucra-

cy in the Era of Globalization‖) 

Політичний механізм 

Б. Кононтон та 

Т. Рандма  

«Навчальні ідеї і принципи державного 

управління: чи можливо досягти загаль-

ної європейської перспективи?» (―Teach-

ing Ideas and Principles of Public Adminis-

tration: is it possible to achieve a common 

European perspective?‖)   

Нормативно-правовий ме-

ханізм 
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Механізми державного управління характеризуються поєднанням різ-

них елементів (мети, принципів, способів, методів, функцій, суб‘єктів, 

об‘єктів та ін.). Узагальнюючи теоретичні підходи до визначення поняття 

«механізми державного управління», ми погоджуємося із ствердженням 

А. Березянської, що «ефективність системи державного управління зале-

жить від наявності успішно функціонуючих механізмів, які дозволяють за-

безпечити: скоординоване, цілеспрямоване та дієве керівництво суспільни-

ми процесами держави; належний організаційно-управлінський вплив на су-

спільний розвиток держави; реалізацію цілей та завдань державного управ-

ління – як загальних, так і персоніфікованих, які необхідно вирішувати в 

конкретних сферах суспільного життя» [1]. 

У контексті предмету нашого дослідження, зазначимо, що механізмам 

реалізації державної політики в галузі професійної (професійно-технічної) 

освіти присвячені вітчизняні дослідження таких вчених: 

– В. Михальської, яка розкрила теоретико-методологічну сутність та 

виокремила функціональні елементи механізму формування освітнього се-

редовища для малого і середнього підприємництва у системі державного ре-

гулювання. Крім того, автором науково обґрунтовані механізми та методи 

державного управління для оптимізації й розвитку системи бізнес-освіти 

України із урахуванням вимог Національної доктрини розвитку освіти та 

євроінтеграційних процесів в Україні [11];  

– Ю. Древаля, яким визначено перелік конкретних чи «цільових» ме-

ханізмів державного управління вищою освітою й окреслено сутність меха-

нізмів, сукупно спрямованих на досягнення такого рівня вищої освіти, що 

передбачає перетворення набутих знань на здатність людини до професійної 

та водночас творчої діяльності [5];  

– Л. Коробко, якою досліджено особливості державного регулювання 

системи професійно-технічної освіти, а також запропоновано систему оці-

нювання підготовленості випускників професійно-технічних навчальних за-

кладів; удосконалено механізм багатоканального фінансування системи 

професійно-технічної освіти [9];  

– П. Кухарчука, який розробив модель державно-громадського управ-

ління системою професійно-технічної освіти регіону, визначивши при цьому 

її основні завдання та запропонувавши механізми реалізації [10];  

– О. Поступної, яка здійснила теоретичне обґрунтування і запропону-

вала практичні рекомендації з удосконалення механізмів державного управ-

ління вищою освітою на регіональному рівні, узагальнивши при цьому тео-

ретичні засади державного управління галуззю [14];  

– І. Найди, якою запропоновано модель механізмів державного регу-

лювання у сфері працевлаштування молодих спеціалістів й обґрунтовано 

науково-теоретичні засади впровадження комплексу механізмів державного 

регулювання у сфері працевлаштування молодих спеціалістів. Крім того, ав-

торкою запропоновано пріоритетні напрями їх удосконалення з метою під-
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вищення ефективності та результативності діяльності органів державної 

влади [13];  

– Н. Савченко, якою теоретично обґрунтовано нормативно-правовий, 

науково-методичний, ресурсний та організаційно-управлінський механізми 

державного регулювання  професійного навчання безробітних, а також роз-

роблено практичні рекомендації щодо їх удосконалення в межах запропоно-

ваної моделі державного регулювання  професійного навчання безробітних 

в Україні [16].  

Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних вчених дозволив нам визначити 

механізми державного управління професійною (професійно-технічною) 

освітою: політичний, адміністративно-організаційний, нормативно-

правовий, економічний, інформаційний, які представлено на рисунку 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механізми державного управління професійною  

(професійно-технічною) освітою 

 

 

Кожен із визначених механізмів державного управління професійною 

(професійно-технічною) освітою заслуговує на окрему увагу.  

Політичний механізм у сфері (професійно-технічної) освіти можна ви-

значити як «засіб реалізації державної політики, конкретних завдань держа-

вного управління, сукупність певних управлінських процедур, прийомів, 

об‘єднаних на основі дотримання принципів, серед яких визначальними, та-

кими, що формують їх характер, є відповідальність, легітимність, закон-

ність, гласність, відкритість, науковість ін.» [8]. 

Адміністративно-організаційний механізм державного управління в 

межах обраної проблематики розглядається як «сукупність різних за своєю 

природою конкретних організаційних елементів у механізмі управління. Цей 

нормативно-правовий 
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механізм в Україні має на сьогодні достатньо розгалужену систему – від мі-

ністерства до управлінь та відділів освіти на різних рівнях; навчальні закла-

ди; їх взаємозв‘язки» [6]. Згідно з вітчизняним законодавством, яке формує 

досліджуваний організаційний механізм державного управління, діяльність 

Міністерства освіти і науки України (МОН України) спрямовується і коор-

динується Кабінетом Міністрів України. Центральний апарат МОН України 

утворюють 9 департаментів, одним з яких є департамент професійної освіти. 

Департамент здійснює моніторинг показників професійної освіти; коорди-

нує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників; визначає 

пріоритетні напрями розвитку змісту професійно-технічної освіти, розроб-

ляє державні вимоги до її рівнів і обсягів; організує співпрацю з Федерацією 

роботодавців України, місцевими органами публічної адміністрації, вироб-

ничими підприємствами. Департамент професійної освіти у межах своїх по-

вноважень не лише опосередковано сприяє адміністративно – правовому за-

безпеченню діяльності закладів освіти, яке часто реалізується у відповідних 

адміністративних заходах і прийнятті наказів МОН України, але й в окремих 

випадках виступає самостійним суб‘єктом владного впливу.  

Економічний механізм державного управління ми визначаємо як еко-

номічну систему (підсистему та її основні елементи), в основі якої сукуп-

ність інструментів, важелів і методів, що реалізуються під впливом регулю-

ючих функцій держави. Реалізація економічного механізму державного 

управління розвитком ПТО обумовлюється такими чинниками, як: упоряд-

куванням мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням їх 

спеціалізації та економічної ефективності шляхом укрупнення існуючих на-

вчальних закладів; удосконаленням системи управління та фінансування 

професійно-технічних навчальних закладів; системною взаємодією з підпри-

ємствами-замовниками робітничих кадрів професійно-технічних навчальних 

закладів (методи реалізації проектів соціального партнерства можна розгля-

дати як розвиток методів проектного фінансування); співпрацею із соціаль-

ними партнерами, підприємствами, організаціями, установами щодо якісної 

підготовки кваліфікованих робітників; здійсненням модернізації матеріально-

технічної бази професійно-технічних навчальних закладів шляхом впрова-

дження інноваційно-комунікаційних та інноваційних технологій виробництва 

в навчальний процес; проведенням моніторингових досліджень результатив-

ності з основних напрямів діяльності ПТНЗ. 

У дисертаційному дослідженні В. Федорчака інформаційний механізм 

розглядається у контексті концептуальної моделі інформаційно-аналітичної 

системи державного управління. Цей механізм є сукупністю комунікаційної 

й інформаційної складових, блоку моделювання та обробки супровідної до-

кументації. Тому в якості ядра цей механізм містить засоби геоінформацій-

ної системи та уможливлює реалізацію в органах державної влади та місце-

вого самоврядування інформаційних процесів, що забезпечують прийняття 

управлінських рішень через збір, обробку, зберігання, передачу та захист 



 133 

інформації [17]. 

Однією з провідних тенденцій розвитку сучасної освіти є її інформа-

тизація. Реалізація цієї тенденції дає можливість зробити освіту більш ефек-

тивною, гнучкою, сучасною, такою, що відповідає міжнародним стандартам. 

В Україні активно реалізується  ряд міжнародних проектів. Так, у межах 

проекту Європейського Союзу «Підвищення ефективності управління про-

фесіонально-технічною освітою на регіональному рівні в Україні» і за підт-

римки Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і нау-

ки України, Академії педагогічних наук України має місце експерименталь-

на робота щодо створення інформаційно-аналітичної системи управління 

професійно-технічною освітою «ПРОФТЕХ». Система забезпечує інформа-

ційну та технологічну підтримку діяльності системи ПТО, а саме: прогноз-

ну; експертно-аналітичну.   

Основними складовими інформаційно-аналітичної системи ПРОФТЕХ 

є система накопичення та зберігання інформації, система аналітичної оброб-

ки інформації, система документального забезпечення. Актуальність про-

блеми інформатизації управління навчальним закладом полягає в створенні, 

впровадженні та розвитку комп‘ютерно орієнтованого освітнього середови-

ща на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів і технологій. Головною 

метою є підготовка фахівця до діяльності в умовах інформаційного 

суспільства, комплексна перебудова педагогічного процесу, підвищення йо-

го якості та ефективності.  

Правові відносини у сфері ПТО охоплюють велику кількість учасни-

ків, які належать як до об‘єктів, так і до суб‘єктів державного управління. 

Щодо терміну «правовий механізм», то в державно-управлінській науці 

єдиного підходу до визначення цього поняття немає.  

Концептуалізація змісту наукових поглядів щодо змісту дефініції 

«правовий механізм державного управління» дозволила нам визначити його 

як систему правових засобів, за допомогою яких забезпечується норматив-

ність суспільних відносин [3, с. 50].  

Умовою реалізації  ефективного розвитку професійно-технічної освіти  

в Україні є оновлення й удосконалення її нормативно-правової бази з пріо-

ритетних напрямів забезпечення життєдіяльності навчальних закладів 

(управління освітою на всіх рівнях, проведення моніторингу та оцінювання 

якості освіти, матеріально-технічного та інформаційно-комунікаційного за-

безпечення  навчальних закладів), тому застосування нормативно-правового 

механізму державного управління ПТО є необхідністю. 

Вищезазначені нами механізми державного управління ПТО тільки 

при взаємопов‘язаному, комплексному застосуванні спроможні призвести 

до синергетичного ефекту від своєї дії. 
Висновки. Отже, характеристика політичного, нормативно-правового, 

економічного, адміністративно-організаційного, інформаційного механізмів 

державного управління ПТО може бути подана через призму  
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таких узагальнень:  

1) комплексний механізм державного управління є структурованою 

єдністю суб'єктів державного управління та їх впливів на об'єкти державно-

го управління з метою реалізації функцій держави і досягнення цілей його 

функціонування; 

2) визначені нами політичний, нормативно-правовий, економічний,   

адміністративно-організаційний, інформаційний механізми державного 

управління ПТО у комплексному застосуванні сприяють ефективному роз-

витку й функціонуванню цієї важливої складової вітчизняної системи  

освіти; 

3) для ефективного функціонування професійно-технічної освіти в 

Україні важливого значення набувають питання подальшого  вдосконалення 

вищезазначених механізмів державного управління ПТО, а тому можуть бу-

ти доповнені у межах інших напрямів наукових пошуків. 
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ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

LEGAL MECHANISM OF PUBLIC REGULATION OF THE TEL-

ECOMMUNICATIONS MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE 

 
В статті обгрунтовано необхідність удосконалення правового механізму 

державного регулювання розвитку ринку телекомунікацій в Україні. Сектор 

телекомунікацій характеризується динамічністю, швидким розвитком і 

інтернаціоналізацією у міру того, як все більше і більше країн у світі використо-

вують переваги приватизації, конкуренції і прямих іноземних інвестицій. 

Роздроблені національні ринки усі більшою мірою відкриваються для контактів з 

ринками інших країн, що створює умови для прискореної передачі технології і 

розвитку конкуренції. 

Телекомунікаційні мережі є важливою складовою загальної 

інфраструктури і потужною базою, як для з'єднання споживачів один з одним 

(фірми і приватні користувачі), так і прискорення процесу передачі інформації. 

Розширенню універсальності і підвищення продуктивності сьогоднішнього 

інформаційного суспільства слугують сучасні телекомунікаційні мережі. 

Ключові слова: правовий механізм державного регулювання, ринок 

телекомунікацій, державне регулювання. 

 

The need to improve the legal mechanism of public regulation of the telecommu-

nications market development in Ukraine has been substantiated in the article. The tele-

communications sector is characterized by its dynamism, rapid development and inter-

nationalization as more and more countries in the world take advantage of privatiza-

tion, competition and foreign direct investment. The fragmented national markets are 

increasingly opening up to contacts with the markets of other countries, which creates 

conditions for accelerated technology transfer and competition development. 

Telecommunications networks are an important component of the overall infra-

structure and a strong base, both for connecting consumers with each other (businesses 

and private users) and for speeding up the information transfer process. Modern tele-

communications networks serve to enhance the universality and productivity of today‟s 

information society. 

Keywords: legal mechanism of public regulation, telecommunications market, 

public regulation. 

  



 140 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки особливу гос-

троту набуває питання про міру втручання держави в цивільний оборот. Для 

розвиненої ринкової економіки характерне дотримання балансу між прин-

ципами вільного підприємництва і інтересами суспільства і держави. Вста-

новлення такого балансу на українському ринку телекомунікацій і зв'язку 

сьогодні неможливе без здійснення заходів по вдосконаленню механізмів 

державного регулювання цього ринку. Добросовісна конкуренція на ринку 

телекомунікацій і зв'язку відповідає громадським інтересам, оскільки вона 

спонукає операторів зв'язку працювати ефективніше і пропонувати широкий 

асортимент послуг та цін. Тому створення добросовісної конкуренції на 

ринку телекомунікацій і зв'язку - одне з важливих державних завдань. В той 

же час це і одне з найскладніших завдань, оскільки оператори зв'язку 

розрізняються за структурою і масштабам діяльності, по наявності 

інфраструктури зв'язку, положенню на ринку, переліку послуг, що надають-

ся, і так далі. Використовуючи різні технології, вони прагнуть збільшити 

свій прибуток, розширити сферу дії з території і числа абонентів і 

відповідно, отримати максимальний вплив на ринку. Основні цілі державно-

го регулювання конкуренції, з урахуванням перерахованих чинників, поля-

гають в тому, щоб налагодити дію ринкового механізму, обмежити зловжи-

вання впливом на ринок і підвищити економічну ефективність ринку в 

цілому. 

Аналіз останніх публікацій. Рішенню завдань становлення, вдоско-

налення управління і планування телекомунікацій присвячені публікації ба-

гатьох учених, у тому числі, вітчизняних, серед яких можна виділити роботи 

[1, 2, 7, 8], а також концепція розвитку єдиного інформаційного простору, 

програмні документи комісії зв'язку Європейського Союзу та державних 

органів в області телекомунікацій [3, 4, 5, 6]. 

Постановка завдання. Метою статті є проаналізуватиправовий 

механізм державного регулювання розвитку ринку телекомунікацій в 

Україні. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні ключовою проблемою 

вдосконалення державного регулювання українського ринку 

телекомунікацій і зв'язку є вироблення єдиної і несуперечливої концепції 

домінування (значної ринкової сили). Чинні Закони України [4-6], що визна-

чають законодавче регулювання стосунків, пов'язаних з діяльністю в області 

електрозв'язку, містять три різні концепції домінування : «істотне положен-

ня в мережі зв'язку загального користування», «домінуюче положення», 

«природна монополія». В цілях забезпечення конкуренції в області 

електрозв'язку Закон  України «Про телекомунікації» [4] ввів поняття опера-

тора зв'язку, що займає істотне положення в мережі зв'язку загального кори-

стування. Це оператор, який разом з афільованими особами володіє в 

географічно певній зоні нумерації або на усій території України не менше 

чим 25 відсотками монтованої місткості або має можливість здійснювати 
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пропуск не менше чим 25 відсотків трафіку. Вказаний оператор, як випливає 

із закону, зобов'язаний забезпечувати недискримінаційний доступ на ринок 

послуг зв'язку конкуруючим операторам зв'язку і робити універсальні по-

слуги зв'язку в тих випадках, коли конкурс на надання таких послуг або не 

виявив переможця, або не відбувся. Згідно з Законом України «Про захист 

економічної конкуренції» [5] домінуюче положення - це положення госпо-

дарюючого суб'єкта (групи господарюючих суб'єктів) на ринку певного то-

вару, що дає такому суб'єктові можливість робити вирішальний вплив на 

загальні умови звернення товару на відповідному товарному ринку, і (чи) 

усувати з ринку інших господарюючих суб'єктів, і (чи) утрудняти їм доступ 

на ринок. Домінуючим визнається положення суб'єкта, доля якого на ринку 

певного товару перевищує 50 відсотків, якщо інше не буде встановлено ан-

тимонопольною службою. Якщо доля господарюючого суб'єкта на товарно-

му ринку складає від 50 до 35 відсотків, то антимонопольна служба може за 

певних умов визнати його домінуюче положення. Не може бути визнано 

домінуючим положення господарюючого суб'єкта, доля якого на ринку не 

перевищує 35 відсотків. При цьому домінуючим завжди визнається поло-

ження господарюючого суб'єкта - суб'єкта природної монополії на ринку, 

що знаходиться в стані природної монополії. Закон України «Про природні 

монополії» [6] встановлює, що під природною монополією розуміється стан 

товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку 

ефективніше у відсутність конкуренції в силу технологічних особливостей 

виробництва (у зв'язку з істотним пониженням витрат виробництва на оди-

ницю товару у міру збільшення обсягу виробництва), а товари, вироблювані 

суб'єктами природної монополії, не можуть бути замінені іншими товарами. 

Закон відносить послуги загальнодоступного електрозв'язку до сфери 

діяльності суб'єктів природних монополій. З порівняння приведених визна-

чень витікає наступне. Поняття «Природна монополія»[6] не може застосо-

вуватися для цілей регулювання стосунків, пов'язаних з конкуренцією, 

оскільки природна монополія не передбачає конкуренцію. Поняття операто-

ра зв'язку, що займає істотне положення в мережі зв'язку загального кори-

стування, явно утримує ознаки домінування на товарному ринку. Природно 

виникає питання - як це поняття співвідноситься з антимонопольним зако-

нодавством, що встановлює інші критерії домінування на товарному ринку? 

Усі три поняття одночасно використовуються в цілях регулювання гро-

мадських стосунків в області зв'язку, і при цьому кожне має своє цільове 

призначення (мета регулювання): 

«природна монополія« - забезпечення доступності що реалізовується 

суб'єктом природної монополії товару (роботи, послуги) для споживачів 

(стаття Закону України «Про природні монополії»[6]);  

«домінуюче положення» - попередження і припинення 

монополістичної діяльності і недобросовісної конкуренції;  

«істотне положення в мережі зв'язку загального користування» – за-
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безпечення ефективної і добросовісної конкуренції на ринку послуг зв'язку.  

Відсутність однозначного концептуального і понятійного 

взаємозв'язку між Законами України «Про телекомунікації», «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», «Про природні монополії», відмінності в 

цілях законів і встановлюваних ними механізмах державного регулювання 

тягнуть неузгодженість в діях державних регулюючих органів і відсутність 

єдиного підходу до регулювання стосунків в області зв'язку. Відсутність 

єдиної концепції домінування в області зв'язку ускладнюється проблемою 

визначення товарних ринків телекомунікацій і зв'язки, у рамках яких тільки 

і може проводитися оцінка на відповідність поняттям «Природна 

монополія» і «домінуюче положення». Істотним недоліком є відсутність за-

конодавчо встановленого обов'язку регулюючих органів проводити аналіз 

товарних ринків в області зв'язку. Відсутність об'єктивної інформації у ре-

гулюючих органів про стан конкуренції на ринках тягне застосування 

методів регулювання, не адекватних цілям регулювання і реальному стану 

справ в цій області. Комплекс проблем пов'язаний із законодавчим розме-

жуванням ринків в області зв'язку це, передусім, відсутність однакового 

підходу, верифіцируємих критеріїв класифікації і ідентифікації ринків, 

неузгодженість основних понять, надмірність (зайва ускладненість) 

класифікації послуг зв'язку, який призводить до неминучих протиріч і не 

може забезпечити ефективного регулювання. Основний принцип розділення 

ринків в області зв'язку, закріплений в чинному законодавстві, заснований 

на детальній класифікації послуг зв'язку [1]. Правові акти пропонують 

декілька класифікацій послуг зв'язку, залежно від виду яких і застосовується 

різне правове регулювання. На законодавчому рівні Закони України вста-

новлюють як вид послуги загальнодоступного електрозв'язку і вказують, що 

саме на ці послуги, віднесені до сфери діяльності природних монополій, та-

рифи підлягають державному регулюванню. При цьому визначення послуг 

загальнодоступного електрозв'язку не дається. На підзаконному рівні 

різними нормативними правовими актами вводяться різні переліки послуг 

зв'язку, у тому числі і послуг загальнодоступного електрозв'язку. Зокрема, 

ліцензійний перелік включає 20 послуг зв'язку. Така надмірна деталізація 

представляється не цілком обгрунтованою, оскільки базується на 

класифікації технологій випромінювання, передачі або прийому інформації, 

тобто технологій з'єднання по мережі зв'язку.  При укладенні договору або-

нента цікавить не вид послуги, а можливість прийому і передачі конкретної 

інформації - голосової, звукової, текстової, зображення або окремо, або в 

комплексі. При виборі оператора абонент, отже, використовує цільовий 

критерій - можливість отримання максимального набору інформації (звуку, 

голосу, тексту, зображення і так далі) у будь-якій точці його 

місцезнаходження. Конкурентна перевага, очевидно, матиме той оператор 

зв'язку, який володіє новітніми засобами, технологіями і інфраструктурою 

зв'язку і робить максимально широкий спектр послуг [7]. 
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Сформувався також і самостійний ринок міжоператорських 

взаємовідносин, що робить істотний вплив на споживчий ринок послуг 

зв'язку. Якщо більше десяти років тому фактично усю інфраструктуру 

зв'язку складали дротяні лінії зв'язку, і належала вона одному державному 

операторові зв'язку, то за останні роки з розвитком нових безпровідних 

технологій передачі сигналу ситуація кардинально змінилася. Кількість 

операторів зв'язку, ліній, що мають власну долю, і засобів зв'язку в мережі 

зв'язку загального користування, значно зросла. Чинне законодавство не 

враховує ці зміни. Методи державного регулювання, як і раніше, застосову-

ються на підставі встановлення нормативним правовим актом конкретного 

виду послуг зв'язку. Чинне законодавство ототожнює товарний ринок з тим 

або іншим конкретним видом послуг зв'язку, що не відповідає реальній 

економічній ситуації, а також світовому, зокрема європейському, досвіду 

регулювання ринків телекомунікацій і зв'язку. Першочерговим видається 

питання про те, наскільки правомірне віднесення послуг загальнодоступного 

електрозв'язку до сфери природних монополій. Відповідь на це питання 

повною мірою повинна дати аналіз реальній економічній ситуації на товар-

них ринках в області зв'язку. І хоча державні регулятори таких досліджень 

не проводять (в силу відсутності відповідних зобов'язань), вже сьогодні, ви-

ходячи з існуючих тенденцій розвитку галузі зв'язку, можна констатувати, 

що в умовах поширення нових технологій задоволення попиту на усіх рин-

ках в області зв'язку, у тому числі і послуг загальнодоступного 

електрозв'язку, не може бути ефективніший за відсутності конкуренції. От-

же, в якості попереднього виводу необхідно визнати відсутність в області 

зв'язку ринків в стані природної монополії, яке визначається як стан, при 

якому задоволення попиту ефективніше у відсутності конкуренції, а 

вироблювані послуги не можуть бути замінені в споживанні іншими послу-

гами. Так послуги загальнодоступного фіксованого зв'язку вже сьогодні 

успішно замінюються послугами мобільного зв'язку і IP -телефонії. Чинне 

законодавство не відповідає конкурентній моделі державного регулювання, 

яка передбачає наявність правових норм, що встановлюють загальні критерії 

домінування і методи регулюючого впливу, розраховані на невизначене ко-

ло осіб, а також застосовані до будь-якого товарного ринку. Концепції 

домінування, засновані на поняттях «Оператор зв'язку, що має істотне зна-

чення в мережі зв'язку загального користування» і «природна монополія», 

поширюються тільки на операторів фіксованого зв'язку. Одночасна 

наявність в законодавстві відразу трьох різних концепцій домінування не 

дозволяє здійснювати ефективне державне регулювання, перешкоджає 

добросовісній конкуренції і гальмує розвиток галузі зв'язку, особливо в 

сегменті фіксованого зв'язку [6].  

В країнах Європи перехід до відкритої конкуренції на ринках 

телекомунікацій і зв'язку вважається головною метою здійснюваної нині 

реформи законодавчого регулювання таких ринків. Європейський підхід до 



 144 

регулювання стосунків в області електрозв'язку базується на єдиній 

концепції значної ринкової сили, у рамках якої правовий інститут природ-

них монополій не застосовується. Предметом регулювання є товарні ринки, 

які спочатку підрозділяються на оптові ринки доступу і використання 

інфраструктури зв'язку (міжоператорських взаємодій) і роздрібні ринки по-

слуг зв'язку для кінцевого користувача. Подальша класифікація ринків 

будується на підставі даних про попит і пропозицію. Основна роль 

відводиться регулюванню доступу до інфраструктури зв'язку і 

міжоператорських взаємодій. 

Такий підхід закріплений в Директиві Європейського парламенту і Ра-

ди 2002/21/ЄС від 7 березня 2002 року про загальні рамки регулювання 

електронних комунікаційних мереж і послуг (Рамкова Директива)[3] і 

супутніх їй Рекомендацій про відповідні (релевантних) ринки продуктів і 

послуг в секторі електронних комунікацій (2003). Директива встановлює за-

гальний принцип, згідно з яким заходи державної дії застосовані тільки до 

ринку з нерозвиненою конкуренцією. Ринок з ефективною конкуренцією 

державному регулюванню не підлягає. Зобов'язання (методи регулюючого 

впливу) по доступу до мережі і послуг зв'язку і міжоператорської взаємодії 

накладаються на підприємства зі значною ринковою силою. Особлива увага 

при цьому приділяється методам тарифного регулювання, які розрізняються 

на методи тарифного регулювання відносно послуг з доступу і відносно по-

слуг зв'язку. Важливо, що методи тарифного регулювання відносно послуг 

зв'язку застосовуються, якщо тарифне регулювання відносно послуг доступу 

не привело до досягнення цілей регулювання. Такий принцип визначається 

тим, що стосунки між операторами зв'язку з питань доступу і використання 

інфраструктури зв'язку є первинними по відношенню до послуги зв'язку. 

Вони формують самостійні товарні ринки послуг приєднання і послуг з про-

пуску трафіку, що підлягають обов'язковому державному регулюванню з 

метою гарантувати доступ до інфраструктури зв'язку і її використання 

операторові зв'язку, що не має такої інфраструктури, і охочому займатися 

підприємницькою діяльністю на ринку послуг зв'язку. У багатьох державах 

Європи нині регулювання електрозв'язку здійснюється незалежним регу-

люючим органом. Такий орган значною мірою вільний від політичного тис-

ку і може забезпечити компетентне вирішення складних питань. За станом 

на січень 2006 року в державах Європи створене 23 особливих, що регу-

люючих органів в області електрозв'язки, компетенція яких відрізняється від 

компетенції органів виконавчої влади. Не існує загального підходу до роз-

межування повноважень регулюючого органу в області електрозв'язку і ор-

гану, контролюючого питання конкуренції. Або регулюючий орган має 

компетенцію застосовувати антимонопольне законодавство в області 

електрозв'язку, або загальна компетенція органу, контролюючого питання 

конкуренції, поширюється на електрозв'язок, або існує механізм 

координації [8].  
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У різних країнах використовуються різні підходи до перегляду і 

відміни рішень регулюючого органу з боку держави. При цьому особлива 

увага приділяється гарантіям незалежності цього органу. Фінансування ре-

гулюючого органу здійснюється двома способами. Перший збір коштів з 

операторів зв'язку за допомогою відрахувань і прямих вкладів ліцензованих 

операторів. Нині 18 країн використовують відрахування як істотне 

фінансове джерело для регулюючого органу. Інший спосіб фінансування 

асигнування з державного бюджету. У ряді випадків таке фінансування 

використовується як додаткове. Основне завдання вдосконалення державно-

го регулювання українського ринку телекомунікацій і зв'язку полягає в то-

му, щоб створити законодавчі умови для переходу цього ринку в конку-

рентний стан. Для цього необхідно змінити пряме, жорстке і не завжди 

ефективне в сучасних умовах державне регулювання діяльності в області 

зв'язку на модель конкурентного регулювання. Крім того, економічно і 

політично актуальною є гармонізація українського законодавства в області 

зв'язку із законодавством Європейського Союзу, світової організації торгівлі 

і інших міжнародних організацій.  

Для переходу на конкурентну модель державного регулювання в 

області зв'язку необхідно: 1) встановити однакову концепцію домінування 

на товарних ринках в області зв'язку (значної ринкової сили) і з цією метою 

погоджувати термінологію, використовувану в законодавстві про 

конкуренцію і в законодавстві про телекомунікації; 2) визначити економічно 

обґрунтований підхід до структуризації і класифікації товарних ринків в 

області зв'язку;3) встановити критерії домінування на вказаних товарних 

ринках; 4) визначити завдання державного регулювання в області зв'язку і 

що відповідають цим завданням методи регулюючого впливу; 5) розмежува-

ти повноваження органів влади у сфері регулювання діяльності в області 

зв'язку і визначити принципи їх взаємодії; 6) визначити критерії доступності 

послуг зв'язку для кінцевого користувача; 7) закріпити перехідний період 

для введення конкурентної моделі регулювання в дію.  

При конкурентній моделі регулювання об'єктом регуляції є товарні 

ринки. Тому першочергово слід прийняти норми, що встановлюють порядок 

визначення товарних ринків в області зв'язку, єдиний підхід до їх регулю-

вання, порядок аналізу конкуренції на цих ринках, включаючи терміни про-

ведення аналізу, права і обов'язки зацікавлених сторін, а також порядок за-

стосування методів регулювання за результатами аналізу.  

Висновки. Зростання впливу ринку доступу і використання 

інфраструктури зв'язку обумовлює необхідність кардинальної зміни підходу 

до визначення товарних ринків в області зв'язку. Замість ототожнення то-

варного ринку з тим або іншим видом послуг зв'язку доцільно ввести 

дворівневий підхід. При такому підході базовий рівень складає ринок дос-

тупу і використання інфраструктури зв'язку, а також ринок послуг зв'язку 

для кінцевого споживача. Детальніша економічно обґрунтована сегментація 
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товарних ринків надбудовується над цим базовим рівнем. Методи регулюю-

чого впливу повинні спочатку застосовуватися до стосунків, що виникають 

на товарних ринках доступу і використання інфраструктури зв'язку (стосун-

ки «оператор оператор»). Від регулюючої дії на ці стосунки залежить 

перелік, об'єм, якість і вартість послуг зв'язку (стосунки «оператор або-

нент»), які, будучи зовнішнім вираженням розвитку інфраструктури зв'язку і 

стосунків по її використанню, формують самостійні ринки. У перспективі 

доцільно розглянути і питання про формування за європейським зразком не-

залежного регулюючого органу в області зв'язку, якому будуть передані 

повноваження з контролю за дотриманням законодавства про конкуренцію і 

право застосовувати відповідні заходи державної дії. Методи державного 

регулювання в області зв'язку повинні застосовуватися на ринках з неефек-

тивною конкуренцією, не порушуючи принципів ринкової економіки, сти-

мулюючи її розвиток. При цьому державі важливо забезпечити стабільне і 

безпечне функціонування інфраструктури зв'язку, доступність і 

безперебійне надання послуг зв'язку на всій території країни для всіх 

користувачів в умовах відкритої конкуренції між операторами зв'язку. 
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SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE:  

STRATEGIC PRIORITIES AND DOCTRINAL PROVISIONS 
 

Проаналізовано засади державного управління соціальною й економічною 

безпекою України. Обґрунтовано її стратегічні пріоритети та доктринальні  

положення. 

Ключові слова: державне управління, соціальна й економічна безпека, 

стратегія, доктрина. 

 

The principles of public administration of social and economic security of Ukraine are 

analyzed. Its strategic priorities and doctrinal provisions are substantiated. 

Keywords: public administration, social and economic security, strategy, doctrine. 

 

 

Постановка проблеми. Щодо актуальності теми, то в сучасних умо-

вах відновився інтерес в науці «Публічне управління й адміністрування» до 

проблем визначення та попередження ризиків і загроз соціально-економічної 

безпеки України, а також до їх джерел і наслідків. З метою унеможливлення 

трансформації цих ризиків у небезпеки соціально-економічній безпеці, що 

можуть привести до суспільно-політичних конфліктів, кризових явищ і 

процесів в державі та регіонах, важливим є здійснення ефективного держав-

ного управління в цій сфері на стратегічних і концептуальних засадах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначенню особливостей 

державного управління соціально-економічним розвитком і безпекою 

присвячені наукові роботи А. Дєгтяра, С. Домбровської, О. Крюкова, 

С. Майстра, О. Пархоменко-Куцевіл, К. Петракової, О. Cидорчук, 

Г. Ситника, В. Скуратівського, В. Узунова, В. Юрчишина та ін. [1–4; 5–8].  

Постановка завдання. Не применшуючи значної методологічної бази 

з питань формування державного управління у сфері соціальної й 

економічної безпеки, відзначимо, що в наукових дослідженнях не 

приділяється достатньої уваги питанням уніфікованого та виваженого 

функціонування механізмів державного управління соціально-економічною 

безпекою з позиції їх уніфікації. Усе це й визначає мету нашої статті. 

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на загальні положення дер-

жавного управління можна відзначити, що воно можливе за рахунок дієвого 

використання методів і засобів прогнозування, планування, стратегування 

тощо. У сучасних умовах їх використання поки що не можна назвати ефек-

тивним й адаптивними. Причинами цього є недостатнє врахування науково-

методологічних підходів до формування засад державного управління 

соціально-економічною безпекою України, неефективність реалізації його 

організаційного механізму і недосконалість вітчизняної правової бази щодо 

діагностики та попередження загроз соціально-економічній безпеці України.  

Узагальнюючи визначення поняття концепція та стратегія, можна за-

значити, що вони являють собою загальний задум, через який визначається 
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стратегія та алгоритм дій щодо реформування, реалізації різнохарактерних 

планів, програм, проектів, а також формування системи поглядів на явища 

та процеси, що мають місце в природі і суспільстві [1; 2].  

Варто відзначити, що в Україні Концепцію національної безпеки 

України або основи державної політики було прийнято в 1997 році. У цій 

Концепції (яка втратила чинність, але нової ще не прийнято) визначено було 

таке: об'єкти національної безпеки; ключові принципи забезпечення націо-

нальної безпеки; інтереси України на національному рівні; загрози її націо-

нальній безпеці; пріоритетні напрями державної політики у контексті забез-

печення цієї безпеки, а також систему її забезпечення [5]. 

Погоджуючись з науковцями [2; 6], можемо зауважити, що концепції 

національної безпеки різних країн світу суттєво відрізняються. Так, у межах 

Концепції національної безпеки США затверджено єдину стратегію як у 

сфері національної безпеки, так і у сфері військової та зовнішньої політики 

(на найближче десятиріччя). Більше того, Концепції національної безпеки 

США зводиться до реалізації таких заходів: відновлення довіри до США; її 

захисту, а також американського способу життя; збереження миру через за-

стосування сили; посилення ролі американських інституцій на світовій арені 

тощо [там само].  

У ЄС безпосереднє право на соціальну безпеку громадян визначено в 

Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, со-

ціальні та культурні права, Єдиному європейському акті тощо [там само]. 

При цьому в окремо взятих країнах-членах ЄС діють конкретні стратегії ро-

звитку системи національної безпеки (наприклад, у Республіці Польща при-

йнята подібна стратегія на період до 2022 року) [1].  

Погоджуючись з науковцями, відзначимо, що ці документи становлять 

своєрідний кодекс цінностей і правил [там само]. Його положення покликані 

гарантувати можливість щодо вільного переміщення людей, товарів, послуг 

і капіталу, поліпшення умов праці, соціальний захист, залучення інвалідів до 

суспільства і трудового життя тощо. Зважаючи на це можемо стверджувати, 

що положення європейських стратегій і американської концепції у сфері за-

безпечення системи безпеки є надзвичайно цінними для України з огляду на 

її прагнення інтеграції з ЄС і НАТО. 

Ще одним правовим документом, який становить базис формування та 

зміцнення системи соціально-економічної безпеки, є доктрина. Як зазнача-

ють дослідники, вона становить сукупність поглядів (офіційно оформлених) 

щодо мети, функцій, принципів і методів, орієнтованих на підтримку на-

лежного функціонування тієї чи іншої сфери життєдіяльності, у т.ч. 

національної безпеки країни [2]. Крім того, доктрину розглядають як науко-

ву чи філософську теорію, управлінський принцип політичного характеру 

[там само]. З огляду на це можна стверджувати, що доктрина – основа для 

розробки державної політики щодо визначеної сфери, спрямованої загалом 

на забезпечення національної безпеки країни. Відтак, доктрина має бути 
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спрямована на формування низки пропозицій щодо вдосконалення забезпе-

чення з правової, методичної, науково-технічної та організаційної точки зо-

ру, а також формування цільових програм, орієнтованих на активізацію та 

підтримку процесів у сфері національної безпеки. 

На жаль, в Україні поки що не сформована доктрина соціально-

економічної безпеки, а діє лише військова доктрина [5]. Вона включає низку 

управлінських принципів і поглядів стосовно вирішення питань військово-

політичного, військово-стратегічного, військово-економічного та військово-

технічного характеру. Власне кажучи, як і Закон України «Про національну 

безпеку країни» [там само], аналізована доктрина визначає засади підтримки 

державної безпеки з військової точи зору. Отже, у сучасних умовах необхід-

на доктрина соціально-економічної безпеки України.  

Слід підкреслити, що в Україні прийнята Стратегія нацбезпеки, але 

вона також не належним (безсистемним) чином визначає особливості забез-

печення соціально-економічної безпеки. Стратегія має являти собою (у ши-

рокому значенні) узагальнений усебічний план із досягнення поставлених 

цілей з урахуванням  перспективного комплексу заходів, орієнтованих на 

забезпечення соціально-економічного добробуту у довгостроковій перспек-

тиві [8]. Погоджуємося з ученими [там само], що стратегія забезпечення 

соціально-економічної безпеки повинна передбачати упровадження процес-

ного й системного підходів, що виражаються у загальній концепції форму-

вання та впровадження  комплексної системи безпеки країни.  

Ураховуючи наведене, можемо наполягати на такому: у загально 

державній стратегії забезпечення соціально-економічної безпеки повинні 

бути конкретизовані положення концепції, доктрини та стратегії 

національної безпеки, а також розвинуті її інтереси (з прийняттям до уваги 

інтересів соціально-економічного характеру). Отже, в Україні варто на 

основі доопрацювання Стратегія національної безпеки розробити та прийня-

ти Стратегію забезпечення соціально-економічної безпеки. Допомогти у 

цьому може врахування положень, сформульованих в Указі Президента 

України «Про Стратегію економічного та соціального розвитку України 

«Шляхом європейської інтеграції» на 2004−2015 роки» [5]. Безперечно, цей 

правовий документ уже не є чинним, але має наукову цінність з огляду на 

системно відображені в ньому напрями забезпечення соціальної й 

економічної безпеки, а саме: 1) стратегія економічної безпеки держави; 

2) ключові загрози економічній безпеці України; 3) цілі та завдання 

підвищення рівня економічної безпеки тощо. Більше того, даний Указ Пре-

зидента був розроблений на основі Закону України «Про основи 

національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964-IV [там само]. У цьому 

Законі було закладено принцип урахування загально світового тренду щодо 

формування (розбудови) постмодерного суспільства. На жаль, Закон 

України «Про національну безпеку України» (2018 року) [там само] не 

ураховує даного тренду та принципів, які становлять його підґрунтя.  
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Варто зазначити, що вітчизняне законодавство у сфері національної 

безпеки України дає таку характеристику поняття «національна безпека» – 

захищеність інтересів, що є життєво важливими для громадянина, людини 

суспільства і держави загалом [5]. Така «захищеність» інтересів покликана 

забезпечувати стабільний соціальний розвиток, своєчасне виявлення фак-

тичних і потенційних загроз інтересам (держави, суспільства й особистості), 

а також забезпечувати запобігання та нейтралізацію цих загроз. Це 

необхідне з метою унеможливлення формування стійких негативних 

тенденцій у площині національної безпеки, що охоплює гарантування, 

реалізацію, охорону й захист інтересів у таких сферах: 

– оборонній; 

– міграційній; 

– сфері охорони здоров'я; 

– освітній і науковій; 

– інноваційній та інвестиційній; 

– культурній; 

– інформаційній; 

– соціального забезпечення; 

– житлово-комунальній; 

– фінансово-економічній; 

– майновій; 

– бюджетно-податковій і митній; 

– підприємницькій і торгівельній; 

– банківській; 

– промисловій та виробничій; 

– транспортній та інфраструктурній; 

– енергетичній; 

– природо-ресурсній та охоронній; 

– екологічній тощо [3; 4; 6; 8]. 

Очевидно, що всі вищевказані напрямки забезпечення національної 

безпеки залежно від інтересів держави, суспільства й особистості так чи 

інакше стосуються соціальної й економічної безпеки. У цьому контексті слід 

також звернути увагу на Указ Президента України «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про 

Стратегію національної безпеки України» від 26.05.2015 № 287/2015 [5].  

В аналізованій Стратегії окреслено таке: 1) місце України у світі; 

2) ключові принципи забезпечення національної єдності та захищеності осо-

бистих суспільних і державних життєво важливих інтересів від загроз 

зовнішнього та внутрішнього походження; 3) стратегічні цілі, завдання та 

пріоритети політики національної безпеки; 4) механізми впровадження 

державної політики національної безпеки [5]. 

Загалом у Стратегії національної безпеки України визначено такі за-

грози: зовнішня агресія; неефективність системи забезпечення національної 
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безпеки й оборони; корупція та неефективна система державного 

управління; економічна криза, виснаження фінансових ресурсів держави, 

зниження рівня життя населення; загрози енергетичній, інформаційній, 

екологічній і кібербезпеці, а також безпеці критичної інфраструктури [там 

само]. На перший погляд визначення цих загроз національній безпеці 

відповідає вищевиокремленим напрямкам її забезпечення. Разом із тим, 

уточнення потребують заходи щодо досягнення оптимального стану такої 

безпеки. Наразі у Стратегії пропонуються упровадження таких заходів: 

– забезпечення захисту економічної конкуренції; 

– оптимізація податкової системи; 

– забезпечення сприятливого клімату для розвитку бізнесу й приско-

реного розвитку інновацій; 

– оптимальне застосування механізму спеціальних санкцій обмежува-

льного характеру в економіці; 

– формування сприятливих умов для залучення інвестиційного капіта-

лу до транспортного й енергетичного секторів; 

– забезпечення готовності економіки до можливої збройної агресії; 

– розвиток оборонно-промислового комплексу як одного з найпотуж-

ніших економічних секторів, що відіграє провідну роль у прискоренні інно-

ваційної економічної модернізації; 

– підвищення гнучкості та стійкості вітчизняної економіки до негати-

вних впливів ззовні; 

– стабілізація функціонування банківської системи; 

– протидія процесам тінізації економіки та злочинності в економічно-

му секторі [там само]. 

Отже, якщо підвести підсумок оцінці особливостей наукового та пра-

вового визначення засад із забезпечення соціально-економічної безпеки 

України, то варто вказати на таке: на сучасному етапі державно-правовий 

механізм забезпечення цієї безпеки потребує суттєвого доопрацювання. Це 

зумовлено тим, що існує значна кількість лакун (протиріч і прогалин) у но-

рмативно-правових актів у зазначеній сфері, які регулюють окремі аспекти 

соціальної та економічної безпеки. Власне кажучи, не розроблений і не 

прийнятий спеціальний закон, покликаний визначити норми діяльності 

органів державної влади в контексті забезпечення соціально-економічної 

безпеки. Крім того, чинне законодавство у цій сфері подекуди не враховує 

загально світові тренди, а також робить акцент на вирішенні, насамперед, 

проблемних питань військового характеру у контексті забезпечення системи 

безпеки. І на останок чинне безпекове законодавство у необхідній мірі не 

гармонізоване з відповідними міжнародними, зокрема, європейськими до-

кументами та стандартами.   

Висновки. Отже, під час дослідження стратегічних пріоритетів і док-

тринальних положень у сфері забезпечення соціально-економічної безпеки 

України визначено, що потребує вдосконалення відповідне її правове 
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підґрунтя. Воно передбачає врахування положень фундаментальної науки, 

зокрема застосування процесного та системного підходів. В їх межах обґру-

нтована необхідність прийняття спеціального законодавства та стратегії за-

безпечення соціально-економічної безпеки України. Дана стратегія має 

окреслити відповідні стратегічні орієнтири її гарантування та зміцнення у 

довгостроковій перспективі (тобто на наступні 10−15 років, на зразок Стра-

тегії, прийнятої у Республіці Польща).  

Оновлене законодавство й нова Стратегія забезпечення соціально-

економічної безпеки України повинні враховувати наявні тенденції соціаль-

но-економічного розвитку держави, а також забезпечувати стійке форму-

вання та використання позитивних тенденцій у цій сфері.  

Уважаємо, що в Стратегії забезпечення соціально-економічної безпеки 

може бути визначено декілька варіантів (прогнозів) її формування та підт-

римки – позитивний, негативний і форс-мажорний. Ці прогнози повинні 

підлягати коригуванню в залежності від зміни умов і факторів. Відзначимо, 

що перевагою багатоваріантності прогнозів є можливість застосування ви-

бору різнохарактерних заходів у залежності від поточних умов замість 

термінового застосування оперативних (крапкових) рішень. Зважаючи на це, 

Стратегія у сфері соціально-економічної безпеки може включати таке: 

– засади підтримки належного функціонування системи забезпечення 

соціально-економічної безпеки України; 

– визначення загроз зовнішнього та внутрішнього середовища; 

– здійснення моніторингу факторів, що можуть негативно впливати на 

стійкість державної та регіональної  соціально-економічної системи; 

– індикатори оцінювання рівня цього виду безпеки; 

– характеристику її інтересів; 

– комплекс заходів державної політики щодо забезпечення 

національної та регіональної соціально-економічної безпеки, тобто залежно 

від рівня управління. 

При цьому важливими є розробка та прийняття закону «Про засади та 

заходи забезпечення соціально-економічної безпеки України». Він може 

становити базис формування оновлення вітчизняного законодавства у сфері 

всієї системи безпеки. Крім того, рекомендовані до прийняття Стратегія і 

Закон можуть становити підґрунтя для підготовки та реалізації державної 

програми із зміцнення соціально-економічної безпеки України. 
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STRATEGIC AREAS OF IMPROVEMENT 

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION 

ANTI-TERRORIST SECURITY SYSTEM OF UKRAINE 

 
У статті обґрунтовано актуальність та значимість наукових досліджень 

проблем розвитку механізмів державного управління в сфері боротьби з терори-

змом. Здійснено аналіз нормативно-правової бази та наукових досліджень у сфері 

обґрунтування стратегічних напрямів боротьби з тероризмом. Обґрунтовано 

інформаційно-аналітичну, аналітико-діагностичну, концептуально-орієнтовну 

та прогнозно-орієнтовну частини стратегічних напрямів удосконалення механіз-

мів державного управління системою антитерористичної безпеки України. 

Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, 

національна безпека України, антитерористична безпека населення, стратегічні 

напрями удосконалення. 

 

The article substantiates the relevance and importance of scientific research on 

the problems of the development of public administration mechanisms in the sphere of 

combating terrorism. The analysis of the legal framework and scientific researches in 

the sphere of substantiation of strategic directions of combating terrorism is carried out. 

Informational-analytical, analytical-diagnostic, conceptually-oriented and forecast-

oriented parts of strategic directions of improving the mechanisms of state management 

of the system of anti-terrorist security of Ukraine are substantiated. 

Key words: public administration, mechanisms of public administration, nation-

al security of Ukraine, anti-terrorist security of the population, strategic directions of 

improvement. 

 

 

Постановка проблеми. Кризові події, що виникають сьогодні в Укра-

їні та світі, свідчать про необхідність створення дієвих механізмів держав-

ного управління щодо протидії тероризму, який не тільки посягає на права, 

свободи і законні інтереси населення, а й на державний суверенітет. 

Стратегічні міжнародні нормативно-правові акти [1] визначають, що 

тероризм не можна та не потрібно асоціювати з будь-якою релігією, націо-

нальністю, цивілізацією або етнічною групою. Сьогодні необхідним є впро-
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вадження практичних кроків, що включають широке коло заходів починаю-

чи від підсилення спроможності країни у боротьбі з загрозами тероризму до 

кращої координації антитерористичніх дій з боки системи ООН. 

Вітчизняне законодавство [2] визначає терористичну загрозу як одну з 

головних загроз національній безпеці України. Концептуальні нормативно-

правові акти [3] зазначають низку чинників, що дозволяють констатувати 

існування вірогідності посилення на території України терористичної загро-

зи, а саме: стратегічне географічне розміщення України; складна політична 

ситуація; активізація сепаратистських рухів; високий рівень корупції; пос-

тійне збільшення кількості осіб, які перебувають за межею бідності; пору-

шення конституційних прав і свобод людини і громадянина; розширення 

нелегального ринку зброї тощо [3]. 

Незважаючи на визначений в Україні значний перелік суб‘єктів боро-

тьби з тероризмом, у чинному законодавстві не приділено значної  уваги 

механізмам державного управління щодо боротьби з тероризмом. Однією з 

причин є відсутність належної організації міжвідомчої взаємодії між скла-

довими органів державної влади зокрема, й взагалі невизначеності загально-

державної стратегії боротьби з тероризмом. Концепція боротьби з терориз-

мом в Україні 2019 року [3] визначає мету, завдання, основні принципи та 

напрями вдосконалення загальнодержавної системи боротьби з тероризмом 

з огляду на сучасні терористичні загрози національній безпеці України та 

прогноз їх розвитку. При цьому питання розвитку та створенню дієвих ме-

ханізмів державного управління протидії тероризму в нормативно-правових 

актах України не знайшло належного місця. За таких умов визначення стра-

тегічних напрямів удосконалення механізмів державного управління систе-

мою антитерористичної безпеки України сьогодні є вкрай актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань реагу-

вання складових сектору безпеки і оборони на терористичні виклики було 

приділено значну увагу в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників. 

Проблемні питання розповсюдження міжнародного тероризму досліджува-

лись у працях О.К. Кроніна, К.Л. Шимка, Ф.М. Могаддама, Л. Тіо. Реагу-

ванню військових формувань та правоохоронних органів спеціального при-

значення на терористичні загрози вивчались у роботах С.В. Бєлая, Г.А. Дро-

бахи, Ю.В. Дубка, О.Г. Комісарова, М.Б. Саакяна, О.М. Шмакова та ін. вче-

них. Наукові публікації І.М. Рижова, В.В. Крутова, М.П. Стрельбицького, 

С.О. Кузнічекна, Д.В. Талалая, І.В. Євтушенка, С.С. Кудімова та ін. дослід-

ників були присвячені вивченню питань запобігання виникнення терористи-

чних актів та мінімізації їх наслідків. Вченими зроблено значний внесок у 

дослідження проблем державного управління щодо протидії терористичним 

загрозам, однак вони вивчали окремі питання реагування на терористичні 

акти. При цьому комплексного дослідження, щодо визначення стратегічних 

напрямів удосконалення механізмів державного управління системою анти-

терористичної безпеки України не проводилося. 
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Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні головних 

проблемних питань державного управління системою антитерористичної 

безпеки України та обґрунтування стратегічних напрямів удосконалення ві-

дповідних механізмів державного управління. 

Виклад основного матеріалу. Відсутність ефективних механізмів 

державного управління системою антитерористичної безпеки вказує на не-

досконалу державну політику щодо розроблення зовнішніх і внутрішніх по-

літичних стратегій боротьби із терористичними загрозами. Сербіна К. зазна-

чає, що головними цілями державної політики щодо протидії тероризму по-

винні бути заходи з переконання груп людей у необхідності відмови від те-

роризму чи його підтримки; позбавлення терористів доступу до засобів для 

здійснення нападів; унеможливлення підтримки терористичних груп держа-

вами; зміцнення можливостей держав по викоріненню тероризму, а також 

захист прав людини в контексті тероризму і контртерористичної діяльності 

[4]. Повністю підтримуємо цю думку. 

Пріоритетами боротьби з тероризмом наразі в Україні встановлено за-

побігання, виявлення та припинення терористичної діяльності, усунення та 

мінімізація її наслідків, антитерористичне забезпечення об'єктів можливого 

терористичного посягання, інформаційне, наукове та інше забезпечення бо-

ротьби з тероризмом, розвиток міжнародного співробітництва у відповідній 

сфері [3]. Отже, вирішення завдань із забезпечення підвищення ефективнос-

ті боротьби з тероризмом потребує вдосконалення механізмів державного 

управління системою антитерористичної безпеки України. 

Рижов І.М. стверджує, що тероризм істотно відрізняється від злочинно-

сті у традиційному її розумінні, а його специфіка полягає у тому, що основ-

ним мотивом тероризму є боротьба із системою, генеруючою алгоритм соці-

ального керування, у т.ч. і правове поле [5]. Підтримуємо ці міркування та 

додамо, що метою відповідної стратегії повинно бути забезпечення ефекти-

вної реалізації державної політики у сфері боротьби з тероризмом шляхом 

розроблення і впровадження механізмів державного управління системою 

антитерористичної безпеки України, що спрямовані на виявлення та усу-

нення причин і умов, що можуть призвести до проявів тероризму, захист 

людини і громадянина, суспільства і держави від тероризму, зосередження 

основних зусиль на протидії терористичній діяльності, мінімізації її наслід-

ків, а також налагодження дієвої взаємодії між складовими сектору безпеки і 

оборони, органами місцевого самоврядування і громадськістю та розширен-

ня міжнародного співробітництва у цій сфері [3]. 

Загально прийнято, що основою розроблення стратегії розвитку об‘єкта 

дослідження є чотири складові: інформаційно-аналітична, аналітико-

діагностична, концептуально-орієнтовна та прогнозно-орієнтовна частина 

[6]. Надалі зупинимось на кожній з них. 

Інформаційно-аналітична частина перш за все розкриває методи розро-

блення концепції стратегії функціонування механізмів державного управ-
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ління системою антитерористичної безпеки України, якими є аналіз внутрі-

шніх і зовнішніх чинників антитерористичної системи щодо виявлення те-

рористичних загроз. Головним інструментами для проведення відповідного 

стратегічного аналізу є SWOT-аналіз [6]. Основу нормативно-правової бази 

стратегії функціонування механізмів державного управління системою ан-

титерористичної безпеки України складають нормативно-правові акти з 

стратегічних питань функціонування складових сектора безпеки і оборони 

[7-8] та антитерористичного законодавства [2].  

З проведеного вище аналізу можливо визначити наступні головні при-

чини виникнення терористичних загроз: розповсюдження міжнародного те-

роризму; ведення інформаційної війни проти держави; здійснення фінансу-

вання терористичної діяльності; підтримка радикальних настроїв частиною 

населення держави; низька ефективність міжвідомчої взаємодії суб‘єктів 

боротьби з тероризмом; значна кількість об‘єктів критичної інфраструктури 

всередині держави; зростання рівня злочинності, пов'язаної з незаконним 

обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових тощо; загострення мігра-

ційної кризи та внутрішніх міграційних процесів; наявність терористичних 

організацій всередині держави. Основними умовами існування терористич-

них загроз є неефективна державна антитерористична політика, що виража-

ється у відсутності дієвих механізмів державного управління системою ан-

титерористичної безпеки. 

Перейдемо до розгляду аналітико-діагностичної частини. Аналіз функ-

ціонування механізмів державного управління системою антитерористичної 

безпеки України насамперед повинен бути направлений на дослідження 

чинників, що визначають причини виникнення терористичних загроз. Не 

менш важливим є розгляд сильних і слабких сторін функціонування механі-

змів державного управління системою антитерористичної безпеки України.  

Таким чином, слабкими сторонами функціонування системи антитеро-

ристичної безпеки є відсутність дієвих механізмів державного управління, 

внаслідок чого підвищується рівень терористичних загроз. Сильними сторо-

нами функціонування системи антитерористичної безпеки є успіхи, щодо 

впровадження державно-управлінських рішень й наявність відповідного ка-

дрового та наукового потенціалу щодо протидії здійснення терористичної 

діяльності. 

Концептуально-орієнтовною частина визначає місію стратегії, довго-

строкову мету стратегії та основні пріоритети стратегії.  

Місією стратегії удосконалення механізмів державного управління сис-

темою антитерористичної безпеки України є впровадження дієвих механіз-

мів державного управління системою антитерористичної безпеки України.  

Довгостроковою метою стратегії є зменшення ймовірності виникнення 

в держави терористичних загроз шляхом запобігання терористичній діяль-

ності, у тому числі забезпечення своєчасності виявлення та усунення причин 

і умов, що сприяють вчиненню терористичних актів та забезпечення безпеки 
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об‘єктів можливих терористичних посягань.  

Основними пріоритетами стратегії є удосконалення діяльності складо-

вих сектору безпеки і оборони, які можливо згрупувати за наступними на-

прямами діяльності: впровадження превентивних заходів щодо попереджен-

ня здійснення терористичних актів серед яких реалізація державної політики 

щодо поліпшення соціального забезпечення населення, підтримання «серед-

нього класу», впровадження заходів щодо зменшення майнової диференціа-

ції тощо; реагування на розповсюдження міжнародного тероризму, у тому 

числі запровадження ефективних механізмів боротьби з фінансуванням те-

рористичних організацій, удосконалення державно-управлінської діяльності 

у сфері міграційних процесів та ін.; здійснення заходів з інформаційної про-

тидії в умовах ведення інформаційної війни шляхом здійснення збалансова-

ної державної політики в інформаційній сфері для мінімізації поширення 

радикальних настроїв у населення держави, тощо; впровадження дієвих 

форм та способів реагування складових сектору безпеки і оборони на теро-

ристичні загрози шляхом підвищення ефективності механізмів організації 

міжвідомчої взаємодії суб‘єктів боротьби з тероризмом, посилення охорони 

об‘єктів критичної інфраструктури, координації зусиль на боротьбі зі зло-

чинністю та ін.  

Виходячи з викладеного можливо сформувати прогнозно-орієнтовну 

частину стратегії, яка включає три варіанти функціонування механізмів 

державного управління системою антитерористичної безпеки [9; 10].  

Першим є оптимістичний сценарій, що включає мінімально можливі 

втрати і збитки від реалізації запланованих заходів. Оптимістичний сценарій 

ґрунтується на припущенні, що запровадження превентивних заходів щодо 

попередження здійснення терористичних актів, а також заходів з протидії 

міжнародному тероризму забезпечать мінімально можливий рівень виник-

нення терористичних актів. А отже, діяльність складових сектора безпеки і 

оборони доцільно спрямувати на впровадження превентивних заходів та зо-

середження уваги на протидії міжнародному тероризму. Рахується, що на 

здійснення заходів з інформаційної протидії та удосконалення реагування 

складових сектору безпеки і оборони на терористичні загрози не треба зосе-

реджувати особливу увагу, так як, ці напрями за умови реалізації перших 

двох, будуть ефективно функціонувати.  

Другим є песимістичний сценарій, що враховує максимально можливі 

втрати і збитки від реалізації запланованих заходів. Цей сценарій оснований 

на припущені, що впровадження превентивних заходів щодо попередження 

здійснення терористичних актів, а також заходи з протидії міжнародному 

тероризму не можуть бути реалізовані достатньою мірою та не забезпечать 

зменшення вірогідності виникнення терористичних загроз. Крім того, песи-

містичний сценарій ґрунтується на припущенні, що без запровадження ефе-

ктивних заходів з інформаційної протидії в умовах ведення інформаційної 

війни та докорінної зміни форм та способів реагування складових сектору 
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безпеки і оборони на терористичні загрози не можливе ефективне функціо-

нування системи антитерористичної безпеки в Україні.  

Третім сценарієм є базовий, тобто найбільш імовірний, сценарій удо-

сконалення механізмів державного управління системою антитерористичної 

безпеки, що є зручним для здійснення поглибленого аналізу й призначений 

для підвищення ефективності антитерористичної діяльності. Базовий сцена-

рій ґрунтується на припущенні, що терористичні акти можливо ідентифіку-

вати заздалегідь та здійснити прогноз їх майбутнього розвитку. З цією ме-

тою необхідно розробити валідні та достовірні моделі моніторингу рівня те-

рористичних загроз. Отже, базовий сценарій враховує необхідність запрова-

дження превентивних заходів щодо попередження здійснення терористич-

них актів та заходи з протидії міжнародного тероризму. Крім того, цей сце-

нарій наголошує на необхідності запровадження заходів з інформаційної 

протидії та удосконаленні форм та способів реагування складових сектору 

безпеки і оборони на терористичні загрози.  

Враховуючи вище викладене зазначимо, що основним сценарієм удо-

сконалення механізмів державного управління системою антитерористичної 

безпеки є базовий, що враховує елементи як оптимістичного, так і песиміс-

тичного сценаріїв. 

Висновки. Кризові події, що виникають сьогодні в Україні та світі, сві-

дчать про необхідність створення дієвих механізмів державного управління 

щодо протидії тероризму. Незважаючи на визначений в Україні значний пе-

релік суб‘єктів боротьби з тероризмом, у чинному законодавстві не приділе-

но значної уваги механізмам державного управління щодо боротьби з теро-

ризмом. За таких умов визначення стратегічних напрямів удосконалення ме-

ханізмів державного управління системою антитерористичної безпеки Укра-

їни сьогодні є вкрай актуальним. 

За результатами дослідження розроблено три варіанти сценаріїв удо-

сконалення механізмів державного управління системою антитерористичної 

безпеки. Оптимістичний сценарій ґрунтується на припущенні, що запрова-

дження превентивних заходів, а також заходів з протидії міжнародного те-

роризму забезпечать мінімально можливий рівень виникнення терористич-

них актів. Песимістичний сценарій оснований на припущені, що без запро-

вадження ефективних заходів з інформаційної протидії та докорінної зміни 

форм та способів реагування складових сектору безпеки і оборони на теро-

ристичні загрози не можливе ефективне функціонування системи антитеро-

ристичної безпеки. Базовий сценарій ґрунтується на припущенні, що теро-

ристичні акти можливо ідентифікувати заздалегідь та здійснити прогноз їх 

майбутнього розвитку, отже враховує необхідність запровадження превен-

тивних заходів, заходів з інформаційної протидії та удосконаленні форм і 

способів реагування складових сектору безпеки і оборони на терористичні 

загрози.  

Напрямки подальших досліджень будуть спрямовані на обґрунтування 
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елементів системи антитерористичної безпеки України та розроблення ме-

ханізмів удосконалення діяльності цих елементів. 
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Стаття спрямована на вивчення основних особливостей державного регу-

лювання проблемами соціальної роботи з людьми похилого віку. Розкрито пробле-

мні питання, які стоять перед державою при реалізації державного регулювання 

сферою соціального обслуговування громадян похилого віку, а також основні на-

прями соціальної роботи з даною категорією осіб та досліджує форми надання 

соціального забезпечення в рамках державного регулювання сферою. 
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The article is aim at studying the main features of state regulation of problems of 

social work with the elderly. In the article author reveals the problematic issues facing 

the state in the implementation of state regulation of social sphere of social services for 

elderly people, describes the main directions of social work with this category of per-

sons and explores the forms of providing social security within the framework of state 

regulation of the sphere. 

Keywords: state regulation, social work, social service sphere, social sphere, 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день умови реформування 

соціальної сфери припускають наявність деяких проблемних моментів в ор-

ганізації ефективного державного регулювання соціальним забезпеченням 

населення України, яка повинна спрямовуватися на підвищення якості соці-

альних послуг, які відповідають потребам їх одержувачів. У зв'язку з цим 

існує необхідність створення механізму встановлення та гарантування якос-

ті соціальних послуг, які будуть забезпечуватися на державному та місцево-

му рівнях. 

Соціально-демографічна структура сучасного суспільства передбачає, 

що однією з важливих категорій, яка виступає об'єктом соціальної підтрим-

ки та допомоги, є категорія людей похилого віку. Представляючи собою ве-

лику соціальну спільність, така група характеризується власною внутріш-

ньою структурою, яка включає в себе різні соціально-демографічні групи. 

Основна стратифікаційна ознака, яка визначає цю категорію представляєть-

ся віком людини. 

Актуальність вивчення особливостей роботи з літніми людьми в соці-

альній сфері спирається на такі обставини, як зростання в сучасному суспі-

льстві ролі установ соціального обслуговування, які займаються організаці-

єю соціальної підтримки літніх людей, а також існуючої необхідності вияв-

лення тих літніх людей, які потребують допомоги у вирішенні їх проблем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізом проблем та труд-

нощів, якими переживають люди похилого віку на тлі наявності загальних 

соціально-економічних процесів, соціально-демографічної ситуації сучасно-

сті, займалися такі дослідники як А.І. Антонова, В.А. Борисова, 

А.Г. Волкова, В.А. Сисенко та інші. 

Останнім часом спостерігається активний розвиток досліджень теорії, 

методики та методології державного регулювання соціальної роботи. Серед 

них ми можемо виділити публікації С.І. Григор'єва, І.А. Зимової, 

П.Д. Павленка, М.В. Фірсова, Ю.Б. Шапіро, Н.П. Щукіної. Роботи цих авто-

рів піднімають актуальні питання взаємозв'язку соціальної роботи та соціа-

льних проблем, розкривають історію та технологію державного регулюван-

ня соціальної роботи в системі соціального обслуговування населення в на-

шій державі. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення основних напрямів 
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державного регулювання проблемами соціальної роботи та соціальної підт-

римки літніх людей 

Виклад основного матеріалу. Людина похилого віку має психологіч-

ні особливості, які необхідно знати соціальному працівнику з метою прави-

льного визначення побудови своєї роботи та пошуку спільної мови з людь-

ми похилого віку. Знання таких особливостей також дозволить об'єктивно 

оцінювати ситуацію, визначати причини психологічного дискомфорту лю-

дини та шукати реальні шляхи вирішення проблем. 

Класифікація, яка прийнята Всесвітньою організацією здоров'я, визна-

чає, що до літнього віку відносять людей, які досягли віку 60 років. 

Для соціального працівника важливе значення має безліч чинників, які 

пов'язані з соціальним та психологічним характером, стилем та рівнем жит-

тя людей похилого віку, положенням в сім'ї, а також можливістю працюва-

ти, станом здоров'я, наявними соціально-побутовими умовами. 

Геронтологи вказують на те, що ставлення суспільства до громадян 

похилого віку показують рівень цивілізованості такого суспільства, яке при 

цьому несе відповідальність за соціальне та комфортне положення індивіда 

[3]. Серед основних проблем, які пов'язані з літнім віком, виділяють такі: 

– на першому місці серед проблемних питань державного регулюван-

ня соціальної роботи стоїть створення соціальних умов життя літньої люди-

ни виділяється здоров'я. Показником стану здоров'я може застосовуватися 

зниження якості життєдіяльності, яке властиво для літніх людей. Найчасті-

ше воно пов'язане з рівнем захворюваності у літньої людини, яке зростає в 2 

рази, а до похилого віку - в 6 разів, в порівнянні з молодим віком. Серед ос-

новних проблем, пов'язаних зі здоров'ям, можна назвати хронічні захворю-

вання, зниження слуху та зору, ортопедичні проблеми; 

– на другому місці перед державним регулюванням стоїть проблема 

матеріального становища. Громадяни похилого віку турбуються на рахунок 

свого матеріального становища, рівня інфляції та високої вартості лікарсь-

ких засобів. Зростання цін на продукти харчування, а також непродовольчі 

товари, призводить до погіршення раціону харчування літньої людини. Ба-

гато сімей пенсіонерів відчувають труднощі в придбанні одягу та взуття, 

знижуються витрати на соціально-культурні потреби. Така ситуація впливає 

на здоров'я літніх людей, призводить до появи невпевненості в завтрашньо-

му дні [1]. 

Крім цього, для багатьох літніх людей  проблемою є самотність, як 

соціально-психологічний стан, який характеризується вузькістю або зовсім 

відсутністю соціальних контактів, наявністю поведінкової відчуженості та 

емоційної абстрактності індивіда. Серед основних причин самотності в літ-

ньому віці виділяється руйнування ділових зв'язків, тривалі хвороби, смерть 

близьких та друзів. 

Для України характерною є відмінність в чисельності чоловіків та жі-

нок похилого віку. Так, кількість жінок перевищує кількість чоловіків. Це 
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може бути пояснено низькою тривалістю життя чоловіків у порівнянні з жі-

нками. Крім того, смерть чоловіка та жінки сприймається по-різному. На-

приклад, чоловік смерть дружини сприймає швидше, так як він є менш при-

стосованим до життя окремо від неї. Щодо жінки, то вона має більше нави-

чок до ведення домашнього господарства та самостійної турботи про себе 

[2]. 

Варто зазначити, що для старої людини партнер має особливе важливе 

значення, оскільки він може розділити з ним фінансові проблеми, стати 

співрозмовником та людиною, на яку можна покластися та про кого можна 

піклуватися. Однак для деяких літніх людей життя на самоті може сприйма-

тися як цінність, символ свободи та незалежності. Соціальна робота з таки-

ми людьми має спрямовуватися на надання їм можливості перебувати вдома 

якомога довше. Тому на перший план виступає надання соціально-

побутових та соціально-медичних послуг на дому, організації центрів ден-

ного перебування, допомога в оплаті за житло та інше. 

Щодо соціальної роботи з тими, кому важко переживати самотність, 

то слід залучати їх до групи самодопомоги, клубної роботи, організації 

центром денного перебування, допомоги на дому або направлення в стаціо-

нарні установи. Тим самим серед найбільш актуальних проблем, з якими 

стикаються люди похилого віку, виділяються такі: 

1. Збереження здоров'я, яке є основною цінністю для літньої людини 

та виступає як мотивація по його підтримці і збереженню. 

2. Матеріальне забезпечення, яке виступає як основний стимул для 

продовження роботи пенсіонерами. 

3. Проблема самотності, що з'являється внаслідок руйнування ділових 

зв'язків, смерті близьких та недостатній рівень адаптованості літньої люди-

ни в суспільстві [5]. 

У зв'язку з цим основними завданнями, які повинні виконувати фахів-

ці з літніми людьми, є визначення та облік одиноких престарілих та непра-

цездатних громадян, які потребують надомного обслуговування, встанов-

лення та підтримку зв'язку з трудовим колективом, в якому працювали інди-

віди, налагодження контактів з громадськими організаціями та фондами . 

Наступний метод соціального обслуговування представляється напівс-

таціонарним соціальним обслуговуванням. 

Таке обслуговування передбачає, що літня людина оформляється в 

відділення денного або нічного перебування, дозволяючи надавати ефектив-

ну соціальну підтримку літній людині. Дані відділення створюють на базі 

муніципальних центрів соціального обслуговування або при органах соціа-

льного захисту населення. 

Мета відділень денного перебування полягає в забезпеченні побутово-

го, медичного та культурного обслуговування літньої людини, дозволяє ор-

ганізовувати їх відпочинок, залучати до посильної праці та підтримувати ак-

тивний спосіб життя. У відділення можуть зараховуватися літні люди, які 
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мають здатність до самообслуговування та активного пересування. 

В таких відділеннях надаються такі послуги:  

1) організація харчування, побуту та дозвілля, а саме: 

- забезпечення гарячим харчуванням; 

- забезпечення книгами, журналами, газетами; 

2) соціально-медичні послуги, які полягають в сприянні та отриманні 

медико-психологічної допомоги, надання санітарно-гігієнічних послуг, ор-

ганізації лікувально-оздоровчих заходів, допомога в отриманні путівок на 

санаторно-курортне лікування; 

3) сприяння в організації правових послуг; 

4) сприяння в організації ритуальних послуг [4]. 

Спостерігається тенденція скорочення послуг стаціонарних установ, 

яка пов'язана зі збільшенням масштабів надання амбулаторної допомоги ін-

валідам та людям похилого віку, які проживають в звичайних домашніх 

умовах, нестаціонарними установами соціального обслуговування. Останні 

представлені відділеннями соціальної допомоги вдома, при будинках-

інтернатах, територіальних центрах, відділах соціального захисту, терцент-

рами соціального обслуговування та територіальними службами соціальної 

допомоги на базі територіальних центрів та відділень соціальної допомоги 

на дому при районних управліннях соціального захисту населення. 

Відділення соціальної допомоги вдома надають мінімально необхід-

ний комплекс послуг з доставки продуктів харчування, ліків, оплати житло-

во-комунальних послуг. Останнім часом ця організаційна форма доповню-

ється іншою, викликаною переходом до ринкової економіки, коли значна 

частина людей похилого віку та інвалідів перейшла на межі бідності, втра-

тивши кошти для існування, в екстремальній життєвій ситуації. Це - служба 

термінової соціальної допомоги. 

Важливе місце при вирішенні проблем державного регулювання соці-

альної сфери займають питання служби термінової соціальної допомоги. 

Основні види послуг служби термінової соціальної допомоги включають: 

1) забезпечення харчуванням, медикаментами, одягом, тимчасовим житлом; 

2) надання екстреної психологічної допомоги, допомога у направленні інва-

лідів в будинки-інтернати та лікарні; 3) надання послуг перукарів, майстрів 

по ремонту електропобутових приладів; 4) активна співпраця з державними, 

громадськими, релігійними організаціями, благодійними фондами, засобами 

масової інформації, органами державного управління та іншими установами 

для вжиття заходів по вирішенню гострих життєвих ситуацій. 

Необхідність функціонування служб термінової соціальної допомоги 

незаперечно, так як вони розвивають та доповнюють послуги відділень со-

ціальної допомоги на дому та, дозволяють опинилися за межею бідності не-

працездатним інвалідам підтримувати своє існування. До напівстаціонарних 

форм соціального обслуговування необхідно віднести територіальні центри, 

перевага яких полягає в можливості поєднання медичного та соціального 
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обслуговування інвалідів. Територіальні центри соціального обслуговування 

дозволяють також організувати харчування, створити умови для спілкуван-

ня інвалідів та літніх людей. Останнє є важливим фактором для підтримки 

морального тонусу у людей, які проживають поза сім'єю. 

Висновки. Таким чином, в розвинених країнах соціальний захист всіх 

категорій населення здійснюється як через систему державних установ, так і 

позадержавних благодійних організацій. В Україні приватні форми підтрим-

ки та допомоги людям похилого віку розвинені поки дуже слабо та основну 

роль в їх соціальному захисті відіграє держава, яка здійснює її через струк-

туру загальних та спеціалізованих установ, що постає як основна проблема 

державного регулювання у даній сфері. 

Одна з найважливіших форм соціального захисту людей похилого 

віку – соціальне обслуговування, яке представляє собою діяльність спеціа-

льних служб з надання соціальних послуг та матеріальної допомоги, прове-

дення соціальної адаптації та реабілітації громадян похилого віку. 

Інфраструктуру системи соціального обслуговування людей похилого 

віку в Україні визначає поєднання стаціонарних, напівстаціонарних та не-

стаціонарних форм соціального обслуговування. Соціальні служби розгля-

даються в якості організаційної форми соціальної роботи з людьми похило-

го віку. В даний час соціальне обслуговування склалося в цілісну систему, 

яка постійно вдосконалюється, про що свідчить створення нових установ 

соціального обслуговування, введення нових видів послуг. 

Отже, у сучасних умовах виключно на рівні державного регулювання 

може бути вирішена проблема, яка в узагальненому вигляді полягає в тому, 

що положення цієї численної групи населення вимагає докорінного покра-

щення. При цьому мета державного регулювання щодо громадян старшого 

покоління можна визначити як підвищення рівня та якості їх життя, надання 

їм необхідної допомоги, а також послуг в процесі переходу до нового жит-

тєвого етапу. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКАЩОДО РОЗВИТКУ  

ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА: ОГЛЯД СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ 

В КОНТЕКТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЇЇ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ 

 

STATE POLICY ON DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY 

AREA: OVERVIEW OF WORLD PRACTICEIN THE CONTEXT OF ITS 

APPLICATION IN THE UKRAINIAN REALITIES 
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У статті розглянуто питання державної політики щодо розвитку галузі 

тваринництва, визначено особливості реалізації державної підтримки галузі 

тваринництва, досліджено світову практику функціонування механізму 

державної підтримки галузі тваринництва. Доведено, що в Україні потенційні 

можливості галузі мають значну перевагу над її сучасним станом. Показано, що 

формування раціональної структури виробництва галузі тваринництва дозво-

лить вирішити питання внутрішньогалузевих деформацій сільського господарст-

ва, сприяючи забезпеченню продовольчої безпеки України. 

Ключові слова: світовий досвід, державна політика, державне регулюван-

ня, державна підтримка, механізми державного управління, сільське господарст-

во, галузь тваринництва. 

  

The article deals with the issues of state policy on the development of the lives-

tock industry, defines the peculiarities of the implementation of state support for the li-

vestock industry, explores the world practice of functioning of the mechanism of state 

support of the livestock industry. It is proved that in Ukraine the potential of the indus-

try has a significant advantage over its current state. It is shown that the formation of a 

rational structure of production of the livestock industry will solve the issue of intra-

branch deformations of agriculture, contributing to ensuring food security of Ukraine. 

Keywords: world experience, public policy, state regulation, state support. 

 

 

Постановка проблеми. Як відомо, надійне продовольче забезпечення 

населення за рахунок власного виробництва має важливе стратегічне зна-

чення і тим самим визначає головну функцію державної політики, оскільки 

від цього залежить зміцнення не тільки продовольчої, але й національної 

безпеки країни у цілому. У той же час результативність державної політики 

щодо розвитку галузі тваринництва безпосередньо залежить від 

ефективності дії механізмів її реалізації. Тваринництво – важлива галузь 

сільського господарства, значення якої визначається високою часткою у 

виробництві валової продукції, рівнем забезпечення населення ключовими 

продуктами харчування (молоком, м‘ясом та яйцями), а промисловості – си-

ровиною. Динаміка розвитку галузі характеризується негативними момен-

тами — за останні десятиріччя поголів‘я сільськогосподарських тварин ско-

ротилося в 4 рази. Саме тому підтримка цієї галузі сільського господарства – 

першочергове завдання держави, вирішення якого сприятиме не тільки 

допомозі аграріям, а й вирішенню завдань забезпечення продовольчої без-

пеки, задоволення потреб населення в потрібних продуктах харчування, 

добробутунації та нарощування експортного потенціалу України. Як відомо, 

провідні країни світу розглядають продовольчу безпеку як важливу умову 

забезпечення внутрішньої соціальної й політичної стабільності країни та до-

сягнення її зовнішньої економічної незалежності. Тільки такий підхід, як за-

свідчує практика, зможе забезпечити як стабілізацію, так і нарощування ви-

робництва сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів та спри-

ятиме безпосередньо поліпшенню рівня і якості споживання населення згід-
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но із науково обґрунтованими нормами [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній 

державноуправлінській літературі надається достатньо уваги розкриттю 

проблематики адаптації агропродовольчої політики зарубіжних країн, у то-

му числі і в галузі тваринництва, до вимог сучасної ринкової економіки. 

Водночас, чимало питань щодо визначення шляхів застосування в Україні 

світового досвіду державного регулювання розвитку агропродовольчого 

комплексу в умовах потреби інтеграції країни до світового продовольчого 

ринку ще залишаються недостатньо дослідженими.  

Зауважимо, що проблематика аналізу світового досвіду державної 

підтримки розвитку агропродовольчого комплексу та визначення шляхів йо-

го використання у вітчизняній практиці певною мірою висвітлено в працях 

зарубіжних та вітчизняних учених, зокрема Л. Абалкіна, В. Бодрова, 

А. Гальчинського, О. Демченка, С. Майстро, О. Могильного, 

О. Овчинникова, О. Онищенка та ін. Останнім часом до питань державної 

політики щодо галузі тваринництва, зокрема застосування світового досвіду 

зверталися О. Лаврук [1-3], Я. Піцур [4], О. Супрун [5], О. Сенишин [4] та 

ін. 

Водночас у їхніх та інших наукових розвідках більшою мірою 

акцентується увага на застосуванні світового досвіду щодо всього агропро-

довольчого комплексу і меншою – щодо галузі тваринництва. 

Постановка завдання. Саме тому метою нашої статті й стало визна-

чення основних напрямів державної політики щодо розвитку галузі тварин-

ництва через призму використання світового досвіду, зважаючи на потребу 

формування ефективної системи продовольчої безпеки України в сучасних 

умовах. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначає О. Супрун, державне регу-

лювання галузі тваринництва покликане збалансувати інтереси виробників, 

споживачів та держави, а державна підтримка — забезпечити достатній 

рівень рентабельності для розширеного відтворення, стимулювання вироб-

ництва, створення підґрунтя для стабілізації ситуації в галузі. Наразі вироб-

ники відчувають незавершеність процесу щодо: 

– формування інституційно-правої бази регулювання їх діяльності; 

– інформаційно-консультаційного забезпечення діяльності в частині 

надання повної інформації про ринкові ціни та застосування способів отри-

мання державної підтримки; 

– фомування інвестиційно-інноваційного клімату [5]. 

В умовах масштабних соціальних трансформацій, держави 

європейських країн, взаємодіючи з багатьма суб‘єктами політичного проце-

су, вимушені розробляти досконалу державну політику з метою спрямуван-

ня її на ефективне розв‘язання суспільних проблем, що виникають, особливо 

тих із них, котрі стосуються галузі тваринництва і піддаються безпосереднь-

ому впливу бізнесових структур та громадян, що переслідують свої цілі і 
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особисті інтереси. 

У всіх європейських країнах тваринництво є важливою галуззю  не 

тільки за своїм значенням в аграрній економіці для стабільного 

функціонування країни, але й за обсягами виробництва продукції, оскільки 

завдячуючи сприятливому природному середовищу й ефективному господа-

рюванню практично всі країни повністю забезпечують власні потреби й 

експортують значні обсяги тваринницької продукції.  

У сільській місцевості європейських країн виробництво значної 

кількості продукції тваринництва виробляється товаровиробниками на ма-

лих за розмірами фермах, що забезпечують їхню продовольчу безпеку. 

Окрім цього, державна політика скеровується на максимальне задоволення 

споживчих потреб і прагнень громадян цих держав. Саме тому в основі 

сформованої політики кожної держави віднаходять місце не тільки базові 

інтереси громадян, але й стратегічні потреби суспільства на відповідному 

етапі розвитку держави, висловлені політичними лідерами й елітою у формі 

основних принципів та стратегічних цілей, що мають відповідну суспільну 

підтримку.  

Слід зазначити, що обов‘язковими заходами в програмах державної 

політики країн ЄС є цілеспрямований процес удосконалення племінних і 

продуктивних якостей тварин на основі інтенсивного використання світових 

генофондів, інтеграція товаровиробників з переробними підприємствами, 

державне стимулювання ферм, що співпрацюють із світовими лідерами в 

галузі тваринництва, використання ефективних енергозбережних технологій 

утримання худоби, високий рівень селекційної роботи, годівля худоби 

високоякісними кормами [1].  

Можна спостерігати щорічне збільшення поголів'я великої рогатої ху-

доби на тваринницьких фермах країн Європейського Союзу. Зокрема, за да-

ними Євростату 2017 р. у державах членах ЄС утримувалося 4,3 млн. голів 

великої рогатої худоби, а це на 7,3% більше порівняно з 2016 р. [1]. Водно-

час в Україні ці показники склали у 2016р. 3,7 млн. голів, у 2017р. – 3,5, у 

2018р. – 3,3 млн. голів , а це відповідно на 5,7 і 10,8% менше [2]. 

Більшість поголів‘я скотарського напрямку сконцентровано в 

Аргентині, Бразилії, Індії, Китаї, США, Росії. Наразі молочне скотарство в 

більшій своїй кількості розміщується в промисловорозвинених країнах 

Північної Америки, Європи і Новій Зеландії, а також у країнах Австралії, 

Балтії, Білорусі, Данії, Нідерландах, Росії, Фінляндії. Водночас на велику 

рогату худобу припадає більше 30% світового виробництва м‘яса, основни-

ми ж виробниками і постачальниками світового ринку яловичини є 

Австралія, Бразилія, Нідерланди, Канада, США, Аргентина [3].  

Найбільше м‘ясного поголів‘я великої рогатої худоби розводять у 

Латинській Америці (Аргентина, Бразилія, Мексика, Уругвай) і Східній 

Африці (Ефіопія), а поголів‘я овець і кіз – у країнах Південно-Західної і 

Південної Азії (Іран, Індія, Пакистан, Туреччина). Уряди цих, як і багатьох 
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інших, країн забезпечують підтримку виробників тваринницької продукції, 

здійснюють їх стимулювання та поліпшення генетичних ознак стада. Роз-

витку свинарства найбільше значення надається в Бразилії, Німеччині, 

Польщі, Росії, Україні, а вівчарству в Австралії, Аргентині, Новій Зеландії, 

Казахстані, Монголії, Туреччині, Росії, Уругваї та ін. [1]. 

Заслуговує на увагу те, що державною політикою європейських країн 

передбачено процес інтенсивного розвитку органічних тваринницьких ферм 

(щорічний приріст складає 10%), де виробляється органічна тваринницька 

продукція. Зокрема, значна кількість органічних ферм, що розводять велику 

рогату худобу, яка щороку зростає на 12,6% (2017 р. утримувалося 788,6 

тис. голів), знаходиться в Німеччині. У Франції на органічних фермах 

поголів‘я великої рогатої худоби 2017 р. зросло на 13,3% і склало 649,9 тис. 

голів, Австрії 422 тис.голів. Водночас на органічних фермах Данії поголів‘я 

великої рогатої худоби збільшилося на 21,6% (199,9 тис. гол.), а дійних 

корів на 22,1% (71 тис. гол.). Принагідно слід зазначити, що лише в п‘яти 

країнах ЄС (Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині, Сполученому 

Королівстві) поголів‘я худоби та екологічних корів на органічних фермах 

значно скоротилося [2]. 

Слід наголосити, що загальна політика Європейського Союзу в галузі 

тваринництва має суттєві переваги для європейських фермерів, оскільки в 

заходах державної політики різних європейських країн акцентується увага 

на розробленні програм сприяння державою розвитку фермерських госпо-

дарств з метою підвищення їх конкурентної спроможності, фінансовій 

підтримці (надання субсидій) їх виробників продукції, забезпеченні різними 

видами ресурсів. Принагідно зауважимо, що в положенні Європейського 

Союзу державну допомогу в принципі заборонено, оскільки цей процес 

спроможний вплинути на вільну конкуренцію, надати переваги 

підприємствам, галузям економіки перед конкурентами на європейському 

внутрішньому ринку, проте як виняток субсидії законодавчо допускаються 

при організації належного контролю. 

Європейський досвід реалізації політики свідчить, на скільки вона ре-

зультативна, оскільки залежить від рівня активності й участі громадськості 

та бізнесу у вирішенні соціально-економічних та економічних проблем країн 

ЄС. Державна політика цих країн спрямовується на державну підтримку аг-

рарного сектору за допомогою різного роду інструментів (субсидій, дотацій 

і пільг) та на забезпечення функціонування системи сільськогосподарського 

кредитування, що має свою специфіку в різних країнах. 

Зокрема, у Великій Британії фермерським господарствам надаються 

державні субсидії, оскільки тут не функціонує спеціалізована система аг-

рарних кредитів, тоді як у Німеччині і Франції – створені спеціалізовані ус-

танови кредитування фермерів. У Франції фермерам надаються субсидії на 

підвищення ефективності виробництва, підтримку родючості земель, 

компенсаційні виплати за виконання роботи у районах із несприятливими 
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природними умовами [3].  

Нами встановлено, що економічно високорозвиненою країною є 

Бельгія, яка має ефективну галузь сільського господарства, де важливу роль 

у виробництві високопоживної продукції відіграє тваринництво (м‘ясо-

молочне скотарство, птахівництво), що розвивається в приватних фермерсь-

ких господарствах усіх регіонів. У результаті країна майже повністю 

забезпечує своє населення потрібними продуктами харчування, обсяги ж 

виробництва молока значно більші за його внутрішню потребу. Водночас 

бельгійські фермери залишаються незадоволеними (претензії висловлюють-

ся керівним інститутам Євросоюзу та Єврокомісії) станом і перспективами 

свого економічного і соціального добробуту, попри зважену державну 

політику (має високий рівень централізації на загальноєвропейському рівні 

ЄС) у цій сфері діяльності, доступність банківських кредитів для розвитку 

фермерства, забезпеченість модернізованою сільськогосподарською 

технікою та сучасними передовими технологіями виробництва продукції. 

Нами встановлено, що Німеччині належить друге місце серед країн ЄС 

за обсягом виробництва продукції тваринництва, розвиток якого 

відбувається на невеликих сімейних фермерських господарствах. Уряд ФРН 

надає фермерам такі види підтримки: допомогу, які стосується скасування 

обмежень щодо землі, виведеної з виробничого користування для вирощу-

вання на ній фуражних культур для годівлі тварин; здійснює авансові 

платежі або дострокові виплати державних субсидій, авансові виплати 

державної допомоги регіонам з несприятливими в них умовами для розвит-

ку сільськогосподарського виробництва; надає державні субсидії 

підприємствам в умовах ризику банкрутства. Тут принагідно слід зауважи-

ти, що структуровані програми державної допомоги застосовуються з доз-

волу Єврокомісії лише в непередбачуваних ситуаціях та збитковості госпо-

дарств. 

Здебільшого в заходах державної політики ФРН передбачається на-

дання державою допомоги соціального спрямування окремим споживачам, 

гуманітарної – при виникненні різного роду катастроф та субсидій менш 

конкурентоспроможним господарствам з метою захисту тварин і прав 

споживачів, попередження ризиків та вирівнювання значних коливань цін 

на тваринницьку продукцію. Окрім цього, заходи стимулювання розвитку 

фермерських господарств передбачають використання диференційованої 

(залежно від рівня доходу) системи оподаткування та кредитування з метою 

підтримки інвестиційної діяльності (використання раціональних норм праці, 

поліпшення умов життєдіяльності фермерів). Між тим у регіонах з неспри-

ятливими кліматичними умовами держава визначає погашення 5% за креди-

том, в інших – 3%, а пільгове кредитування практикується лише для молоді, 

котра бажає розпочати свій бізнес не тільки в галузі тваринництва, але й в 

інших сферах. 

Сільське господарство (значна частина його перебуває у приватній 
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власності) Польщі орієнтоване на  здійснення експорту (10% від загального 

його обсягу). Особливою популярністю користуються маленькі приватні 

сільськогосподарські господарства, що спеціалізуються на виробництві од-

ного виду продукції. Завдяки вступу Польщі до ЄС польські аграрії, які де-

монструють поступову динаміку зростання виробництва, отримали значні 

європейські доплати за різнобічну діяльність в аграрному секторі. Допомога 

аграрним працівникам надається через Європейський інвестиційний банк 

(ЄІБ), створений для здійснення цієї діяльності Агентством реструктуризації 

і модернізації сільського господарства (ARiMR), який на безпосередні вип-

лати аграріям (особливо молодим фермерам для ведення власного бізнесу) 

2017р. отримав від банку майже 4 млрд. євро. Заслуговує на увагу пільгове 

кредитування аграрного сектору, оскільки в цьому разі кожен підприємець 

може сплатити лише 3%, а решту суми по відсотковій ставці банку повертає 

держава. 

Державною політикою передбачаються європейські грошові виплати 

фермерам за вирощування окремих видів культур і за утримання поголів‘я 

високопродуктивної худоби. Зокрема, за кожну корову польський фермер 

2017 р. отримав допомогу в розмірі понад 75 євро, за козу 16 євро. Зазвичай 

власники тваринницьких ферм не завжди можуть бути впевненими в 

стабілізації цін на свою продукцію черезвиникнення ризиків її втрати. Саме 

тому польські аграрії отримують допомогу від держави і за заподіяний зби-

ток через несприятливі погодні умови, від стихійного лиха та інших 

зовнішніх чинників (урагани, заморозки, хвороби, пожежі).  

Водночас польською владою розробляються різні заходи для того, 

щоб сільськогосподарська продукція, особливо тваринницька, ставала більш 

конкурентною на світових горизонтах, оскільки ціни на неї регулює ринок, а 

тенденції, що характерні для світових ринків і ринку ЄС, спостерігаються 

також і в Польщі. 

Слід зазначити, що нині на сільське господарство Нідерландів 

припадає 10% економіки країни. Здебільшого ця країна посідає важливі 

позиції на світовому ринку як одна із основних експортерів (до Німеччини, 

Бельгії, Великої Британії, Італії і Франції) сільськогосподарської продукції, 

оскільки обсяг експорту м‘яса, молочної продукції, овочів і фруктів 2017р. 

склав 80 млрд. євро (18% від загального експорту країни).  

Отже, основними пріоритетами державної політики в розвитку тва-

ринництва є його інноваційний розвиток, поліпшення умов утримання й 

годівлі тварин, зростання їх продуктивності, використання відновлюваних 

джерел енергетики тощо. Широке впровадження знайшла програма гаранту-

вання державою частини позики, що надається фермерам (малим і середнім 

підприємцям, проте насамперед молодим фермерам у віці до 39 років) як 

субсидії, що в обов‘язковому порядку мають бути використані 

цілеспрямовано (інвестовані в будівництво тваринницьких ферм, підтримку 

виробництва органічної продукції, технічне і мобільне обладнання). 
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Сільське господарство Франції визначає приватне землеволодіння, у 

складі якого один мільйон фермерських і приватних сільськогосподарських 

підприємств, а за обсягом виробництва продукції (щорічний експорт складає 

понад 40 млрд. євро) країна посідає перше місце в Західній Європі і третє 

місце у світі [1]. 

Державна політика країни спрямовується на поліпшення умов праці і 

життя фермерів, збереження їхніх доходів, регулювання витрат виробниц-

тва, закупівельних цін на молоко і м‘ясо та доходів, що підпадають під опо-

даткування. Особливе значення надається кредитному забезпеченню та 

механізму дії пільгових кредитів, який базується на принципі державного 

погашення банком різниці між договірною процентною ставкою і ставкою 

пільгової позики, що надається кожному фермеру. Окрім цього, фінансова 

допомога фермерам (майже 17% від загального бюджету) надається також 

Євросоюзом через Єдину сільськогосподарську політику [3]. 

Нині Австралія є лідером (посідає четверте місце в числі світових 

експортерів) на ринку країн ЄС, оскільки об‘єднує 19 країн-виробників 

сільськогосподарської продукції, частка яких складає 20% (тваринницької 

продукції майже 11%) світового експорту. Значний обсяг (до 68%) вартості 

продукції сільського господарства припадає на тваринництво, де 14% від 

усього світового поголів‘я складають вівці, котрі забезпечують 9% усього 

світового виробництва вовни. У країні основними виробниками 

тваринницької продукції є фермерські господарства, яким державною 

політикою передбачено фінансову підтримку (короткострокові кредити за 

низькими відсотковими ставками, гранти) з метою компенсації збитків 

спричинених природними або техногенними чинниками. Однак, дотації 

уряду надаються лише тоді, коли збитки, пов‘язані із стихією природи, має 

більшість господарств у регіоні. Для фермерів урядом практикуються також 

податкові пільги, система спеціальних платежів та імпортних мит [2]. 

Зазвичай політикою передбачається фінансова підтримка галузей тва-

ринництва і рослинництва у країнах ЄС, що здійснюється через систему 

прямих платежів, котрі є основними в межах Загальної 

сільськогосподарської політики (ЗСП). За 2013-2017рр. бюджет таких вип-

лат складав 252 млрд. євро (у середньому на одного фермера припадає 3300 

євро (допускаються розбіжності у фактично витрачених сумах для дрібних 

фермерських господарств). Основними складовими прямих платежів є базо-

вий прямий платіж (для підтримки оброблюваної землі в належному стані та 

утримання тварин), екологічний платіж (виробникам органічної продукції), 

розмір якого складає 30% від загального бюджету ЗСП, який доступний для 

прямих платежів та добровільні спільні платежі (для держав, що бажають 

зберегти виробництво окремих культур або поголів‘я худоби (молочного і 

м‘ясного напрямку) [1]. 

Галузь тваринництва постійно домінує в загальному обсязі прямих 

платежів, особливо при організації процесу випасання худоби (платежі 
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складають майже 55% від доходу фермерів ЄС), зокрема у Великій Британії 

цей показник складає 69% (практично прямі платежі балансуються з 

розміром чистого доходу фермерського бізнесу). Меншою за розміром є  

підтримка свинарства, птахівництва і вівчарства, оскільки ці галузі потре-

бують використання менших розмірів землі.  

Поряд із прямими платежами держави-члени ЄС отримують (загаль-

ний обсяг на 2014-2020рр. складає 95 млрд. євро) цілеспрямоване 

фінансування (для фермерів, які підтримують екологічні програми, займа-

ються виробництвом органічної продукції, особливо в районах з природни-

ми обмеженнями) в рамках існуючої політики для програм розвитку 

сільських районів (РСР). Принагідно слід зазначити, що таку політику спря-

мовано на надання допомоги (на комерційні, екологічні цілі) для забезпе-

чення інноваційного розвитку фермерських господарств, однак отримані 

кошти не повинні використовуватися з метою підвищення прибутковості 

фермерських господарств. 

Особливо важливими заходами в державній політиці для більшості 

держав-членів ЄС є розв‘язання агроекологічного питання для РСР (у 

Великій Британії ця компонента складає 19%, Англії – 70%). Слід зазначити, 

що в більшості районів тваринникам, насамперед виробникам яловичини і 

м‘яса овець, надаються бюджетні кошти для обслуговування пасовищ. 

Окрім цього, фермерам надається підтримка (відповідно до ЗСП), що сприяє 

захисту якості тваринницької продукції відомих брендів (Melton Mowbray, 

Валлійська баранина, сир Горгонзола, іспанський сир Cabrales і ін.) та про-

сування її (наприклад, молока в Данії, Ірландії, Франції та Великій Британії) 

для споживання на внутрішніх і зовнішніх ринках з тією метою, щоб 

європейські фермери виробляли більший асортимент органічної продукції 

та отримували доход [2]. 

Можна побачити, що при виробництві яловичини, баранини і м‘яса кіз 

фермери отримують (у межах ЗСП) значно вищі доходи, порівняно із 

інтенсивними галузями свинарства і птахівництва, які більшу частку своїх 

доходів мають від прямих платежів. Між тим нині систему підтримки, зок-

рема добровільні спільні виплати, в основному зорієнтовано на розведення 

молочної і м‘ясної худоби, ніж на свиней і птицю. Сьогодні спостерігається 

та ситуація, коли молочний сектор підтримується не тільки основними пря-

мими платежами (віддзеркалюють минулі обсяги виробництва) і 

добровільними спільними платежами (підтримка поточного виробництва), 

але й спеціальним фондом (визначений комісією ЗСП) з метою оплати фер-

мерам вимушеного скорочення обсягів виробництва молока в умовах 

різкого зниження світових цін. 

Можна побачити, що за останні роки загальне поголів‘я корів у 

країнах ЄС зменшилося на 7,5%. Найбільша кількість поголів‘я корів 

утримується в таких країнах ЄС, як Франція (31,6%), Польща (23,1%) і 

Італія (18,9%). За цей період різко зменшилося поголів‘я корів у Естонії, 
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Фінляндії, Румунії, Словенії та низці інших країн. Водночас найбільша ча-

стка допомоги в її загальній сумі по ЄС надавалася Польщі – 18,4% і 

Франції – 16,3%, а найменша – Естонії (0,2%) і Мальті (0,2%). Однак, у роз-

рахунку на одну корову найбільшу допомогу отримали такі країни, як 

Фінляндія, Угорщина, Румунія і Мальта, а найменшу – Бельгія, Франція і 

Італія, тоді як в середньому по ЄС вона склала 71,4 євро [3]. 

Для того щоб стимулювати збільшення обсягів виробництва 

тваринницької (особливо молочної) продукції, політикою країн ЄС передба-

чено сукупні платежі (100 фунтів стерлінгів на одну корову). Поряд з цим 

ЗАП передбачається державам-членам ЄС використовувати до 8% свого 

бюджету для прямих платежів з метою фінансування пов‘язаних платежів та 

додатково 2% для вирощування білкових культур, які є цінними складовими 

кормового раціону худоби. Зазвичай гнучким інструментом, що сприяє за-

охоченню розвитку певних видів фермерства у чітко визначених місцях, є 

парні платежі (в основному застосовуються в Шотландії для підтримки роз-

витку м‘ясних порід тварин і вівчарства) та пов‘язані платежі – для 

підтримки розвитку молочного стада корів у Франції. 

Слід зазначити, що держави – члени ЄС, що беруть участь у програмі 

з виробництва молока і молочних продуктів (у числі перших Велика 

Британія), розробляють стратегію, яка визначає досягнення цілей щодо про-

понування безоплатного або субсидованого молока і молочних продуктів. 

Окрім цього, стратегія включає заходи з пропаганди здорового харчування 

та заохочення споживання молока.  

Суттєва увага державною політикою держав-членів ЄС надається в 

галузі тваринництва в межах Програми розвитку сільських районів заходам, 

що спрямовуються на підтримку: 

 органічного землеробства (здійснюються додаткові виплати на 

гектар, (окрім основних прямих платежів) фермерам, котрі вирощують 

органічну продукцію з метою компенсації падіння прибутковості); 

 фермерів при виробництві тваринницької продукції в районах з 

природними обмеженнями;  

 мінімальних ринкових цін на яловичину, м‘ясо овець, молоко і 

молочні продукти, але не на свинину та птицю (підтримка захищає від ризи-

ку ринкового спаду ціни, а не допомагає її встановлення) ; 

 фермерів, які практикують використання агроекологічних схем 

(поліпшення зберігання гною з метою скорочення викидів шкідливих речо-

вин з тваринницьких ферм;  

 залучення інвестицій (за рахунок капітальних вкладень, що по-

кривають частину витрат) з метою підвищення конкурентоспроможності 

фермерських господарств та поліпшення екологічних показників; 

 переробної промисловості та виробництва органічних продуктів 

[2]. 

Неодмінною умовою забезпечення стійкої системи функціонування 



 178 

тваринництва в країнах Європейського Союзу є спрямування їх державної 

політики на реалізацію моделі його інноваційно-інвестиційного розвитку. 

При цьому при ухваленні рішень щодо інноваційної спрямованості 

сільськогосподарської політики в країнах ЄС забезпечується взаємне погод-

ження політиків і зацікавлених у цьому процесі сторін з метою досягнення 

більш стійких систем розвитку тваринництва.  

Наразі сформована політика країн ЄС щодо інноваційної моделі роз-

витку сільського господарства, а відповідно –і галузі тваринництва, знахо-

дить своє втілення в стратегії «Європа 2020», де знайшли своє відбиття 

взаємопов‘язані між собою чинники зміцнення економіки: інтелектуальний 

(базується на знаннях і інноваціях), стійкий (передбачається ефективне ви-

користання ресурсів, конкурентоспроможність), всеохопний (забезпечення 

суспільної і територіальної узгодженості). 

Відповідно до основної стратегії Європейською комісією запропоно-

вано для країн – членів ЄС розробити свої національні стратегії, що безпо-

середньо пов‘язані з інноваційною діяльністю, відповідно до державної 

політики їх розвитку. Визначено передумови для поліпшення доступу до 

фінансування інновацій та кількісні орієнтири реалізації запропонованої 

стратегії (на інвестиції в науку та інтелектуальний розвиток передбачається 

витрачати 3% валового продукту ЄС). 

Результати нашого дослідження дали можливість виявити інноваційні 

моделі і найбільш успішні практики здійснення державної політики в 

забезпеченні сільського розвитку різних країн ЄС і світу, державної 

підтримки дрібного виробника і ферм сімейного типу, максимальне задово-

лення потреб і прагнень фермерів, просування їхньої традиційної продукції і 

тваринницької продукції на ринках. 

Тривалий час певних змін зазнавала і державна політика в Україні, 

особливо під впливом досвіду політики Європейського Союзу, де 

високорозвинені країни є головними суб‘єктами-учасниками глобальних 

економічних процесів, оскільки демонструють загальні принципи і наукові 

підходи не тільки до формування державної політики, але й різних сфер 

суспільної діяльності, особливо у тваринництві.  

В Україні державним органам влади слід було б скористатися багатим 

досвідом країн – членів ЄС щодо проведення державної політики (за прин-

ципом інноваційної моделі) з метою забезпечення ефективного розвитку 

тваринництва. Встановлено, що курс на розвиток економіки країни за 

інноваційною моделлю було проголошено досить давно (14.06.1994р.) Уго-

дою (набула чинності 01.03.1998р.) про партнерство і співробітництво між 

Європейським співтовариством та Україною і підкріплена стратегією про 

інтеграцію України до Європейського Союзу.  

Водночас дотепер в Україні не повністю враховуються принципи 

(базові, організаційно-технічні, процедурні і інформаційні), стандарти (за-

безпечення законності, прозорості і контролю, активізації участі індивідів, 
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обов‘язковості і своєчасність виконання рішень) та рекомендаційні поло-

ження Ради Європи (РЄ) і Європейського Союзу, а також мало береться до 

уваги багатий досвід провідних європейських країн щодо залучення приват-

них юридичних осіб до виконання завдань і окремих повноважень органів 

публічної адміністрації. 

Підписання Угоди сприяє модернізації державної політики України 

відповідно до європейських норм і цінностей, формує нові сприятливі пере-

думови для інтеграції політики розвитку сільського господарства (органічне 

виробництво, впровадження інновацій, підтримка підприємницьких 

ініціатив малого і середнього виробника, який нині став пріоритетом 

державної політики) та сільського розвитку, оскільки лише в сільській 

місцевості дрібні товаровиробники (фермери) виробляють значну кількість 

сільськогосподарської (8,7% від її загального обсягу), зокрема 

тваринницької (6,4%), продукції, що забезпечує поповнення (за даними 

вибіркового опитування на 52,3%) не тільки сімейного бюджету, але й 

продовольчої безпеки країни [2].  

Викладене вище зумовлює потребу напрацювання рекомендацій щодо 

державної політики сприяння розвитку тваринницького сектору, створення 

сприятливого нормативно-правового клімату, здійснення підтримки та 

підвищення якості тваринницької продукції через важелі соціально-

економічного характеру.  

Виходячи із позицій обраного курсу, основним джерелом розвитку 

країни і економічного зростання виробництва повинні були стати нові 

наукові знання (основа інноваційного розвитку) та їх продукування й ефек-

тивне застосування в усіх сферах суспільної діяльності. Однак, дотепер чин-

ним законодавством не визначено основні аспекти розвитку національної 

інноваційної системи та не конкретизовано її структуру. Означене показує 

непослідовність і неповну досконалість державної політики та потребує 

імплементації інтегрального підходу до розв‘язання низки проблем 

сільського господарства та активізації відродження й розвитку тваринниц-

тва. Разом із тим, в Україні процес (є досить багатогранним і тривалим) ви-

роблення державної політики піддається впливу змін, якіпостійно виника-

ють в економічній і політичній сферах діяльності, що безпосередньо впливає 

на розвиток тваринництва на інноваційній основі. Неодмінною вимогою для 

запозичення досвіду країн ЄС та забезпечення переходу України на 

європейську модель розвитку є запровадження принципу інформаційної 

відкритості органів державної влади та їх повної взаємодії із суспільством. 

Висновки. Зазначене вище дає підстави говорити, що сприятливі при-

родно-кліматичні та земельні умови, наявність трудових ресурсів (з ураху-

ванням світового досвіду) переконують, що тваринництво має великий 

потенціал і в Україні. За наявності дієвих механізмів та інструментів дер-

жавного регулювання є всі підстави вважати, що цей потенціал буде 

реалізовано в недалекій перспективі. Подальші дослідження порушеної на-
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ми в статті проблеми вбачаються в дослідженні державної політики України 

щодо розвитку тваринництва на регіональному рівні. 
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ДІАЛЕКТИКА ЄДНОСТІ ТА ПРОТИРІЧ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЙ  

«МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ» ТА  

«МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВИ» 

 

THE DIALECTIC OF UNITY AND CONTRADICTION OF THE 

CONTENTS OF THE CATEGORIES «MECHANISMS OF PUBLIC  

ADMINISTRATION» AND «MECHANISMS OF STATE» 

 
За результатами аналізу наукових підходів до тлумачення категоріального зміс-

ту дефініцій «механізми державного управління» та «механізми держави» було визначе-

но їх концепти та сформульовано узагальнення щодо їх основних характеристик. 

Стаття містить узагальнення щодо можливості вдосконалення визначення категорії 

«механізми державного управління». В статті визначено індивідуальні (унікальні) та 

спільні характеристики кожної з розглянутих категорій та запропоновано авторський 

погляд щодо їх співвідношення. 

Ключові слова: галузи науки «Державне управління», механізми державного 

управління, механізми держави, підходи до визначення змісту категорії, концептуаліза-

ція змісту категорії, діалектика єдності та протиріч змісту. 

 
Based on the results of analysis of scientific approaches to the interpretation of the ca-

tegorical content of the definitions "mechanisms of public administration" and "mechanisms of 

the state" were determined by their concepts and formulated generalizations about their main 

characteristics. The article contains a generalization on the possibility of improving the defini-

tion of the category "mechanisms of public administration". In article there are determined in-

dividual(unique) and common characteristics of each of researched categories and proposed 

the author's view on their relationship. 

Key words: fields of science "public administration", mechanisms of public administra-

tion, mechanisms of the state, approaches to the definition of the category content, conceptuali-

zation of the category content, dialectics of unity and contradictions of the content. 
 

 

Постановка проблеми. Теоретико-методологічне підґрунтя галузи 

науки «Державне управління», не дивлячись на своє остаточне оформлення 

у межах окремого напряму наукового знання та відносно високий рівень 

свого наукового опрацювання, все ще перебуває у стані перманентного роз-

витку. На відміну від тих галузей наукового знання, які мають багаторічні 
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традиції розвитку, а відповідно і в цілому сформовану систему понятійного 

апарату, державно-управлінська наука, з огляду на порівняно нетривалий 

час свого офіційного функціонування (галузь науки «Державне управління» 

була офіційно включена до переліку галузей науки, з яких може бути прису-

джений науковий ступінь на підставі норм Постанови Кабінету Міністрів 

України від 29.11.1997 р. № 1328), все ще залишається відкритою, як для ро-

зширення проблемного поля розвитку галузі так і для вдосконалення змісту 

свого категоріального апарату. На необхідність подальшої всебічної мето-

дологізації державного управління як галузі наукового знання з одночасним 

розвитком його понятійного апарату звертає увагу колектив авторів науко-

вої розробки «Концептуальні засади розвитку галузі науки ―Державне 

управління‖» на чолі з К.О. Ващенко. На думку вчених галузь науки «Дер-

жавне управління» перебуває у стані свого інтенсивного розвитку, форму-

вання наукових шкіл, поглиблення змісту та збільшення кола охоплення фу-

ндаментальних і прикладних досліджень [13, с. 3, 8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика розвитку 

теоретико-методологічного підґрунтя державно-управлінської науки, з 

огляду на перебування останньої у стадії перманентного розвитку, постійно 

перебуває у колі наукової уваги дослідників. Вагомий внесок у формування 

та розвиток концептуальних засад галузі науки «Державне управління» було 

зроблено В.Б. Авер‘яновим, Г.В. Атаманчуком, В.Д. Бакуменком, 

В.Д. Бондаренком, К.О. Ващенком, А.О. Дєгтярем, Н.Г. Діденко, 

С.М. Домбровською, О.В. Жабенком, В.М. Князєвим, В.І. Луговим, 

В.Я. Малиновським, Н.Р. Нижник, Г.С. Одінцовою, І.В. Розпутенком, 

С.М. Серьогіним, Ю.П. Сурміним, В.В. Тертичкою та багатьма іншими дос-

лідниками. Методологічні проблеми та концептуальні засади розвитку галу-

зі науки «Державне управління» постійно перебувають у межах кола науко-

вих уваги дослідників. Серед останніх науково-комунікативних заходів, те-

матична спрямованість яких була пов‘язана з вирішенням питань теоретико-

методологічного забезпечення розвитку галузі слід виділити:науково-

практичну конференцію за міжнародною участю «Галузь науки «Державне 

управління»: історія, теорія, впровадження» (28.05.2010, м. Київ – 

Національна академія державного управління при Президентові України); 

всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наука державного 

управління: досягнення, завдання, перспективи» (29.11.2012, м. Київ – 

Національна академія державного управління при Президентові України); 

міжнародну науково-практичну конференцію «Публічне управління: викли-

ки, загрози та розвиток галузі науки» (01.04.2016, м. Київ – Всеукраїнська 

асамблея докторів наук з державного управління) тощо. Під час роботи 

останнього з наведених вище науково-комунікативних заходів 

Ю.В. Ковбасюк звернув увагу на необхідність подальшого розвитку галузі 

науки «Державне управління» та підвищення її ролі у «теоретичному супро-

воді суспільних трансформацій, державно-управлінських реформ, прогнозу-
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ванні їх наслідків та ризиків запровадження, а також удосконаленні держав-

ної кадрової політики» [12, с. 10]. Не дивлячись на достатній рівень науко-

вого опрацювання проблематики теоретико-методологічного та науково-

методичного супроводження розвитку державно-управлінської науки, окре-

мі напрями її позиціонування у межах наукового знання все ще залишають-

ся відкритими для подальших наукових розвідок. Окремі напрями вдоскона-

лення галузі державного управління були нами розглянуті у межах поперед-

ніх напрямів наукових пошуків [19, 20, 21], а отже ця публікація є їх логіч-

ним продовженням. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким при-

свячується дана стаття. Останнім часом, у межах наукового дискурсу спо-

стерігається небезпечна тенденція умовного ототожнення змісту таких фун-

даментальних категорій як «механізми державного управління» та «механі-

зми держави». Безумовно, обидві категорії мають схожі за своїм змістом 

фокуси наукової уваги, але їх ототожнення є помилковим. Перед початком 

порівняльного аналізу категоріального змісту кожної з цих дефініцій, вважа-

ємо за необхідне звернути увагу на той факт, що «у науковій мові не може 

бути синонімів. У цьому полягає її принципова відмінність від побутової, 

повсякденної мови. В науковій теорії кожному явищу має відповідати єдине 

поняття як завершений, визнаний і вкорінений результат синтезу його бага-

тьох визначень. Синонімізація – некоректний шлях розвитку понятійного 

арсеналу наукового аналізу, який знижує його ефективність і глибину. Він 

змушує дослідника плавати по поверхні явищ, не пропускаючи до проник-

нення в їх сутність» [10, с. 54].  

Постановка завдання. За результатами аналізу змісту категорій «ме-

ханізми державного управління» та «механізми держави» з‘ясувати специ-

фічні (унікальні) особливості кожної з них, а також визначити їх спільні ха-

рактеристики. 

Виклад основного матеріалу. У якості підґрунтя для з‘ясування 

принципової різниці між категоріями «механізми державного управління» 

та «механізми держави» нами були обрані їх найбільш популярні серед нау-

ковців тлумачення, а також деякі опосередковані по відношенню до безпо-

середнього змісту відповідних дефініцій норми.  

По-перше, звернемо увагу на той факт, що у так званому чистому ви-

гляді, проблематика механізмів державного управління набуває своєї актуа-

лізації через призму змісту паспорту спеціальності 25.00.02 – механізми 

державного управління, тобто категорія «механізми державного управлін-

ня» має свою певну інституалізацію у межах формули наукової спеціальнос-

ті та напрямів наукових досліджень. Таке позиціонування обраної для аналі-

зу категорії ідентифікує її у межах науки публічного управління. Для порів-

няння, категорія «механізми держави» не має своєї ідентифікації на рівні на-

зви окремого паспорту спеціальності, хоча відповідна дефініція досить часто 

позиціонує на рівні безпосереднього предмету наукової уваги у межах на-



 184 

прямів досліджень теорії держави і права (загальні проблеми та принципи 

організації державного механізму – паспорт спеціальності 12.00.01 – теорія 

та історія держави і права; історія політичних і правових учень) та юридич-

ної науки в цілому. Приймаючи до уваги вище наведене можемо стверджу-

вати про те, що категорія «механізми державного управління» та «механізми 

держави» позиціонують у межах принципово різних напрямів наукового 

знання, а отже не є тотожними за фокусом свого предметно-об‘єктного 

спрямування. 

По-друге, порівняння категоріального змісту дефініцій «механізми 

державного управління» та «механізми держави» може бути подано через 

призму предметного спрямування (акценту), адже в одному випадку «меха-

нізм» подається у контексті його належності до «управління», причому ця 

категорія має як статичне (адміністративна установа, складова частина фун-

кціонування систем) так і динамічне (управління – дія, процес, вплив) нава-

нтаження, а в іншому –до «держави», зміст категорії якої, не дивлячись на 

всю свою складність, позиціонує виключно у межах статичної форми (на-

приклад, форма організації правління). Отже, у випадку з «управлінням» ка-

тегорія «механізм» має більш змістовне навантаження, адже є не лише атри-

бутом (притаманно для статичних форм позиціонування управління та дер-

жави), а і складовою (рушійною силою) певної дії. На значущість так звано-

го діяльнісного аспекту у тлумаченні сутності «механізм управління» звер-

нув увагу і Ю.Д. Древаль, який визначив неможливість «жорсткого відособ-

лення механізмів від державного управління в цілому (адже останньому 

іманентно властивий «діяльносний» чи функціональний аспект, який на від-

міну від «механізму держави» не є статичним і «не чекає» на зовнішні збуд-

ники чи впливи) [8, c. 8]. 

По-третє, кожна з вище згаданих категорій має свій унікальний зміст, 

який не є тотожним та таким, що може бути використаним для тлумачення 

іншої дефініції. Залишаючи поза увагою розгляд (аналіз) окремих тлумачень 

категорій «механізми державного управління» та «механізми держави» зве-

рнемо увагу лише на їх концептуальні положення. Найбільш відомі у межах 

наукової літератури підходи до визначення змісту категорії «механізми 

державного управління» наведені у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Підходи до визначення змісту категорії «механізми державного управління» 
п/н Автор Визначення 

1 В.Б. Авер‘янов  

 

складовими елементами механізму державного управління є: 

1) система органів виконавчої влади; 2) сукупність правових 

норм, що регламентують організаційну структуру системи ор-

ганів виконавчої влади і процеси її функціонування та розвит-

ку. Через механізм державного управління здійснюється реалі-

зація влади (владних відносин) [6, с. 35–39] 

2 Г.В. Атаманчук  механізм державного управління – це складна система держав-
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 них органів, організованих відповідно до визначених принци-

пів для здійснення завдань державного управління. Механізм 

державного управління є «інструментом» реалізації виконавчої 

влади держави [1, с. 89] 

3 В.Д. Бакуменко механізми державного управління – це практичні заходи, засо-

би, важелі, стимули, за допомогою яких органи державної вла-

ди впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну 

систему з метою досягнення поставлених цілей [2, c.17] 

4 В.ЯМалиновський. 

 

механізм державного управління розкривається як сукупність 

засобів організації управлінських процесів та способів впливу 

на розвиток керованих об‘єктів із використанням відповідних 

методів управління, спрямованих на реалізацію цілей держав-

ного управління [16, c. 115] 

5 Г.С. Одінцова  

 

механізм державного управління – способи розв‘язання супе-

речностей явища чи процесу в державному управлінні, послі-

довна реалізація дій, які базуються на основоположних прин-

ципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з вико-

ристанням відповідних їй форм і методів управління [17, с. 

421] 

6 Т.М. Райхенбах  

 

механізм державного управління – система спеціальних орга-

нів і закладів, через які здійснюється державне управління су-

спільством, окремими його складовими і захищаються його 

основні інтереси [25, с. 282] 

7 Р.М.Рудніцька  механізм державного управління – це штучно створена склад-

на система, призначена для досягнення поставлених цілей, яка 

має визначену структуру, сукупність правових норм, методи, 

засоби, інструменти державного впливу на об‘єкт [26, c. 15] 

8 О.В. Федорчак  механізм державного управління – це механізм як система, 

призначена для практичного здійснення державного управлін-

ня та досягнення поставлених цілей, яка має визначену струк-

туру, методи, важелі, інструменти впливу на об‘єкт управління 

з відповідним правовим, нормативним та інформаційним за-

безпеченням [30, с. 5] 

 

Розуміння змісту категорії «механізми державного управління» (таб-

лиця 1), а відповідно і визначення її основних концептів, не лише може, а і 

повинно відбуватись з прийняттям до уваги тлумачень дефініції «механізм 

управління». Ці категорії, на нашу думку, розрізняються за колом предмет-

но-об‘єктного фокусу наукової уваги, тобто різниця полягає, з одного боку, 

в масштабах охоплення відповідної проблематики, а з іншого – в рівні ієра-

рхії суб‘єктів, які залучені до реалізації функції управління. Серед найбільш 

вживаних у науковій літературі тлумачень змісту дефініції «механізми 

управління» слід звернути уваги на такі з них: 

– механізм управління – це сукупність форм, методів та інструментів 

управління [5] (І.П. Булєєв); 

– механізм управління – це система форм, методів, важелів, інструме-

нтів, які використовуються в діяльності держави і підприємств за відповід-

ного нормативного, правового та інформаційного їх забезпечення політикою 
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на мікро- та макрорівні [11] (О.М. Ковалюк); 

– механізм управління – це сукупність засобів впливу, які використо-

вуються в управлінні, або комплекс важелів, які використовуються в управ-

лінні [15] (Лавфта Дж. К.); 

– механізм управління – це сукупність дій і методів впливу на діяль-

ність людей, з метою спонукання їх до досягнення організаційних цілей (мо-

тивація). Поняття «механізм управління» відображає важелі або засоби 

впливу, якими є інтереси і цінності людини [14, с. 22] (Г.М. Ламакін); 

– механізм управління – це сукупність організаційних та економічних 

компонент, які забезпечують узгоджене, взаємозв‘язане та взаємодіюче фу-

нкціонування всіх елементів системи для досягнення цілей організації [18, 

с. 46] (В.М. Мішин). 

За результатами аналізу наведених вище тлумачень, спробуємо конце-

птуалізувати їх зміст у межах узагальненого підходу. Результат авторської 

концептуалізації змісту категорій «механізми державного управління» та 

«механізми управління» наведено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система органів державної влади та су-

купність нормативно-правових, органі-

заційно-адміністративних, економічних, 

інформаційних та мотиваційних важелів 

впливу суб‘єктів державного управління 

на об‘єкти державного управління 

Система форм, дій, методів, принципів, 

заходів, засобів, важелів, стимулів та 

інструментів впливу суб‘єктів держав-

ного управління на об‘єкти державного 

управління з метою досягнення суспі-

льно значущих цілей (цілей держави) 

Система механізму держа-

вного управління: суб‘єкти 

та об‘єкти державного 

управління; стратегія та 

програма (державна полі-

тика); інституціональне се-

редовище; методи, важелі, 

інструменти стимули; дія 

(вплив) та рефлексія (ре-

зультат) 

Різновиди механізмів 
державного управління: 
нормативно-правий; адмі-
ністративно-
організаційний; економіч-
ний; суспільно-політичний; 
соціально-психологічний; 
комунікаційно-
дипломатичний; інформа-
ційний; морально-етичний 

 

Структурована система суб‘єктів державного управління (органи державної влади та їх 

посадові особи) з закріпленими за ними на інституціональному рівні методами, засоба-

ми, важелями та інструментами забезпечення формування та реалізації державно-

управлінських рішень щодо суспільно значущих цілей 

 

Концептуалізація 

змісту категорій 

«механізми держав-

ного управління»  

та «механізми 

управління» 

Рис. 1. Концептуалізація змісту категорій «механізми державного управ-

ління» та «механізми управління» 
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Досить дивно, що жоден з авторів не використав категорію «техноло-

гія управління» для розкриття змісту механізмів державного управління. 

Можливо це пов‘язано з тим, що технології управління розглядаються в 

контексті інструментарію управляння, а отже є його складовим елементом. 

На нашу думку, технології управління є одним з найважливіших атрибутів 

будь-якого з різновидів механізму державного управління, адже саме за їх 

допомогою відбувається алгоритмізація використання суб‘єктом державно-

го управління наявних у його розпорядженні важелів, методів інструментів 

тощо. 

Наведені вище тлумачення дозволяють сформулювати такі основні 

узагальнення щодо категоріального змісту дефініції «механізми державного 

управління»: 

– складові елементи механізму державного управління (цілі, функції, 

форми, важелі, процедури, методи, інструменти, рішення тощо) набувають 

свого унікального, під виконання кожного конкретного завдання (досягнен-

ня мети державного управління), системного структурування завдяки техно-

логії управління. Технологія управління визначає не лише алгоритм поєд-

нання тих чи інших елементів механізму державного управління, а і обумо-

влює послідовність їх використання з прийняттям до уваги рефлексії об‘єкту 

управління; 

– механізми державного управління характеризуються динамікою, з 

одного боку, зміни свого змісту (під вирішення кожної управлінської задачі 

обирається свій, унікальний, перелік важелів, процедур, методів, інструмен-

тів тощо), а з іншого – постійної зміни свого стану (механізм виконує свою 

функцію лише за умови його використання); 

– механізм державного управління уявляє собою інституціонально 

оформлену та суспільно схвалену (визнану) системну взаємодію суб‘єктів 

державного управління (органів державної влади та їх посадових осіб) з су-

купністю нормативно-правових, організаційно-адміністративних, інформа-

ційно-технологічних тощо елементів, узгоджене використання яких забезпе-

чує (може забезпечити) досягнення суспільно значущих цілей. Іншими сло-

вами, система механізму державного управління може бути може бути розг-

лянута через призму діалектичної єдності суб‘єктів державного управління 

(посадових осіб), технологій формування та реалізації управлінських рі-

шень, а також необхідних для цього інструментів та ресурсів (правові, фі-

нансові, адміністративні, людські тощо); 

– особливості розбудови структури того чи іншого механізму держав-

ного управління, так само як і практика його використання, обумовлюються 

змістом державної політики, а саме її конкретними цілями та завданнями. З 

огляду на різноманіття цілей держави, як за своїм функціональним спряму-

ванням (за змістом), так і за масштабами позиціонування (коло охоплення 

відповідної проблематики), можемо стверджувати про те, що механізми 

державного управління не є універсальними для вирішення будь яких за-
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вдань. Тобто, кожен з механізмів державного управління є унікальним та 

може бути використаний повторно лише для досягнення однотипних цілей; 

– механізм державного управління уявляє собою структуровану єд-

ність суб‘єктів державного управління та їх дій (алгоритми та процедури ре-

алізації функцій управління, технології управління, методи та інструменти 

формування та реалізації управлінських рішень) щодо впливу на об‘єкти 

державного управління з метою досягнення цілей держави. 

Безумовно, вище наведені узагальнення змісту категорії «механізми 

державного управління» не вичерпують проблематики цього складного фе-

номену, а отже можуть бути доповнені під час подальших наукових пошу-

ків.  

Повертаючись до предмету нашого наукового пошуку, звернемо увагу 

на тлумачення змісту категорії «механізм держави». Найбільш поширені у 

межах наукової думки підходи до визначення відповідної дефініції наведено 

у таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Підходи до визначення змісту категорії «механізм держави» 
п/н Автор Визначення 

1 С.В. Бобровник Механізм держави – це система нормативно визначених, взає-

модіючих органів та організацій держави, створення яких було 

здійснено для реалізації завдань і функцій держави та  

наділених спеціальними повноваженнями у відповідній сфері 

діяльності [28, с. 146] 

2 А. Босяцький  Механізм держави характеризується такими особливостями: 

по-перше, він складається з особливого розряду людей, що за-

ймаються управлінською діяльністю; по-друге, він представляє 

собою систему державних органів і установ, які пов‘язані ієра-

рхічною підпорядкованістю та мають право здійснювати дії, 

віднесені до виключної компетенції держави; по-третє, для ре-

алізації своїх владних повноважень він має у своєму розпоря-

дженні необхідні організаційні засоби [4, с. 280] 

3 М.М. Добринін  

 

Механізм держави – це сукупність всіх структур держави, що 

реалізують її завдання та функції. Через механізм держави 

здійснюється систематичне і безперервне керуючий вплив на 

суспільство, поведінку і діяльність людей, реалізується держа-

вна влада, забезпечується досягнення державних цілей і за-

вдань. Механізм держави – це обумовлена цілями і завданнями 

держави внутрішньо цілісна система органів і установ (органи 

держави та інші державі установи) [7, с. 273] 

4 В.В. Копєйчиков Механізм  держави –  це система всіх державних організацій, 

які здійснюють її завдання і реалізують її функції [9, с. 85] 

5 Т.О. Пікуля  механізм держави слід розглядати через систему не лише дер-

жавних органів, державних установ і підприємств, а також і 

інших інститутів держави, а саме: бюджетна, грошова і банків-

ська системи, державна власність, системи охорони здоров‘я, 

соціального захисту, освіти, виховання, науки, культури тощо 
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[23, c. 52] 

 

6 В.Д. Пєрєвалов  механізм держави – це цілісна ієрархічна система державних 

органів, установ і посадових осіб, які здійснюють державну 

владу, завдання та функції держави [22, с. 90] 

7 П.М. Рабінович   механізм держави – це система всіх державних організацій 

(державні підприємства, державні установи (заклади), держав-

ні органи), які виконують її завдання і реалізують її функції 

[24, c. 57]. 

8 О.Ф. Скакун механізм держави – це цілісна, ієрархічно розбудована, дина-

мічна система державних органів, підприємств, установ,  ін-

ститутів, що здійснює завдання і функції держави на основі і  в 

межах права і слугує державі організаційно-економічною, ор-

ганізаційно-політичною, організаційно-соціальною,  організа-

ційно-культурною основою [27, с. 160]. 

 

Приймаючи до уваги зміст наведених у таблиці 2 тлумачень категорії 

«механізм держави», можемо сформулювати такі основні узагальнення: 

– на відміну від визначень категорії «механізми державного управлін-

ня» наведені у таблиці 2 тлумачення подають відповідну категорію через 

призму однини, тобто саме «механізм», а не «механізми». Отже, концептуа-

лізуючи зміст категорії «механізм держави» слід звернути увагу на не мож-

ливості його подання через призму його альтернативних різновидів, тобто 

кожна конкретна держава використовує один конкретний механізм держави 

(цілком очевидно, що ми не можемо вести мову про існування двох парале-

льних законодавчих органів державної влади або двох вищих органів вико-

навчої влади тощо);  

– майже кожне з розглянутих нами вище визначень акцентує увагу на 

тому, що механізм держави є системою організаційних структур та їх поса-

дових осіб, що на нашу думку, дещо звужує зміст відповідної категорії до 

структурно-функціонального (статичного) рівня її сприйняття. Крім того, 

механізм держави є похідним від її ідеї, сутності. Іншими словами механізм 

держави є її атрибутом та своєрідним індикатором рівня демократизації 

державної влади та суспільного життя (механізм держави не є тотожнім для 

кожного з політичних режимів, адже кожен з різновидів режиму має свої ці-

лі, а відповідно формулює і свої завдання перед державною владою. На ду-

мку А.В. Берези «тоталітарна держава вирізняється найбільш масштабним і 

глибоким втручанням у всі сфери суспільного життя» [3, с. 53], а отже така 

держава, для забезпечення досягнення мети свого існування, потребує тако-

го механізму, який би гарантував панування офіціальної ідеології та забез-

печував можливість держави контролювати як суспільство в цілому, так і 

безпосередньо кожного його представник); 

– метою використання механізму держави є забезпечення реалізації 

останньою своїх функцій, у тому числі й вчинення правосуддя та здійснення 

примусу. Іншими словами, механізм держави, на відміну від механізмів 
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державного управління не може бути використаний тими органами (особа-

ми) які не віднесені до суб‘єктів державного управління. Розуміння сутності 

механізму держави, за умови певних абстрагувань, може бути частково по-

дано через призму змісту категорії «державний апарат», хоча безумовно ці 

категорії не є тотожними. 

Отже, під механізмом держави ми розуміємо систему всіх державних 

організацій та установ які відповідно до інституціональних норм та на їх пі-

дставі забезпечують досягнення державою мети свого існування (реалізують 

функції держави та забезпечують виконання певних завдань).  

Аналізуючи зміст категорії «механізм держави» ми не можемо не зве-

рнути увагу на тлумачення відповідної категорії яке було надано 

Ю.О. Тихомировим, адже його думка значно відрізняється від поглядів ін-

ших з розглянутих нами дослідників (таблиця 2). На переконання вченого, 

під механізмом держави слід розуміти не лише систему органів державної 

влади та публічні служби і корпорації, а у тому числі й процедури прийнят-

тя управлінських рішень з відповідним ресурсним забезпеченням їх реаліза-

ції [29, с. 143]. Скоріше за все, акцент уваги у наведеному тлумаченні на 

процедурах прийняття управлінських рішень та ресурсному забезпеченні їх 

виконання стає підґрунтям для ототожнення категорій «механізми держав-

ного управління» та «механізми держави». Обидві категорії апелюють до 

певних організаційних структур (суб‘єкти державного управління), обидві 

категорії зосереджені на впливі суб‘єктів державного управління на об‘єкти 

державного управління (практичні заходи) тощо. Разом з тим, слід розуміти, 

що «процедури прийняття управлінських рішень» за своїм змістовним нава-

нтаженням тяжіють скоріше до технологій управління чим безпосередньо 

самих дій або «практичних заходів» (В.Д. Бакуменко) та «реалізації дій» 

(Г.С. Одінцова). Іншими словами, така складова механізму держави як 

«процедури прийняття управлінських рішень», на нашу думку, є статичною 

характеристикою, що цілком відповідає змісту вище висунутого нами при-

пущення про статичність структурно-організаційного підходу до тлумачен-

ня змісту категорії «механізм держави».  

Розглянувши концептуальний зміст категорій «механізми державного 

управління» та «механізм держави» вважаємо за можливе звернути увагу на 

діалектику їх єдності та існуючих протиріч. Авторський погляд щодо порів-

няння змісту відповідних категорій подано на рисунку 2. 

Висновки. Приймаючи до уваги вище наведене можемо сформулюва-

ти такі основні висновки. 

По-перше, не дивлячись на той факт, що зміст категорій «механізми 

державного управління» та «механізм держави» має спільні складові, він не 

є тотожнім. Кожна з категорій має свою унікальну площину позиціонування 

у межах юридичної та державно-управлінської наук. Наприклад, категорія 

«механізми державного управління», відповідно до свого змістовного нава-

нтаження, тяжіє до науки «Державне управління», в той час як Категорія 
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«механізм держави» є прерогативою юридичної наукової думки. Зміст обох 

категорій апелює до цілей держави її функцій та форм прояву кожного з ме-

ханізму. Крім того, система кожного з розглянутих нами механізмів перед-

бачає наявність у її структурі суб‘єктів та об‘єктів управлінського впливу, а 

також необхідного для його здійснення ресурсного забезпечення. 

По-друге, різниця між «механізмами державного управління» та «ме-

ханізмом держави» може бути розкрита через виявлення специфічних (уні-

кальних) характеристик кожної з категорій. Наприклад, для механізмів дер-

жавного управління такими унікальними характеристиками є рухливість си-

стеми (практичні дії суб‘єктів управлінської діяльності) та наявність у її 

структурі важелів, інструментів, процедур, методів, технологій формування 

та реалізації управлінських рішень. У свою чергу, механізм держави харак-

теризується: статичністю штучної структурно-організаційної природи свого 

походження (система органів організації державної влади); позиціонуванням 

на рівні організаційно-правової та матеріальної основи для функціонування 

держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-третє, різниця змісту категорій «механізми державного управлін-

ня» та «механізм держави» може бути пояснена через призму персоналізації 
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Відповідно до етимології самого слова 

«механізм», його зміст може бути розк-

ритий через систему, у межах якоїрух 

одного з її елементів стає умовою руху 

іншого елементу системи  

Динамічна система 

(практичні заходи); 

наявність різнови-

дів; система важе-

лів, процедур, ме-

тодів, технологій 

формування та ре-

алізації рішень,та 

інструментів 

Елементи механізму перебувають під 

впливом причинно-наслідкових 

зв‘язків (зміна позиціонування одного 

елементу, обумовлює обов‘язкову 

зміну іншого) 

Статична система 

(система органів 

організації дер-

жавної влади); 

організаційно-

правова та ресур-

сна основа для 

функціонування 

держави; штучно 

створена система 

органів влади  

Специфічні (унікальні) 

характеристики  

Специфічні (унікальні) 

характеристики  

Спільні харак-

теристики кате-

горій 

Цілі, функції, форми; суб‘єкти та об‘єкти впливу; ресурси 

Рис. 2. Співвідношення змісту категорій «механізми державного управлін-

ня» та «механізми держави»: діалектика єдності та протиріч 



 192 

суб‘єктів їх використання. Наприклад, механізми державного управління 

можуть бути використані, безумовно за певних абстрагувань, не лише 

суб‘єктами державного управління, а у тому числі й іншими особами які на-

ділені певними повноваженнями. Таке наше припущення обумовлено тим 

фактом, що формування змісту та становлення практики використання ме-

ханізмів державного управління пов‘язано з управлінською діяльністю в ці-

лому, тобто без її сприйняття через призму реалізацій функцій держави. Ін-

шими словами, нормативно-правий, організаційно-адміністративний, еко-

номічний, інформаційний, політичний, соціально-психологічний тощо ме-

ханізми державного управління не лише можуть, і з успіхом використову-

ються за межами суб‘єктно-об‘єктних відносин державного управління. Ра-

зом з тим, слід визнати той факт, що використання механізму держави пере-

буває у виключній компетенції суспільства та його політичних інститутів.  

Вище наведені узагальнення, з огляду на складність та багатогранність 

прояву обраного нами предмету наукового пошуку, не вичерпують поруше-

ної проблематики, а отже можуть бути уточнені (доповнені) під час подаль-

ших наукових розвідок. Найбільш перспективними напрямами в організації 

наукових досліджень, за відповідним змістовним спрямуванням, на нашу 

думку є ті з них, які пов‘язані з уточненням та порівнянням категоріального 

змісту таких дефініцій як «механізм державного управління» та «державний 

механізм управління», «механізм держави» та «державний механізм». 

З‘ясування особливостей формулювання та прояву змісту кожної з цих кате-

горій сприятиме не лише розвитку теоретико-методологічного підґрунтя 

державно-управлінської науки, а і створенню підґрунтя для вдосконаленню 

практики використання відповідних механізмів. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

THE WAYS OF IMPROVING OF THE ECONOMIC MECHANISM 

OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 
 

У статті досліджено напрями вдосконалення економічного механізму при-

родоохоронної діяльності. Зокрема, визначено фактори недосконалості економіч-

ного механізму природоохоронної діяльності: недосконалість системи платежів 

за забруднення навколишнього середовища і механізму їх індексації; відсутність 

регламентації цільового використання коштів, призначених для природоохорон-

них заходів та відтворення природних ресурсів; нерозвиненість пільгового опода-
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ткування та кредитування при фінансуванні природоохоронних заходів; невраху-

вання екологічних факторів як обов'язкової умови при приватизації, банкрутстві, 

реалізації інвестиційних проектів тощо. Виокремлено загальнодержавні заходи 

вдосконалення економічного механізму забезпечення природокористування та 

охорони навколишнього середовища. Наголошено на необхідності підготовки на 

загальнодержавному рівні Концепцію розвитку екологічного законодавства Укра-

їни, основою якої повинен бути економічний механізм охорони навколишнього 

природного середовища. Виділено напрями вдосконалення економічного механізму 

забезпечення природокористування та охорони навколишнього середовища на ре-

гіональному рівні. Акцентовано увагу на доцільності  прийняти рішення про збе-

реження цільових бюджетних екологічних фондів в регіонах України, а також 

ширшого використання на регіональному рівні ефективні еколого-економічні ре-

гулятори. Обґрунтовано застосування адміністративних штрафів за екологічні 

правопорушення, а також формування екологічних фондів як найбільш ефектив-

них економічних методів охорони природи.  

Ключові слова: природоохоронна діяльність, еколого-економічні регуля-

тори, економічний механізм, екологічні штрафи.   

 

The ways of improving of the economic mechanism of environmental protection is 

explored in the article. In particular, the following factors of imperfections of the eco-

nomic mechanism of environmental activity are identified: imperfections of the system of 

payments for environmental pollution and the mechanism of their indexing; lack of 

regulation of the targeted use of funds intended to environmental protection and natural 

resources reproduction; lack of preferential taxation and credit when financing envi-

ronmental measures; failure to take into account environmental factors as a mandatory 

condition in privatization, bankruptcy, implementation of investment projects and etc. 

The State measures of economic mechanism of improvement of environmental manage-

ment and protection is identified. The need of preparation of the Concept of Develop-

ment of Environmental Legislation of Ukraine at the State level is noted. The economic 

mechanism of protection of the natural environment is a basis of the given Concept. The 

directions of improving of the economic mechanism of environmental management and 

protection at the regional level are identified. The emphasis is placed on the expediency 

of taking a decision on the preservation of earmarked budgetary environmental funds in 

the regions of Ukraine, as well as on the wider use of effective environmental-economic 

regulators at the regional level. The administrative fines for environmental offences are 

justified, as well as the formation of environmental funds as the most effective economic 

methods of nature protection. 

Key words: environmental protection, ecological and economic regulators, eco-

nomic mechanism, environmental fines. 
 

 

Постановка проблеми. В даний час економічний механізм природоо-

хоронної діяльності виявляється неефективним внаслідок наявності таких 

факторів: 1) недосконалість системи платежів за забруднення навколишньо-

го середовища і механізму їх індексації; 2) відсутність регламентації цільо-

вого використання коштів, призначених для природоохоронних заходів та 
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відтворення природних ресурсів; 3) нерозвиненість пільгового оподаткуван-

ня та кредитування при фінансуванні природоохоронних заходів; 

4) неврахування екологічних факторів як обов'язкової умови при приватиза-

ції, банкрутстві, реалізації інвестиційних проектів тощо. Крім того, відбува-

ється руйнування діючих економічних механізмів природокористування в 

регіонах, що знижує ефективність природоохоронної діяльності в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Екологічна політика дер-

жави неодноразово ставала предметом дослідження багатьох вчених і прак-

тиків, зокрема, таких: В. Забродський, М. Кизим [1], Т. Миронова [3] та ін. 

Однак економічні механізми природокористування у контексті їх впливу на 

природоохоронну діяльність все ще залишаються мало дослідженими.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження напрямів вдоско-

налення економічного механізму природоохоронної діяльності. 

Досягнення визначеної мети потребує вирішення таких завдань: 

- визначити фактори недосконалості економічного механізму приро-

доохоронної діяльності; 

- виокремити загальнодержавні заходи вдосконалення економічного 

механізму забезпечення природокористування та охорони навколишнього 

середовища; 

- виділити напрями вдосконалення економічного механізму забезпе-

чення природокористування та охорони навколишнього середовища на регі-

ональному рівні; 

- обґрунтувати застосування адміністративних штрафів за екологічні 

правопорушення, а також формування екологічних фондів як найбільш ефе-

ктивних економічних методів охорони природи.  

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що останнім часом 

знизилося стимулююче значення екологічних платежів для суб'єктів госпо-

дарської діяльності. Відповідно, у новому податковому законодавстві пред-

ставляється необхідним використовувати метод визначення нормативних 

платежів, що співвідносяться з величиною витрат на виконання природоо-

хоронних заходів по відшкодуванню шкоди, що завдається в результаті гос-

подарської діяльності. Це дозволить не тільки відновити втрачене стиму-

лююче значення зазначених платежів, але і дати можливість фінансування 

за рахунок коштів, які акумулюються в державних екологічних фондах, для 

проведення відповідних природоохоронних робіт (будівництво очисних 

споруд, рекультивація земель та ін.). 

Важливим важелем економічного впливу можуть бути адміністративні 

штрафи за екологічні правопорушення, які зараз носять виключно символіч-

ний характер. Фінансові санкції за екологічні порушення за своїм розміром 

повинні не тільки відшкодовувати завдані еколого-економічний і соціальний 

збиток, але і передбачати додаткову суму карального значення [3; 4]. 

Останнім часом намітилася тенденція до скорочення чисельності за-

йнятих у сфері контролю за дотриманням вимог охорони навколишнього се-



 199 

редовища. Все це призвело до скорочення надходження коштів у вигляді 

платежів та адміністративних штрафів та, зрештою, стало однією з основних 

причин триваючого погіршення екологічної обстановки в Україні. 

Одним з ефективних економічних методів охорони природи були еко-

логічні фонди, через які фінансувалися природоохоронні заходи та програ-

ми. Фонди захищали ці кошти від «розчинення» в загальнодержавному і ре-

гіональному бюджетах, хоча не можна не визнати, що витрачання коштів не 

завжди здійснюється ефективно. З метою вдосконалення економічного ме-

ханізму забезпечення природокористування та охорони навколишнього се-

редовища у роботі пропонується: 

- на загальнодержавному рівні підготувати Концепцію розвитку еко-

логічного законодавства України, основою якої повинен бути економічний 

механізм охорони навколишнього природного середовища; 

- розробити проекти законів «Про екологічне страхування», «Про ці-

льові бюджетні екологічні фонди»; 

- при підготовці проекту стратегії розвитку держави на довгостроко-

вий період та проекту середньострокової програми економічного розвитку 

України передбачити в них положення з питань охорони навколишнього 

природного середовища, в тому числі такі, що стосуються розвитку еконо-

мічного механізму охорони навколишнього природного середовища; 

- розглянути питання про значне збільшення діючих нормативів плати 

за забруднення навколишнього природного середовища природокористува-

чами, а також штрафних санкцій, та затвердити їх, а також прискорити при-

йняття інструкції щодо плати за забруднення навколишнього природного 

середовища; вирішити питання про встановлення нормативів плати за за-

бруднення такими видами впливів, як шум, вібрація, електромагнітне та ра-

діаційне випромінювання;  

- прийняти позитивні рішення з питань: застосування заохочувальних 

цін і надбавок за екологічно чисту продукцію; порядку зменшення платежів 

при реалізації природоохоронних заходів для зниження шкідливого впливу 

на навколишнє середовище; встановлення підвищених ставок податку або 

спеціального податку по відношенню до продукції, виробленої з викорис-

танням технологій з підвищеною екологічною небезпекою у споживанні, 

зберіганні та захороненні; 

- розглянути питання про координацію діяльності органів державної 

влади і місцевого самоврядування щодо реалізації економічного механізму 

регулювання природокористування, охорони навколишнього природного 

середовища та підвищення відповідальності за збір коштів і їх цільове вико-

ристання на проведення природоохоронних заходів; 

- підготувати пропозиції про включення в систему екологічного права 

понять «екологічний ризик», «екологічно шкідлива продукція», «екологічно 

небезпечні технології», «викиди і скиди забруднюючих речовин», «приро-

доохоронні технології» та деяких інших; 
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-  опрацювати питання визначення вартісних еквівалентів ціни ризику 

пошкодження здоров'я під впливом чинників навколишнього середовища; 

- використовувати механізм реструктуризації українських зовнішніх 

боргів для фінансування природоохоронної діяльності; 

- сформувати систему навчання спеціалістів у сфері охорони навко-

лишнього середовища та екологічної безпеки, маючи на увазі створення в 

регіонах пов'язаної з центром в єдиному інформаційному просторі мережі 

навчальних і консультаційних структур [1; 2]. 

Що стосується відповідних пропозицій на регіональному рівні, то до 

них слід віднести такі: 

- прийняти рішення про збереження цільових бюджетних екологічних 

фондів в регіонах України; 

- ширше використовувати на регіональному рівні ефективні еколого-

економічні регулятори: а) платність природокористування; б) створення си-

стеми пільг, субсидій, кредитів для природоохоронної діяльності; в) засто-

сування штрафів за діяльність, що завдає шкоди навколишньому середови-

щу; г) створення ринку екологічних послуг тощо; 

- використовувати не менше 50% коштів екологічних фондів і цільо-

вих фондів відновлення і охорони водних ресурсів України на будівництво і 

реконструкцію об'єктів комунальної інфраструктури; 

- розробити регіональні нормативи скидання стічних вод у водойми і 

комплексні програми поетапного їх досягнення [2; 4].   

Висновки. За результатами проведеного дослідження можна сформу-

лювати такі висновки. 

1. Визначено фактори недосконалості економічного механізму приро-

доохоронної діяльності: недосконалість системи платежів за забруднення 

навколишнього середовища і механізму їх індексації; відсутність регламен-

тації цільового використання коштів, призначених для природоохоронних 

заходів та відтворення природних ресурсів; нерозвиненість пільгового опо-

даткування та кредитування при фінансуванні природоохоронних заходів; 

неврахування екологічних факторів як обов'язкової умови при приватизації, 

банкрутстві, реалізації інвестиційних проектів тощо.  

2. Виокремлено загальнодержавні заходи вдосконалення економічного 

механізму забезпечення природокористування та охорони навколишнього 

середовища. Наголошено на необхідності підготовки на загальнодержавно-

му рівні Концепцію розвитку екологічного законодавства України, основою 

якої є економічний механізм охорони навколишнього середовища. 

3. Виділено напрями вдосконалення економічного механізму забезпе-

чення природокористування та охорони навколишнього середовища на регі-

ональному рівні. Акцентовано увагу на доцільності  прийняти рішення про 

збереження цільових бюджетних екологічних фондів в регіонах України, а 

також ширшого використання на регіональному рівні ефективні еколого-

економічні регулятори. 
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4. Обґрунтовано застосування адміністративних штрафів за екологічні 

правопорушення, а також формування екологічних фондів як найбільш ефе-

ктивних економічних методів охорони природи.  
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У статті досліджено технології розробки та впровадження інформаційної 

політики держави. Зокрема, визначено предмет дослідження інформаційної по-

літики держави. Виділено специфічні соціально-політичні риси громадянського 

суспільства, що входять до кола інтересів формування та реалізації інформацій-

ної політики держави: діяльність вільних асоціацій, соціальних інститутів, соці-

альних рухів тощо; реалізація прав і свобод особистості, її недоторканність і 

безпека; самостійність суб'єктів господарювання при функціонуванні різних 

форм власності. Здійснено групування конкретних проявів інформаційної політи-

ки держави за такими ознаками: суб'єктний зміст інформаційної політики дер-

жави; часовий вимір інформаційної політики держави; територіально-

просторовий вимір інформаційної політики держави; спрямованість інформацій-

ної політики держави щодо громадського прогресу; методи проведення інформа-

ційної політики держави. Охарактеризовано складові інформаційної політики 

держави.  

Ключові слова: інформаційна політика держави, технології,соціально-

політичні риси, реалізація влади.   

 

The technologies of development and implementation of information policy of a 

State are investigated in the article. In particular, the subject of study of a State infor-

mation policy is defined. The following specific social and political features of civil so-

ciety, which are among the interests of forming and implementing of the information 

policy of a State, are highlighted: activities of free associations, social institutions, so-

cial movements and etc; realization of rights and freedoms of an individual, his inviola-

bility and security; independence of economic entities while operation of various forms 

of ownership. The specific manifestations of the information policy of a State are 

grouped by the following directions: subject matter of the information policy of a State; 

temporary measurement of the information policy of a State; spatial dimension of the 

information policy of a State; direction of the State information policy on social pro-

gress; methods of implementation of information policy of a State. The components of 

the information policy of a State are described. 

Keywords: information policy of a State, technologies, social and political fea-

tures, realization of power. 

 

 

Постановка проблеми. Безпосередньо інформаційну політику держа-

ви можна визначити як особливу сферу життєдіяльності людей, пов'язану з 

владними відносинами, з державою і соціальними інститутами, функціону-

вання і дія якої покликані гарантувати життєздатність громадян, різних спі-

льнот людей, реалізацію їх загальної волі, потреб і інтересів. Як можна по-

бачити, функціонально інформаційна політика держави безпосередньо по-

в'язана із реалізацією влади, тобто зі здатністю і можливістю чинити визна-

чальний вплив на діяльність і поведінку людей за допомогою низки засобів. 

Саме це і підкреслює актуальність наведеної теми дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційна політика 

держави вже тривалий час є предметом досліджень і практичних напрацю-

вань багатьох авторів, зокрема, О. А. Баранов [1], Н. В. Грицяк [2], О. В. Не-
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стеренко [3] та ін. Проте технології розробки та впровадження інформацій-

ної політики держави все ще залишаються недосконалими та такими, що по-

требують оптимізації.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження технологій розро-

бки та впровадження інформаційної політики держави. 

Для досягнення поставленої мети у роботі ставляться та вирішуються 

наступні завдання: 

- визначити предмет дослідження інформаційної політики держави; 

- виділити специфічні соціально-політичні риси громадянського сус-

пільства, що входять до кола інтересів формування та реалізації інформа-

ційної політики держави; 

- здійснити групування конкретних проявів інформаційної політики 

держави; 

- охарактеризувати складові інформаційної політики держави. 

Виклад основного матеріалу. В залежності від її спрямованості на 

вирішення внутрішніх чи зовнішніх проблем розрізняються: 

- внутрішня політика − політика, покликана регулювати відносини 

всередині її провідної соціальної складової (особистість, мала або велика 

соціальна група, народ) або інституційної складової (держава і державні 

об'єднання, громадянське суспільство і суспільні об'єднання) суб'єкта; 

- зовнішня політика − політика, покликана регулювати відносини су-

б'єкта, що її здійснює, з більш загальними або іншими суб'єктами, включаю-

чи, наприклад, відносини між національною елітою і нацією в цілому, дер-

жавою і її конкретними інститутами, з одного боку, а також громадянським 

суспільством і його інститутами, − з іншого [2; 3]. 

Зокрема, громадяни повинні мати можливість отримувати інформацію 

про діяльність державних структур, якщо, звичайно, мова йде про сформо-

ване громадянське суспільство, яке являє собою високорозвинену спільність 

людей, що володіє суверенним правом на життєдіяльність, є самокерованою 

і здійснює контроль над державою. Специфічними соціально-політичними 

рисами громадянського суспільства, в порівнянні з догромадянським, ви-

ступають: 

-  діяльність вільних асоціацій, соціальних інститутів, соціальних ру-

хів тощо; 

- реалізація прав і свобод особистості, її недоторканність і безпека; 

- самостійність суб'єктів господарювання при функціонуванні різних 

форм власності. Що ж до об'єднуючих принципів громадянського суспільст-

ва, то основними з них є самоврядування і справедливість [2; 4]. 

Якщо держава дійсно зацікавлена у своєму розвитку, то вона має до-

сить активно займатися інформаційною політикою і ретельно вибудовувати 

свої відносини з громадянським суспільством, насамперед, з політичними 

партіями, бізнесом та іншими учасниками політичного процесу. Адже інфо-

рмаційна політика держави, в кінцевому рахунку, є не що інше, як діяль-
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ність різних політичних сил, яка пов'язана з поширенням масової інформа-

ції, що задовольняє потреби держави і громадянського суспільства. Саме у 

взаємовідносинах держави і громадських об'єднань проявляється демокра-

тизм суспільства. Виникнення, за ініціативою громадян, недержавних об'єд-

нань свідчить про рівень розвитку в даній країні демократії та демократич-

них інститутів. Особливе значення має правове закріплення взаємовідносин 

громадських об'єднань і держави. Громадяни та громадські об'єднання − не-

одмінні учасники всіх політичних кампаній, і першочергове завдання інфо-

рмаційної політики держави під час таких акцій − забезпечити плюралізм 

думок.  

Усе це дозволяє дати розгорнуте визначення самої інформаційної по-

літики держави, яка, являє собою сукупність цілей, що відображають націо-

нальні інтереси в інформаційній сфері, стратегію, тактику, завдання держав-

ного управління, управлінських рішень і методів їх реалізації, що розробля-

ються і реалізуються державною владою для регулювання й удосконалення 

як власне процесів інформаційної взаємодії в суспільно-політичній та соціа-

льно-економічній сферах життєдіяльності суспільства і держави, так і про-

цесів забезпечення такої взаємодії. 

У відповідності з цим, предметом інформаційної політики держави 

виступають тенденції, закономірності розвитку інформаційної сфери, суспі-

льних інформаційних відносин, інформаційних процесів, методи аналізу і 

прогнозу їх розвитку, виявлення ефекту і механізмів впливу засобів масово 

інформації та масової комунікації на масову свідомість, громадянське суспі-

льство і державу. 

У продовження аналізу інформаційної політики держави необхідно 

виділити родові ознаки групування її конкретних проявів і відповідні їм фо-

рми. При цьому групування конкретних проявів інформаційної політики 

держави і відповідних їм форм розрізняється за наступними підставами 

(ознаками) [1; 3]. 

1. Суб'єктний зміст інформаційної політики держави − ознака, що слу-

гує підставою для об'єднання видів і форм інформаційної політики в залеж-

ності від того, хто є її суб'єктом і, відповідно, чиї інтереси отримують в ній 

своє пріоритетне відображення:  

- міжнародна, державна; 

- партійна, лобістська; 

- національна, класова, елітарна тощо інформаційна політика. 

2. Часовий вимір інформаційної політики держави − ознака, що слугує 

підставою для об'єднання видів і форм інформаційної політики в залежності 

від часу і тривалості протікання політичного процесу і зосереджених в да-

ному часовому відрізку завдань і цілей інформаційної політики:  

- минула, теперішня і майбутня;  

- оперативна, тактична і стратегічна інформаційна політика. 

3. Територіально-просторовий вимір інформаційної політики держа-
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ви − ознака, що слугує підставою для об'єднання видів, форм інформаційної 

політики залежно від територіально-просторової зони її поширення − лока-

льна, субрегіональна, регіональна і глобальна (масштаби останньої можуть 

бути як самими широкими − глобальними в прямому сенсі цього терміна, 

так і, в необхідних випадках, звужені, наприклад, до загальнонаціональної) 

інформаційна політика. 

4. Спрямованість інформаційної політики держави щодо громадського 

прогресу − ознака, що слугує підставою для об'єднання видів і напрямів ін-

формаційної політики у залежності від відповідності її змісту особливостям 

суспільного прогресу: реакційна, консервативна та прогресивна інформа-

ційна політика. 

5. Методи проведення інформаційної політики держави − ознака, що 

слугує підставою для об'єднання видів і форм інформаційної політики в за-

лежності від способів її проведення: реформістська і радикалістська інфор-

маційна політика [1; 2]. 

Учасники політичного процесу при здійсненні інформаційної політики 

держави переслідують різні цілі, але держава завжди має прагнути вибудо-

вувати конструктивний діалог з громадянським суспільством і прозоро ін-

формувати громадян про свою поточну діяльність.  Інформація починає гра-

ти все більшу роль в управлінні суспільством і всіма життєво важливими 

сферами держави.  В процесі побудови інформаційного суспільства зростає 

значення відкритості інформації для громадян.  Разом з тим, сама інформа-

ція стає невід'ємним атрибутом соціального управління в цілому, а інформа-

ційне управління стає частиною інформаційного суспільства.  При цьому 

слід мати на увазі, що мова йде про глобальне інформаційне суспільство, в 

яке повинен входити весь світ (всі країни), тобто  про інформатизацію всьо-

го світу і необхідність повного інформаційного забезпечення органів держа-

вної влади. 

Інформаційна політика держави містить у собі дві складові, а саме те-

хніко-технологічну та гуманітарну. Зокрема, техніко-технологічна складова 

пов'язана з: 

- розв'язанням завдань інформатизації суспільства; 

- розвитком і впровадженням інформаційно-комунікаційних техноло-

гій; 

- створенням конкурентоспроможної інформаційно-технологічної ін-

фраструктури.  

Гуманітарна складова інформаційної політики включає в себе поняття, 

зміст, якість інформації та вплив інформаційної політики держави на полі-

тичні, духовні і соціальні процеси в суспільстві. Відповідно, правомірно ви-

ділити гуманітарну складову інформаційної політики як визначальну [2; 3]. 

Інформаційна політика суб'єкта, який реалізує її в умовах глобалізації, 

повинна здійснюватися з урахуванням того, що, діючи в зоні його активнос-

ті, вона актуалізує не тільки інтереси, наявні в геополітичному просторі іс-
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нування цього суб'єкта, але й інтереси, що перетинаються з інтересами зна-

чної кількості суб'єктів глобального світу. Саме в такий спосіб, перебуваючи 

у тісному зв'язку з динамічною глобалізацією, інформація виступає як один 

з найважливіших напрямів технічного прогресу, в тому числі у сфері управ-

ління та інформаційного забезпечення. 

Висновки. У цілому, наступні висновки відображають результати 

проведеного дослідження. 

1. Визначено предмет дослідження інформаційної політики держави. 

Зазначено, що предметом інформаційної політики держави виступають тен-

денції, закономірності розвитку інформаційної сфери, суспільних інформа-

ційних відносин, інформаційних процесів, методи аналізу і прогнозу їх роз-

витку, виявлення ефекту і механізмів впливу засобів масово інформації та 

масової комунікації на масову свідомість, громадянське суспільство і дер-

жаву. 

2. Виділено специфічні соціально-політичні риси громадянського сус-

пільства, що входять до кола інтересів формування та реалізації інформа-

ційної політики держави: діяльність вільних асоціацій, соціальних інститу-

тів, соціальних рухів тощо; реалізація прав і свобод особистості, її недотор-

канність і безпека; самостійність суб'єктів господарювання при функціону-

ванні різних форм власності. 

3. Здійснено групування конкретних проявів інформаційної політики 

держави за такими ознаками: суб'єктний зміст інформаційної політики дер-

жави; часовий вимір інформаційної політики держави; територіально-

просторовий вимір інформаційної політики держави; спрямованість інфор-

маційної політики держави щодо громадського прогресу; Методи проведен-

ня інформаційної політики держави. 

4. Охарактеризовано складові інформаційної політики держави. Підк-

реслено, що інформаційна політика держави містить у собі дві складові, а 

саме техніко-технологічну та гуманітарну. 
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FORMATION OF MECHANISMS AND TECHNOLOGIES 

OF INTERACTION WITH THE PUBLIC  

IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM 

 
Визначено, що демократичні реформи в Україні актуалізували потребу 

формування нових взаємин держави і суспільства, заснованих на важливих для 

демократичного будівництва поняттях взаємодії, відкритості, діалозі. І держа-

ва, і суспільство відчувають в цьому нагальну потребу. Узгодження інтересів, 

презентації цілей і намірів, формуванню атмосфери взаємної довіри між різними 

суб'єктами взаємодії сприяє одна з сучасних дисциплін - зв'язок з громадськістю, 

суть якої полягає в створенні і підтримці доброзичливих відносин між 

організацією і громадськістю, досягнення гармонії і взаєморозуміння. 

Зазначено, що серйозне значення для формування зв'язку з громадськістю 

мало розвиток соціології. ПР став спиратися на соціологічні методи вивчення 

громадськості та ЗМІ. Зв'язок з громадськістю постійно збагачується знаннями 

про об'єкти соціальної психології - суспільної психології, соціальної психології 

особистості, соціальної психіці та тощо. Необхідно назвати ще ряд наук про лю-

дину, суспільство і техніці, які зробили внесок у становлення зв'язку з 

громадськістю: журналістика, політологія, історія, культурологія, лінгвістика, 

конфліктологія та тощо. Можна зробити висновок, що соціальні, гуманітарні 

науки сформували своєрідний теоретичний фундамент зв'язку з громадськістю. У 
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процесі свого становлення зв'язок з громадськістю взаємодіючи з різними 

соціальними практиками, залучаючи знання та вміння різних дисциплін, поступо-

во набувала свою характерну особливість - інтегральність. Зв'язок з 

громадськістю та пропаганда мають певні загальні ознаки: по-перше, «родинне 

предметне поле» - в центрі їх уваги знаходиться громадська думка; по-друге, од-

на з їхніх функцій - функція впливу. І PR і пропаганда мають справу з громадськи-

ми комунікаціями. І пропагандистська, і PR-діяльність охоплюють найширші 

сфери суспільного життя. PR і пропаганда використовують практично однакові 

канали та засоби комунікації. Можна зробити висновок, що PR і пропаганда до-

сить близькі один одному в силу масштабності процесів, соціальної 

технологічності і загальних об'єктів. Необхідно також додати, що соціальні 

комунікації допускають елементи пропаганди заради суспільно-позитивних цілей. 

Ключові слова: взаємини держави і суспільства, публічне управління, 

взаємодія з громадськістю, соціальна психологія, соціальні практики, соціальні 

комунікації, суспільно-позитивних цілей. 

 

It is determined that democratic reforms in Ukraine have actualized the need to 

form new relations between the state and society, based on the concepts of interaction, 

openness and dialogue that are important for the democratic construction. Both the 

state and society feel this urgent need. Harmonization of interests, presentation of goals 

and intentions, formation of an atmosphere of mutual trust between different subjects of 

interaction is facilitated by one of the modern disciplines - public relations, the essence 

of which is to create and maintain friendly relations between the organization and the 

community, to achieve harmony and mutual respect. 

It was noted that the development of sociology was of great importance for the 

formation of public relations. The PR began to rely on sociological methods of studying 

the public and the media. Public relations is constantly enriched with knowledge about 

the objects of social psychology - social psychology, social psychology of personality, 

social psyche, etc. There is a need to name a number of human, social and technical 

sciences that have contributed to the development of public relations: journalism, politi-

cal science, history, cultural studies, linguistics, conflictology, and more. It can be con-

cluded that the social sciences and humanities have formed a kind of theoretical founda-

tion for public relations. In the process of its formation, public relations, interacting 

with different social practices, attracting knowledge and skills of different disciplines, 

gradually acquired its characteristic feature - integrality. Public relations and advocacy 

have some common features: first, the "family subject field" - in the center of their atten-

tion is public opinion; second, one of their functions is the influence function. Both PR 

and advocacy deal with public communications. Both propaganda and PR activities 

cover the broadest spheres of public life. PR and propaganda use virtually the same 

channels and media. We can conclude that PR and propaganda are quite close to each 

other due to the scale of processes, social adaptability and common objects. It should 

also be added that social communications allow for elements of propaganda for the sake 

of socially positive goals. 

Keywords: relations between the state and society, public administration, inte-

raction with the public, social psychology, social practices, social communications, so-

cially positive goals. 
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Постановка проблеми. Демократичні реформи в Україні 

актуалізували потребу формування нових взаємин держави і суспільства, за-

снованих на важливих для демократичного будівництва поняттях взаємодії, 

відкритості, діалозі. І держава, і суспільство відчувають в цьому нагальну 

потребу. 

Узгодження інтересів, презентації цілей і намірів, формуванню атмо-

сфери взаємної довіри між різними суб'єктами взаємодії сприяє одна з су-

часних дисциплін – зв'язок з громадськістю, суть якої полягає в створенні і 

підтримці доброзичливих відносин між організацією і громадськістю, до-

сягнення гармонії і взаєморозуміння. 

Поняття public relations остаточно утвердилося в англійській мові, по-

чинаючи з XX століття. В Україні термін "зв'язки (зв'язок) з громадськістю" 

став використовуватися разом з англомовним поєднанням public relations і 

двома абревіатурами - PR і ПР. 

На українську мову PR перекладається по-різному: «відносини з 

громадськістю», «відносини з публікою», «суспільні зв'язки», «суспільна 

комунікація», «розвиток громадських зв'язків (РІЗ)», «зв'язки з 

громадськістю» («зв'язок з громадськістю») і навіть «збереження (створен-

ня) сприятливого середовища (PR)». Переклад «зв'язку з громадськістю» 

вживається найчастіше, хоча викликає нарікання лінгвістів, головним чи-

ном, через використання форми множини. В англомовних книгах термін, як 

правило, використовується в однині. Лінгвісти радять використовувати 

public relations як іменник чоловічого роду однини. Тому ми вважаємо за 

краще термін «зв'язок з громадськістю». При написанні використовуємо 

стандарт повної записи -public relations і абревіатуру – PR чи ПР. 

Щоб зрозуміти особливості зв'язку з громадськістю виконавчої влади, 

важливо визначити сутнісні властивості і функції цього явища, риси якого 

можна виявити в історично віддалені часи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широке відображення ця 

проблема знайшла в працях таких вчених як Ален Х. Сентер, Глен М. Брум, 

Скотт М. Катлип, Р.В. Войнович, О.В. Зайчук, Н.М. Корнієнко, В.О. Ко-

вальчук, Т.І. Оніщенко, В.В. Нікітін, А. Строган, Ю.П. Сурмін, А.Н. Чуми-

ков та інші. Водночас, не втрачає актуальності подальше дослідження чис-

ленних питань взаємовідносин громадськості з державою. 

Постановка завдання. Метою статті є тенденція розвитку теоретико-

методологічних аспектів формування механізмів і технологій взаємодії з 

громадськістю в системі публічного управління. 

Виклад основного матеріалу. Для розуміння механізмів і технологій 

взаємодії з громадськістю, що лягли в основу сучасної концепції зв'язку з 

громадськістю, в першу чергу, інститутів влади демократичних країн, 

інтерес представляють праці грецьких і римських філософів Платона, Ари-

стотеля, Демокрита, Епікура, Цицерона та інших, які писали про важливість 

досягнення народного згоди, які відстоювали ідею залучення громадян до 
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процесу управління як найважливіша умова збереження державної єдності 

та тощо. 

Зародження найважливішого принципу зв'язку з громадськістю 

рівності партнерів - можна виявити в теорії мистецтва діалогу розробленому 

Сократом, де основною ланкою було визнання унікальності кожного парт-

нера. «Риторику» Аристотеля – науковий трактат про ораторське мистец-

тво – фахівці називають «першою книгою по PR.». Одну з основних 

категорій ПР – комунікацію – у праці «Політика» Арістотель пов'язував з 

функціями держави: «Будь-яке держава є свого роду спілкування. 

Інтерес для розуміння не тільки прийомів і методів, але також і мо-

рально-етичних основ сучасної дисципліни «зв'язок з громадськістю», пред-

ставляють твори авторів школи соціальної філософії Монтеск'є, Гоббса, 

Спінози, Локка, Руссо, де містяться соціальні пояснення процесів суспільно-

політичного життя, теорія суспільного договору та тощо; філософсько-

антропологічна трактування ролі та сутності соціально-психологічного 

спілкування як єдиного способу прояви людської сутності, дана 

Л. Фейєрбаха; теорія політичної економії і класового суспільства К.Маркса і 

Ф. Енгельса та ін. Серйозний вплив на розвиток сучасної концепції зв'язку з 

громадськістю зробило біхевіорістський або поведінковий напрямок в 

соціальних і політичних науках (М. Вебер, Д. Істон, Г. Лассуелл та тощо). 

Свою роль в становленні зв'язку з громадськістю зіграла одна з наукових 

теорій управління – школа «людських відносин», звідки беруть початок такі 

засоби управління як «співпричетне управління», «гуманізація праці», «гру-

пове рішення», «просвітництво службовців». 

Серйозне значення для формування зв'язку з громадськістю мало роз-

виток соціології. ПР став спиратися на соціологічні методи вивчення 

громадськості та ЗМІ. 

Зв'язок з громадськістю постійно збагачується знаннями про об'єкти 

соціальної психології – суспільної психології, соціальної психології 

особистості, соціальної психіці та тощо [1, c. 47]. 

Необхідно назвати ще ряд наук про людину, суспільство і техніці, які 

зробили внесок у становлення зв'язку з громадськістю: журналістика, 

політологія, історія, культурологія, лінгвістика, конфліктологія та тощо. 

Можна зробити висновок, що соціальні, гуманітарні науки сформува-

ли своєрідний теоретичний фундамент зв'язку з громадськістю. У процесі 

свого становлення зв'язок з громадськістю взаємодіючи з різними 

соціальними практиками, залучаючи знання та вміння різних дисциплін, по-

ступово набувала свою характерну особливість – інтегральність. 

Існує не менше тисячі визначень зв'язку з громадськістю і безліч 

дослідницьких підходів до даної дисципліни. Для визначення ролі і сутності 

зв'язку з громадськістю розглянемо основні концептуальні підходи, 

сформовані за період існування зв'язку з громадськістю, як теорії і практики 

[2, c. 14]. Концептуальні підходи, що визначають сутність досліджуваного 
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нами явища з різних позицій, умовно позначимо як «інформаційний», «про-

пагандистський» і «управлінський». 

«Інформаційний» підхід відводить зв'язку з громадськістю місце серед 

комунікативних дисциплін. З позицій цього підходу головною і єдиною 

функцією зв'язку з громадськістю є обмін інформацією, просування 

(promotion) інформації, різні форми рекламування. Не випадково одна з мо-

делей PR - односторонньої інформує комунікації - базувалася виключно на 

поширенні інформації, головним чином, за допомогою ЗМІ. 

На думку одного з піонерів зв'язку з громадськістю А.П. Рачинський, 

її основні завдання полягають в тому, «щоб допомогти окремим суб'єктам 

орієнтуватися в суспільстві, отримувати правильну інформацію і формувати 

власну думку» [3, c. 21]. Думка німецьких теоретиків про те, що постійне 

спілкування та інформування може стримати «ефект відчуженості» людей 

від політики, залишається актуальною і сьогодні. 

«Пропагандистська» підхід з'явився практично одночасно з початком 

PR-активності. На ранніх етапах громадськість сприймала зв'язок з 

громадськістю як новий вид пропаганди, а радників по зв'язку з 

громадськістю називала пропагандистами [4, c. 57]. Одна з ранніх моделей 

PR - односторонньої переконливою комунікації - була заснована на впливі і 

переконанні. 

Д.В. Неліпа об'єднав поняття пропаганда і public relations, назвавши 

PR «нової пропагандою» [4, c. 56]. Він сформулював завдання зв'язку з 

громадськістю на політичному рівні: «Свідоме і розумне маніпулювання 

організованими звичками і думками мас є важливим елементом 

демократичної держави. Ті, хто маніпулює цим невидимим механізмом, 

конституює невидиме уряд, який є істинною керівною силою в нашій країн» 

[4, c. 56]. Думка Д.В. Неліпа позначилося на позиції багатьох дослідників. 

Американська концепція PR довгий час пов'язувала ці поняття. 

У середині 60-х рр. зв'язок з громадськістю була офіційно віднесена до 

комунікативним дисциплін, в центрі уваги яких знаходиться соціальний 

процес поширення інформації. У 1964 році Міжнародна асоціація PR 

(IPRA), створена в 1955 р, отримує визнання Ради ООН і ЮНЕСКО в якості 

неурядової організації в «категорії відносин взаємного інформування.» При-

близно до кінця 60-х років PR не виділяється з розряду комунікативних 

дисциплін. Сучасні теоретики відносять інформаційно-комунікативну 

функцію зв'язку з громадськістю до найважливіших, але не єдиним в 

комплексі PR-діяльності [5]. 

В.В. Решота відмовляється від цієї позиції і пропонує новий підхід до 

PR: «Public relations є спробою за допомогою інформації, переконання і при-

стосування конструювати публічну суспільну підтримку для діяльності, мо-

тиву, руху або інституції» [6, c. 93]. Автор розглядає зв'язок з громадськістю 

як систему, що реалізовує на практиці завдання впливу на соціум з метою 

переконання громадськості в позитивних намірах організації і моделювання 
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солідарного поведінки. Ця стаття зробила серйозний вплив на формування 

концепції PR як соціальної стратегії переконання і впливу з метою створен-

ня підтримки («переконливого паблісіті»). 

Дослідники, в першу чергу, французькі (М.Кроз'є, Е.Морен, Л.-

Ф.Лапревот), висловили побоювання, що «конструювання public relations» 

здатне впливати на людську поведінку в залежності від потреб 

індустріальної або державної машини. Приділяючи особливу увагу мораль-

но-етичної теми, французькі вчені розкрили одну з найважливіших проблем, 

пов'язану з public relations, - співвідношення цілей, засобів і результатів в 

контексті складності визначення межі, яка відокремлює PR від пропаганди. 

Чудово сформулював стурбованість дослідників теоретик і практик в 

області зв'язку з громадськістю В. Афанасьєва: «Чи не стануть public 

relations новою формою publicite (publicity), більш завуальованій, ніж інші, 

новим опіумом народу, що нав'язує певні« правила гри» В. Афанасьєва на-

звав PR «апаратом формування ідей». В. Афанасьєва визначив роботу 

«радників з комунікацій» як «символічне насильство» [7]. 

Ця проблема хвилювала і формується співтовариство фахівців в галузі 

зв'язку з громадськістю. 

Очевидно, у зв'язку з громадськістю більше причин, ніж у іншої 

суспільної дисципліни, бути названою «нової пропагандою». 

Зв'язок з громадськістю та пропаганда мають певні загальні ознаки: 

по-перше, «родинне предметне поле» – у центрі їх уваги знаходиться гро-

мадська думка; по-друге, одна з їхніх функцій – функція впливу. І PR і про-

паганда мають справу з громадськими комунікаціями. І пропагандистська, і 

PR-діяльність охоплюють найширші сфери суспільного життя. PR і пропа-

ганда використовують практично однакові канали та засоби комунікації. 

Можна зробити висновок, що PR і пропаганда досить близькі один одному в 

силу масштабності процесів, соціальної технологічності і загальних об'єктів. 

Необхідно також додати, що соціальні комунікації допускають елементи 

пропаганди заради суспільно-позитивних цілей. С. Закірова зазначила, що 

для нашої свідомості пропаганда не завжди зло, адже була у нас пропаганда 

здорового способу життя, знань, книг [8]. Можна згадати антинікотинову 

кампанію в США, сучасні кампанії спрямовані проти вживання наркотиків, 

за безпечного сексу та тощо. Проте, зв'язок з громадськістю та пропаганда 

не тільки володіють великою кількістю відмінних ознак, але і є в певному 

сенсі повними антагоністами. 

Головна відмінність PR від пропаганди – сама природа цих соціальних 

дисциплін. PR формує рівноправні відносини між організацією і 

громадськістю. Пропаганда покликана «сприяти певним громадським кла-

сам в досягненні і зміцненні ідеологічного, політичного і соціального пану-

вання». PR заснований на принципах демократії, громадянського консенсу-

су, етики та моралі. Пропаганда часто на деструктивних принципах приму-

су, протистояння, тиску. Пропаганда нерідко використовує вплив на 
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підсвідомість, PR звертається до свідомості [9]. PR будується на діалозі, 

пропаганда воліє «поширювати необхідну інформацію». Пропаганда затре-

бувана в авторитарних і, особливо, тоталітарних політичних режимах, 

зв'язок з громадськістю – у демократичних. 

Висновки. Незважаючи на притаманну PR «екологічність» прийомів і 

методів, не варто думати, що існує повна гарантія від маніпуляції увагою і 

інтересами суспільства. Наприклад, можливості використовувати прийоми і 

методи PR для «нової пропаганди» зберігаються у держави та її інститутів, 

що володіють потужними інформаційними і комунікативними можливостя-

ми. Велике значення набувають морально-етичні та правові норми, що 

існують в суспільстві, і ступінь соціальної відповідальності самої 

організації, яка продукує PR-діяльність. 

Проблема дистанціювання зв'язку з громадськістю від пропаганди і 

раніше актуальна. У сучасному світі з'явилася ще одна серйозна проблема – 

«нова корпоративна міфологія». Ілюзії, сформовані рекламою, ЗМІ, сучас-

ними інформаційними технологіями, образи, що впливають на 

підсвідомість, стають ще однією реальністю. Безсумнівно, що створення 

нової міфології сприяють і властиві PR прийоми виразності, театралізації, 

емоційності, апелювання до суспільних цінностей та тощо. Недарма 

фахівців в галузі зв'язку з громадськістю називають «торговцями образами». 

Безсумнівно, реклама чинить серйозний вплив на формування образу 

організації в очах громадськості. ПР і рекламу, також як ПР і пропаганду, 

об'єднує функція впливу на аудиторію. У цьому контексті є підстави «вве-

сти» рекламу в арсенал ПР-технологій. Ми вважаємо, що реклама є 

соціальною комунікацією і є одним з ефективних засобів зв'язку з 

громадськістю. Особливе значення для цілей PR-діяльності має один з 

різновидів реклами, що володіє ціннісно-орієнтованої спрямованістю, –

інституціональна (або іміджева) реклама. 

Аналізуючи сутнісні особливості зв'язку з громадськістю і пропаган-

ди, можна зробити висновок, що PR є особливою діяльністю діяльністю по 

здійсненню соціальної взаємодії. В основі PR-діяльності лежить кілька фун-

даментальних принципів: демократизм, альтернативізм, цивільний консен-

сус, технологічність, еволюціонізм. По суті, це реально діючий механізм 

гармонізації соціальних інтересів. 
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Досліджено наукові та правові засади державного управління соціальною без-

пекою України. Обґрунтовано її визначення як мети державної політики, що охоплює 

низку інституційних засобів. 

Ключові слова: державне управління, соціальна безпека, розвиток, 

інституційні засоби. 

 

 

Problem setting. According to the group of scientific theoreticians and 

practitioners of public administration, Ukraine is in permanent systemic crisis that 

covers all fields of social life (from economic, social, political, ecological and 

demographic ones to foreign policy). That is why the main goal of the state is to 

make the crystallization of this crisis impossible, as well as its transformation into 

deep and irrevocable structural and institutional processes. Given this, important 

is the study of public administrative aspects of social security. 

Recent research and publications analysis. The problem issues of public 

administration of social development and security were studied in the scientific 

works by local and foreign scientists: S. Bielai, A. Dehtiar, O. Dehtiar, 

S. Dombrovska, Yu. Dreval, S. Maister, K. Petrakova, A. Pomaza-Ponomarenko, 

V. Sadlovyi, O. Sydorchuk, V. Skurativskyi, V. Uzunov, V. Yurchyshyn and oth-
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ers [1–5; 7–9]. 

Paper objective. Without prejudice to the achievements of the scientists, it 

should be noted that public security requires comprehensive research, in particular 

in the context of its definition as a purpose, while public administration is defined 

as the means to support this security at the proper level. This is our paper objec-

tive. 

Paper main body. The advantage of social security is the fact that due to 

the necessity to ensure it and with the help of it, the state is able to improve its 

mechanisms of action. A shock crisis impulse of social security can cause the 

state of bifurcation in society – the disappearance of many of its structures and in-

stitutes, fading of distinctive social qualities, antisocial behaviour, apathy, social 

dissatisfaction, rise of socio-political conflicts, etc. 

Negative influence of social security crisis is in the protracted processes of 

transformation of society, its degradation, increase in marginal displays, poverty 

level growth, etc. Meanwhile, the general slump in production is followed by un-

precedented degradation of the economic structure. 

Thus, the state‘s task is to ensure positive social structural improvements in 

the field of social and economic growth. Accordingly, from the point of view of 

stability of this development and the prospects of technological modernization of 

production, industry and other branches of economic sectors, threatening is the 

freezing of their competitiveness, high technology, innovations, research inten-

sity, etc. 

Although the field of production is still not mastered in Ukraine so far, the 

fields of trade and finances cannot develop in it without the increase in produc-

tion. Economic structure, which is ‗shifted‘ towards energy source industries, is 

characterized by nearly colonial nature. Meanwhile, it shows weak prospects of 

qualitative renewal and development connected with accumulation and implemen-

tation of the potential of processing and high technology industries, transport and 

communication, informational sector. 

Developing the considerations of scientists [3], it should be noted that an-

other important index of social security of the country is the share of investments 

in GDP. Today, the rates of decrease in investments outrun the fall of GDP, and 

their share is only 24%, including the production ones – 16% [same]. The de-

crease in capital investments during the years of reforms is three times bigger than 

the level calculated by scientists as maximum permissible to ensure the renewal of 

capital assets. 

In general, the situation in Ukrainian economy may be described as unsta-

ble today. It is caused not by the objective development of economic processes, 

but by the wish of the authorities to solve some specific problems, particularly at 

the expense of monetary policy and foreign debt obligations (in order to support 

currency exchange rate, timely pay salaries, return loans of financial resources 

taken before, etc.). 

So, we can agree with A. Pomaza-Ponomarenko, O. Novikova, O. Pankova, 
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O. Sydorchuk and others that social and economic fields are interrelated, and in 

Ukraine they are in special bifurcation point (see scientific works [2; 7; 9]). It 

covers both the multiple-option development, and social tension or the bifurcation 

anticipation point. The way out of it shall be the transfer of the country from the 

crisis state to the optimal balanced one, when the economic and social growth be-

comes possible. In order to shape the optimal state, it is necessary to clearly un-

derstand the norms for possible abnormality, rather than the reverse – abnormality 

for a norm. Acquisition of ability to develop reproduction shall be deemed the be-

ginning of economic development. We agree with O. Yevsiuk, H. Ortina [3; 5] 

that qualitative, sometimes anti-crisis transformations and, first of all, general 

state order are necessary for this purpose. 

The construction of the model of state power, which would become a start-

ing ground for social and economic growth in the short and long term, is impossi-

ble without substantial scientific development of goals, tasks and mechanisms for 

further transformations in social and economic field of Ukraine and in all other 

areas of social life. In addition, the main goal shall be the concept of social orien-

tation of structural and economic reforms. It has not been developed so far despite 

the provisions of the current Constitution [6], which emphasize the social essence 

of Ukrainian state. The absence of proper attention to social, economic and other 

components in the process of countrywide transformations caused huge social ex-

penditures, which today significantly exceed the level of social welfare acceptable 

for the most part of population. 

General catastrophic nature of the situation in social and economic field of 

Ukraine is confirmed by the results of social studies and expert polls (see [7; 8]). 

Scientists note that the main reasons for the systemic crisis in it (as well as in 

other countries) are not so much in the reformation as is (although, undoubtedly, 

the reconstruction of this scale and this intensity stipulates crisis), as in the inade-

quate methods of reformation, which often cause destructive processes instead of 

the creative ones, and therefore weaken the society worsening the quality of its 

structures and institutes. It is clearly indicated by the tendencies of social and 

economic development of the country reviewed above. 

We agree with the scientists [1; 2; 5; 7; 8] that Ukraine is in the high risk 

area, while the consistently liberal social and economic policy adopted by the 

government shall not necessarily make it possible to effectively solve the existing 

problems in social and economic field. That is why the key issue of its develop-

ment is the selection of effective way for the solution of these problems. Out of 

two possible alternatives – the liberal one and the one, which is oriented on the 

society that is socially arranged for all citizens, the latter has historical perspective 

for Ukraine. This statement is grounded on the analyzed scientific works by 

K. Petrakova, A. Pomaza-Ponomarenko, O. Sydorchuk and others, which indicate 

that the national legislation determined the transition from the society of ―moder-

nity‖ (the industrial one) to the society of ―postmodernity‖ (the society of risk) [4; 

5] (see the  void Law of Ukraine ―On the Fundamentals of National Security of 
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Ukraine‖ [6]). The trend of extension of social and humanitarian interpretation of 

policy and security has formed all over the world [same]. In this context, it is pos-

sible to note that it is important to adhere to the indicated global trend, which, un-

fortunately, is impossible due to the Law of Ukraine ―On the National Security of 

Ukraine‖ [6] adopted in 2018 because of its fundamental military security orienta-

tion, instead of the social one. 

Thus, all the wisdom of the policy of profound social and economic trans-

formations is to achieve that the positive results connected with the introduction 

of market relations to outweigh the negative effects initiated by the old system. 

This state is achieved not so much due to the selection of the ‗only right‘ model of 

development, but as a result of rational, socially oriented policy carried out by the 

state. That is why its role shall not be reduced to the compensation of imperfec-

tion and defects of market. There are sectors and fields of life, which belong to its 

exceptional prerogative and shall not be substituted for anything else. The state 

serves to ensure the balance of interests between the society, different social sys-

tems and individual. It shall also be a guarantor and defender of national interests 

stipulated by the relevant legislation [6]. Moreover, the state serves not only to 

create the conditions for market functioning, but also to ensure social stability, 

economic and national security. Thus, by selecting the way of development, there 

shall be no absolutization of market, as well as no overestimation of the state‘s 

role. It is necessary to search for a balanced, rational combination of these two the 

most important institutional mechanisms of social and economic development. 

Conclusions of the research. It was determined that the way of reforma-

tion that is based on socially oriented policy is the variant, which makes it possi-

ble for the government and other state authorities to comprehensively carry out 

democratic transformations in the system of public administration in order to 

guarantee social security. It is important for this policy to be supported by the so-

ciety, which inevitably sets the rule of necessary publicity of decision-making 

process connected with public administration. Given this and taking global trends 

of transformations into account, as well as geopolitical, national and historical pe-

culiarities of Ukraine, its powerful resource and human potential, the implementa-

tion of effective state policy was defined as the main vector of social and eco-

nomic development of the country. This policy shall ensure the development of 

multi-sector socially oriented market economy, which in turn stipulates high stan-

dards of life, social welfare and social stability. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ 

ТУРИЗМУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД 

 

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF STATE REGULATION  

OF THE TOURISM OF UKRAINE: MODERN STATUS AND 

HISTORICAL EXPERIENCE 

 
У статті висвітлено вітчизняний досвід щодо інституційних основ дер-

жавного регулювання туристичної сфери України. Надано характеристику осно-

вним інститутам, що склалися та успішно функціонують у світовій практиці та 

вітчизняній економіці, які прямо або опосередковано займаються питаннями ре-

гулювання та розвитку туризму. Проаналізовано нормативно-правову базу, за 

допомогою якої відбувається регулювання туристичної сфери України. 

Ключові слова: інституційні утворення, нормативно-правова база, націо-

нальна економіка, державне регулювання, туристична сфера. 

 

The article highlights the domestic experience regarding the institutional 

foundations of state regulation of the tourist sphere of Ukraine. Characteristics of the 

main institutes established and successfully functioning in the world practice and 

domestic economy, which directly or indirectly deal with issues of regulation and 

development of tourism, are given. The normative-legal base by which the regulation of 

the tourist sphere of Ukraine is regulated is analyzed. 

Keywords:  institutional formations, legal framework, national economy , state 

regulation, tourism sphere.   
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Постановка проблеми. В умовах сучасної глобалізації вплив турис-

тичної сфери на кожен континент, країну, регіон, окреме місто стає беззапе-

речним. Туризм є найшвидше зростаючим бізнесом в XXI столітті, що спри-

яє його перетворенню в найбільшу світову індустрію. Функціонування ту-

ризму як галузі національної економіки передбачає наявність певних ресур-

сів, економічних передумов і правових основ, що сприяють її розвитку і 

вдосконаленню. Держава як найважливіший інститут розвитку туристичної 

сфери має забезпечувати формування розвинутого інституційного середо-

вища та створення стимулюючих умов і вдосконалення механізмів регулю-

вання туризмом як галуззю сучасної економіки з метою максимального ви-

користання його потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективний механізм дер-

жавного регулювання туристських відносин повинен будуватися на основі 

науково обґрунтованих рекомендацій. В даному науковому дослідженні бу-

ли розглянуті праці таких провідних вчених як О. Білотіла, І. Валентюка, 

Л. Давиденко, С. Домбровської, В. Кифяка, Є. Козловського, О. Любіцевої, 

М. Мальської, О. Мельниченко, Є. Пісаревського, С. Сисоєвої, Т. Ткаченка, 

В. Шведун тощо, а також чинне законодавство України в галузі туризму. 

Постановка завдання. Метою статті є формування комплексного на-

укового уявлення щодо історичного досвіду та сучасного стану інституцій-

них утворень та відповідної нормативно-правової бази у контексті держав-

ного регулювання туристичної сфери України. 

Виклад основного матеріалу. Для перетворення туристичної галузі в 

один із факторів зростання національної економіки необхідне створення ві-

дповідних інституційних умов: законодавчих норм і структур управління, 

які б стали основою створення ефективного механізму функціонуван-

ня галузі.  

Напрями державного регулювання сфери туризму закріплені відповід-

ними законами та нормативними актами і реалізуються за допомогою інсти-

туційних утворень. У світовій практиці та вітчизняній економіці склалися і 

успішно функціонують основні інститути, що прямо або опосередковано за-

ймаються питаннями регулювання та розвитку туризму. Їх можна класифі-

кувати на дві великі групи: світові (міжнародні) та регіональні (національні).  

Перша група включає в себе міжнародні туристські об'єднання та 

організації загального і галузевого характеру, а саме: Організацію 

Об‘єднаних Націй (ООН) та спеціалізовані організації системи ООН, які ті-

сно співробітничають з туристичними організаціями, Всесвітню туристську 

організацію (UNWTO), Всесвітню федерацію асоціацій туристичних 

агентств (FUAAV), Міжнародну асоціацію повітряного транспорту (IATA), 

Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO), Міжнародну готельну і 

ресторану асоціацію (IH & RA) тощо. 

Міжнародні туристичні організації загального характеру: представля-

ють і захищають інтереси організацій і компаній туристичної індустрії; ви-
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значають політику в сфері туризму; формують основні напрямки розвитку 

світового туризму; забезпечують взаємовигідне співробітництво між краї-

нами-членами цих організацій і практичне сприяння їм у вирішенні проблем 

розвитку туристичної індустрії й економічного зростання країни.  

Метою і завданнями світових міжнародних туристичних організацій 

галузевого характеру є: представництво і захист інтересів своєї галузі на мі-

жнародному рівні і визначення тенденцій і шляхів її розвитку; розвиток і 

координація співробітництва організацій і компаній галузі між собою і з ор-

ганізаціями і компаніями інших галузей туристичної індустрії; розробка і 

впровадження єдиних принципів, норм і стандартів якості обслуговування у 

своїй галузі, підготовка для неї фахівців, а також вирішення актуальних 

проблем її розвитку; інформаційна, видавнича і маркетингова діяльність. 

Інструментами регулювання міжнародної туристичної діяльності є 

правові акти й офіційні документи, спрямовані на установлення визначеного 

порядку, норм, правил, принципів і підходів у здійсненні туристичної діяль-

ності. Вони служать цілями інформації, орієнтації, просування і реалізації на 

практиці заявлених і проголошених ідей, принципів, концепцій і стратегій. 

До таких інструментів відносяться міжнародні декларації, конвенції, резо-

люції, угоди, протоколи, рекомендації, прийняті на міжнародних конферен-

ціях і форумах, а саме: Всесвітня декларація з прав людини (1948 р.); Між-

народний пакт з економічних, соціальних і культурних прав (1966 р.); Вар-

шавська конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнарод-

них повітряних перевезень (1929 р.); Чикагська конвенція по міжнародній 

цивільній авіації (1944 р.) та Токійська, Гаазька, Монреальська конвенції з 

тих же ж питань; Конвенція з митного забезпечення туризму (1954 р.); Бу-

дапештська конвенція зі спрощення туристичних подорожей (1976 р.); Кон-

венція з захисту світової культурної і природної спадщини (1972 р.); Ма-

нільська декларація зі світового туризму (1980 р.); Софійська резолюція VI 

сесії Генеральної асамблеї ВТО, що прийняла Туристичний білль з прав ту-

ристів, Хартію туризму, Кодекс туриста (1985 р.); Конвенція з прав дитини 

(1990 р.); Буенос-Айреська резолюція IX сесії Генеральної асамблеї ВТО з 

забезпечення туризму і безпеки туристів (1991 р.); Туристична декларація 

Світового туристського форуму в Осаці і Всесвітньої конференції міністрів 

по туризму (1994 р.); Генеральна угода з торгівлі послугами (1994 р.); Каїр-

ська резолюція XI сесії Генеральної асамблеї ВТО з запобігання організова-

ного секс-туризму (1995 р.); Стокгольмська декларація проти комерційної 

сексуальної експлуатації дітей (1996 р.); Манільська декларація з соціально-

го впливу туризму (1997 р.); Всесвітній кодекс етики в туризмі (1999 р.) [1]. 

Друга група регіональних (національних) інститутів, які регулюють 

функціонування та розвиток туристичної сфери України має свій історичний 

розвиток (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Інституційне забезпечення туристичної сфери України 
 

Період 

Орган державної виконавчої вла-

ди, що регулює туристичну сфе-

ру 

Основні 

результати діяльності 

1989-1993 рр. Центральна державна структура, 

що регулює діяльність в турис-

тичній сфері відсутня 

 

1993-1999 рр.  Державний комітет України з ту-

ризму, що підпорядковувався 

Кабінету Міністрів України  

Вивів діяльність суб‘єктів підприєм-

ницької діяльності в туристичній 

сфері з тіньового сектору. 

Суттєво розширив асортимент і під-

вищив рівень якості послуг з туриз-

му. 

Вступ України до Всесвітньої турис-

тичної організації (1997 рік) 

1999-2001 рр. Державний комітет молодіжної 

політики, спорту та туризму 

Найнижчі результативні показники 

діяльності у галузі туризму за всі ро-

ки незалежності країни на фоні акти-

вного просування молодіжної та фіз-

культурно-спортивної сфер. 

2001-2002 рр. Державний департамент туризму Суттєвих покращень за півроку фун-

кціонування не спостерігалося. 

2002-2005 рр. Державна туристична адмініст-

рація 

Започаткувала певні зміни в норма-

тивно-правовій базі стосовно регу-

лювання діяльності щодо інвесту-

вання, порядку функціонування під-

приємств туристичного та готельно-

го спрямування.  

Започаткувала нормативну базу для 

проведення інвентаризації ресурсів, 

що відносилися до сфери туризму і 

рекреації, а також для регулювання 

сільського туризму. 

Вдосконалення договірно-правової 

бази для організації двостороннього 

співробітництва з країнами-членами 

ЄС. 

Прийнято нову редакцію Закону 

України «Про туризм» (2003 р.), роз-

роблено Державну програму розвит-

ку туризму на 2002-2010 рр. і Про-

граму розбудови туристичної інфра-

структури за напрямами національ-

ної мережі міжнародних транспорт-

них коридорів та основних транспо-

ртних магістралей у 2004-2010 рр. 

2006-2010 рр. Державна служба туризму і ку-

рортів, що підпорядковувалась 

Міністерству культури і туризму 

Активізація співробітництва з краї-

нами ЄС у сфері туризму стосовно 

адаптації української нормативно-
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України правової бази до відповідних дирек-

тив ЄС. 

2011-2015 рр. Державне агентство з туризму та 

курортів, що підпорядковувалося 

Міністерству інфраструктури 

України 

Розвитку сфери не приділяється дос-

татня увага, бо ключовими функція-

ми Міністерства є управління проце-

сами транспортування та зв‘язку.  

2015-2019 рр. Департамент туризму та курор-

тів, що підпорядковувався Мініс-

терству економічного розвитку 

та торгівлі, а з 29 серпня 2019 р. 

підпорядковується Міністерству 

розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

Створено консультативно-дорадчий 

орган – Наукову раду з туризму та 

курортів. 

Прийнято Стратегію розвитку ту-

ризму та курортів на період до 2026 

року, схвалену розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 

16.03.2017 № 168-р. 

Прийнято 11 національних 

стандартів, гармонізованих з 

міжнародними та європейськими 

нормативними документами. 

Активізована робота з розроблення 

стандартів вищої освіти за спеціаль-

ностями “Туризм”, “Готельно-

ресторанна справа” та інших, за 

якими здійснюється підготовка фахі-

вців для сфери туризму та гармоні-

зації кваліфікаційних вимог та стан-

дартів вищої освіти у вищих навча-

льних закладах, що забезпечують пі-

дготовку фахівців для сфери туриз-

му. 

Створено Національну туристичну 

організацію (НТО). 

 

 

Складено автором на підставі джерел [2, 3, 4]. 

 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що протягом 

всього періоду незалежності в державі був відсутній постійний орган 

центральної виконавчої влади стосовно туристичної сфери, у той же час по-

стійні реорганізації не позначилися позитивно на її розвитку. 

Регулювання туристичної сфери відбувається за допомогою нормати-

вно-правової бази як спеціального так і загального законодавства, врахову-

ючи тісний зв‘язок туризму з багатьма іншими сферами економіки.  

До загального законодавства відносять в галузі туризму: Конституцію 

України; Господарський Кодекс України; Цивільний Кодекс України; Зако-

ни України; Укази Президента України; Постанови та Розпорядження Кабі-

нету Міністрів; відомчі нормативно-правові акти. 

В рамках нашого наукового дослідження пропонуємо зупинитися саме 

на спеціальному законодавстві, яке представлено наступними основними 



 226 

документами [2, 6, 7]: 

1. Закони України: 

 Закон України ―Про туризм‖ ( № 1282-IV від 18.11.2003 р.); 

 Закон України ―Про курорти‖( № 2026-ІІІ від 05.10.2000 р.). 

2. Укази Президента України: 

 Про день туризму (№ 1047/98 від 21.09.1998 р.); 

 Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року 

(№ 973/99 від 10.08.1999 р.); 

 Про підтримку розвитку туризму в Україні (№ 127/2001 від 

02.03.2001 р.); 

 Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у 

галузі туризму (№ 1213/2001 від 14.12.2001 р.); 

 Про положення про Державне агентство України з туризму та 

курортів (№ 444/2011 від 08.04. 2011 р.) 

3. Постанови Кабінету Міністрів України: 

 Про затвердження Порядку створення і ведення Державного ка-

дастру природних територій курортів (№ 562 від 23.05. 2001 р. ); 

 Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарсь-

кої діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу (№ 1755 від 

29.11.2000 р. ); 

 Про затвердження державної програми розвитку туризму на 

2002-2010 роки (№583 від 29.04.2002 р.); 

 Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у дія-

льності міжнародних організацій, членом яких є Україна (№ 1371 від 

19.09.2002 р.); 

 Про затвердження Програми розбудови туристичної інфраструк-

тури за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридо-

рів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках (№ 612 від 

12.05 2004 р.); 

 Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового роз-

міщення (проживання) (№ 297 від 15.03 2006 р.); 

 Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та 

іншим об‘єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового роз-

міщення (проживання) (№ 803 від 29.07 2009 р.); 

 Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на на-

земному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекці-

єю з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством 

з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних 

адміністративних послуг (№ 929 від 09.06. 2011 р.); 

 Про затвердження Державної цільової соціальної програми роз-

витку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 ро-

ках (№707 від 29.06. 2011 р.); 

 Про Рекомендації парламентських слухань на тему « Розвиток 
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туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної 

привабливості України (№ 1460-VІІІ від 13.07.2016 р.); 

 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження туропера-

торської діяльності (№ 420 від 22.05.2019 р.) 

4.  Розпоряджень Кабінету Міністрів України: 

 Про віднесення об‘єктів права державної власності до сфери 

управління Державної туристичної адміністрації (№ 84 від 28.02 2002 р.); 

 Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку 

туризму та курортів на період до 2022 року (№ 638 від 01.08. 2013 р.); 

 Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки 

(№ 843- р від 14.08. 2013 р.); 

 Про затвердження плану заходів щодо утвердження позитивного 

іміджу України, поширення інформації про її туристичний потенціал у дер-

жавах, які представлені у Міжнародному олімпійському комітеті і Міжнаро-

дному параолімпійському комітеті (№ 888-р від 07.11 2013 р.); 

 Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період 

до 2026 року (№ 168-р від 16.03.2017 р.) 

5. Відомчі нормативно-правові акти, що регулюють 

функціонування туристичної індустрії: 

 Наказ Державного агентства України з туризму та курортів "Про 

затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з видачі, пере-

оформлення, видачі дубліката ліцензії та видачі копії ліцензії на проваджен-

ня туроператорської діяльності" (№ 44 від 2.12. 2011 р.); 

 Наказ Державного агентства України з туризму та курортів "Про 

затвердження Орієнтованого плану проведення консультацій з громадськіс-

тю на 2012 рік" (№ 15 від 06.02. 2012 р.); 

 Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження 

форми свідоцтва про встановлення категорії готелю" (№ 28 від 23.01. 

2012 р.); 

 Наказ Державного агентства України з туризму та курортів "Про 

затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в 

Держтуризмкурорті" (№ 44 від 14 квітня 2012 р.); 

 Наказ Державного агентства України з туризму та курортів "Про 

складу Ради туристичних міст України" (№ 47 від 20.04. 2012 р.); 

 Наказ Державного агентства України з туризму та курортів "Про 

затвердження складу Громадської ради при Держтуризмкурорті" (№ 73 від 

21.06. 2012 р.); 

 Наказ Державного агентства України з туризму та курортів "Про 

затвердження Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю 

на 2013 рік" (№ 151від 29.12. 2012 р.); 

 Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності" (№ 465 від 

10. 07. 2013 р.); 
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 Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження 

Порядку здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов прова-

дження туроператорської діяльності та форми акта проведення планової (по-

запланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов" (№ 466 

від 10.07.2013 р.); 

 Наказ Державного агентства України з туризму та курортів "Про 

затвердження Плану перевірок додержання ліцензіатами Ліцензійних умов 

провадження туроператорської діяльності на ІV квартал 2013 року" (№ 102 

від 24.09. 2013 р.); 

 Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства 

інфраструктури України "Про затвердження Порядку здійснення прикор-

донного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через 

державний кордон для морського та автомобільного сполучення" 

(№ 969/787 від 10.10. 2013 р.); 

 Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження 

Положення про комісію з апеляцій, яка розглядає спірні питання, що вини-

кають під час встановлення категорій готелям та іншим об‘єктам, що приз-

начаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)" (№ 

779 від 08.10 2013 р.); 

 Наказ Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін 

до наказу Державної туристичної адміністрації України" (№ 896 від 

11. 11. 2013 р.); 

 Наказ Державної туристичної адміністрації України "Про за-

твердження Правил користування готелями й аналогічними засобами роз-

міщення та надання готельних послуг" (№ 19 від 16 березня 2004 р.); 

 Наказ Державного агентства України з туризму та курортів "Про 

затвердження Плану перевірок додержання ліцензіатами Ліцензійних умов 

провадження туроператорської діяльності на ІI квартал 2014 року" (№ 39 від 

24.03. 2014 р.). 

 Наказ Мінекономрозвитку України «Про утворення Ради турис-

тичних міст і регіонів» (№ 204 від 09.02.2016 р.); 

 Наказ Мінекономрозвитку України «Про утворення робочої 

групи з питань статистики у сфері туризму та курортів» (№ 1263 від 

23.08.2017 р.). 

Що стосується сучасного етапу, за функціонування та розвиток турис-

тичної сфери України відповідає Департамент туризму і курортів, який з 29 

серпня 2019 року підпорядковується Міністерству розвитку економіки, тор-

гівлі та сільського господарства та діє на підставі Наказу Міністерства еко-

номічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження положення про 

департамент туризму та курортів» № 1202 від 22.07.2016 [7]. 

Основними завданнями департаменту є: 

 забезпечення формування та реалізації державної політики у 

сфері туризму та курортів; 
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 забезпечення розроблення та виконання програм розвитку ту-

ризму та курортів в Україні; 

 забезпечення координації міжрегіональної співпраці з питань 

туризму та курортів; 

 сприяння розвитку внутрішнього та в‘їзного туризму; 

 забезпечення розгляду клопотання про оголошення природних 

територій курортними; 

 забезпечення створення та ведення Державного кадастру при-

родних територій курортів; 

 забезпечення встановлення відповідних категорій об‘єктам 

туристичної інфраструктури (готелям, іншим об‘єктам, призначеним для на-

дання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закла-

дам тощо); 

 оформлення та видача свідоцтва про встановлення об'єктам 

туристичної інфраструктури відповідної категорії; 

 забезпечення створення та ведення реєстру свідоцтв про вста-

новлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури; 

 забезпечення відповідно до законодавства ліцензування 

туроператорської діяльності; 

 забезпечення ведення Ліцензійного реєстру суб'єктів 

туроператорської діяльності; 

 забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) за дот-

риманням суб‘єктами господарювання вимог ліцензійних умов проведення 

туроператорської діяльності; 

 участь у здійсненні стандартизації туристичних послуг та 

об'єктів туристичної інфраструктури (готелі, інші об'єкти, призначені для 

надання послуг з розміщення, заклади харчування, курортні заклади тощо); 

 участь у представлені країни в міжнародних туристичних 

організаціях і на міжнародних туристичних заходах; 

 поширення інформації про Україну та її туристичні можливості 

на міжнародному туристичному ринку. 

Безумовно, одним з найважливіших кроків на шляху подальшого ста-

новлення та розвитку туристичної сфери України стає прийняття Кабінетом 

Міністрів України Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 

року [8]. 

Основними стратегічними цілями розвитку сфери туризму та курортів 

з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку України на період до 

2026 року є: 

створення конкурентоспроможного національного туристичного про-

дукту на засадах системної маркетингової діяльності, спрямованої на чітке 

позиціонування різних видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і 

очікувань споживачів; 

забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, 
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екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та ку-

рортно-рекреаційного потенціалу шляхом розв‘язання проблеми 

рекреаційного природокористування і охорони навколишнього природного 

середовища та удосконалення територіальної структури сфери туризму та 

курортів з метою розвитку туристичних територій, брендингу територій; 

системне підвищення якості інфраструктури курортів та рекреаційних 

територій шляхом виконання комплексної програми поетапного вдоскона-

лення матеріально-технічної бази з використанням можливостей кластерних 

моделей, державно-приватного партнерства та соціального замовлення; 

удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та тури-

стичних послуг шляхом створення центрів туристичної інформації та 

популяризації туристичних продуктів під час провадження ярмаркової, 

фестивальної та виставкової діяльності; 

забезпечення відповідності ціни та якості туристичних продуктів шля-

хом створення умов для оптимізації організаційно-економічної структури 

діяльності суб‘єктів малого та середнього бізнесу у сфері туризму і розроб-

лення національних стандартів надання туристичних послуг відповідно до 

міжнародних стандартів; 

організація системи якісної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців туристичного супроводу та обслуговування, інших 

професій сфери туризму та курортів.  

Висновки. Таким чином, заходи щодо вдосконалення інституційного 

середовища грають важливу роль при визначенні напрямків розвитку турис-

тичної сфери та є необхідною умовою для сталого зростання економіки, під-

вищення рівня мобільності й зайнятості населення, раціонального викорис-

тання об‘єктів культурної та природної спадщини, розширення міжнародних 

ділових та культурних контактів. Аналіз історичного досвіду та сучасного 

стану інституційних основ державного регулювання туристичної сфери 

України є необхідною умовою удосконалення процесів розвитку туристич-

ної галузі, просування туристичного бренду та вітчизняного туристичного 

продукту, а також плідної співпраці з Міжнародними туристськими органі-

заціями та світовою спільнотою. 
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THE MEDIATION SYSTEM AS AN IMPORTANT COMPONENT 

OF PREVENTION AND CONFLICT RESOLUTION IN THE INTERAC-

TION OF THE AUTHORITIES AND THE PUBLIC 

 
 

Розглянуто систему медіації як важливу складову профілактики та вирі-

шення конфліктів у взаємодії органів влади і громадськості. Проаналізовано су-

часний стан використання системи медіації у взаємодії органів влади і громадсь-

кості в Україні та зарубіжних країнах.  

Ключові слова: громадськість; конфлікт; медіація; вирішення конфліктів; 

взаємодія; медіатор. 

 

The system of mediation is considered as an important component of the preven-

tion and resolution of conflicts in the interaction between the authorities and the public. 

The current state of use of the mediation system in the interaction of authorities and the 

public in Ukraine and foreign countries is analyzed. 

Keywords: public; conflict; mediation; conflict resolution; interaction; mediator. 

 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан нашого суспільства характери-

зується зростанням невизначеності та нестабільності, що спричинене насам-

перед розширенням конфліктного простору, підвищенням напруженості у 

суспільних відносинах, збільшенням джерел конфліктної напруги. Така си-

туація неабияк актуалізує проблему пошуку ефективних механізмів попере-

дження та розв‘язання конфліктів у взаємодії органів влади і громадськості, 

найбільш оптимальним серед яких є медіація. Не дивлячись на те, що конф-

лікт, як суспільний феномен, супроводжує людство весь час його існування 

без ефективних та дієвих технологій профілактики та вирішення даних си-
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туацій подальший стабільний розвиток нашої держави неможливий. Орієн-

тація України на простір європейських цінностей підсилює необхідність 

впровадження механізму медіації в систему публічного управління, адже 

сама історія становлення Європейського союзу нерозривно пов‘язана з роз-

витком механізмів медіації як засобу інтеграції та об‘єднання на якісно но-

вій основі.  

Отже, це свідчить про те, що в процесі формування дієвої взаємодії 

між органами влади і громадськості проблема вирішення конфліктів з вико-

ристанням системи медіації потребує як наукового осмислення, так і розро-

бки технологій управління ними. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сформульовані в дослі-

дженні, теоретичні висновки й практичні рекомендації ґрунтуються на пра-

цях вітчизняних і зарубіжних учених: О. Алахвердова, Є. Бородін, 

О. Васильєва, Й. Гальтунг, Г. ван Гурп, І. Ващенко, Н. Довгань, 

Л. Ємельяненко, Г. Жаворовонкова, Л. Карамушка, Г. Ложкін, М. Пірен, 

Ю. Притики, М. Хавронюка, Р. Фішер та ін [2; 3; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 13]. 

Постановка завдання. Провести системний огляд наукової літерату-

ри та практичних аспектів застосування системи медіації як важливої скла-

дової профілактики та вирішенні конфліктів у взаємодії органів влади і гро-

мадськості та можливі напрями удосконалення цієї сфери. 

Виклад основного матеріалу. Науковці найчастіше розглядають 

конфлікт як один з найважливіших атрибутів суспільного життя. При цьому 

використовуються різні теоретико-методологічні підходи до аналізу сутнос-

ті та змістовного трактування конфлікту. 

Конфлікт – це протиріччя, що виникає між людьми, колективами в 

процесі їхньої спільної діяльності через непорозуміння або протилежності 

інтересів, відсутність згоди між двома та більше сторонами. Конфлікт також 

можна визначити як відсутність згоди між двома або декількома сторонами, 

які можуть бути конкретними особами або групами. Кожна сторона робить 

усе, щоб була прийнята її точка зору або ціль, і заважає іншій стороні роби-

ти те ж саме [12]. 

Найбільш загальне визначення конфлікту (від лат. "соnflictus") – зітк-

нення протилежних інтересів, поглядів. Більш повне визначення конфлік-

ту – протиріччя, які виникають між людьми, колективами в процесі їх сумі-

сної трудової діяльності через нерозуміння або протилежності інтересів, ві-

дсутність злагоди між двома або більше сторонами [12]. 

Відповідно до сучасних поглядів на конфлікт, однозначно, негативне 

ставлення до явищ конфлікту і прагнення уникнути їх вважаються неправо-

мірними. Разом з тим, очевидно, що конфлікти можуть чинити деструктив-

ний вплив на людські відносини, а тому визнається необхідність їх регулю-

вання. Фундаментальна ідея сучасного підходу до управління конфліктами в 

різних формулюваннях зводиться до того, що конфлікт може бути керова-

ним, причому, керуючи таким чином, його результат буде мати конструкти-
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вний характер. Узагальнюючи зміст, що вкладається різними авторами в по-

няття управління конфліктами, можна зазначити, що мається на увазі процес 

контролювання конфлікту самими учасниками або зовнішніми силами (гро-

мадськими інститутами, владою, підприємцями, спеціальними особами, ме-

діаторами та центрами медіації тощо). Метою управління конфліктами є по-

передження їх деструктивного розвитку [2]. 

Врегулювання та вирішення конфліктів за допомогою втручання тре-

тьої сторони розглядається (поряд із прямими переговорами), як одна із 

форм конструктивного управління конфліктами. Розрізняються кілька мож-

ливих форм втручання третьої сторони. Це, перш за все, медіація 

(mediation), або посередництво, за якого консультативні рекомендації не 

обов‘язково повинні братися до уваги сторонами. По-друге, це примирення 

(conciliation), в якому акцент робиться не стільки на залагодженні питань, 

скільки на процесі, за допомогою якого конфлікт припиняється. І ще одна 

досить розповсюджена форма втручання третьої сторони – це арбітраж 

(arbitration), за якого рекомендації третьої сторони є обов‘язковими [2]. 

Розвиток медіації у сфері реалізації правових і економічних інтересів є 

досить новим прийомом регулювання відносин, однак цей інструмент вже 

має значну історію в сфері міжнародного права і дипломатії: миротворча ді-

яльність нерозривно пов‘язана з елементами медіаторської діяльності: мирні 

переговори між Ізраїлем і Палестиною, робота миротворчих місій ООН в 

Африці тощо. На глобальному рівні медіація є потужним інструментом інте-

грації та створення економічних союзів. Найбільш яскравий приклад реалі-

зації інтеграційної функції медіації – розвиток інститутів Європейського 

Союзу [4]. 

Ускладнення і диференціація проблем у суспільному житті обумов-

люють необхідність підвищення різноманітності гнучких та ефективних 

управлінських засобів їх вирішення. Ці засоби в першу чергу повинні бути 

спрямовані на те, щоб конфлікт не перешкоджав діловій співпраці його уча-

сників. Розвиток механізмів узгодження в Європі тісно пов‘язаний з форму-

ванням міжнародних правил врегулювання конфліктів, що значною мірою 

обумовлено взаємодією з транснаціональними і американськими компанія-

ми, які зацікавлені в ефективному механізмі врегулювання комерційних су-

перечок. Організації, що представляють інтереси великих компаній, сприя-

ють поширенню знань про те, як можна вирішувати спори, не звертаючись 

до суду і зберігаючи нормальні ділові відносини [3]. 

У той же час процедури примирення, такі як посередництво, зовсім не 

є чимось абсолютно новим для європейського суспільства, вони протягом 

багатьох століть застосовувалися в побутових, комерційних, міждержавних 

та інших суперечках. Таким чином, мова йде не про запозичення посеред-

ництва як чисто американського правового інституту, що ймовірно не мало 

б значного успіху, а про відродження власних традицій. Тому Європейський 

союз став вкладати інтелектуальні і фінансові ресурси в розвиток процедур 
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примирення, вбачаючи в них цінну спадщину свого минулого та елемент 

побудови кращого майбутнього. Сама історія становлення Європейського 

союзу нерозривно пов‘язана з розвитком механізмів медіації як засобу інте-

грації та об‘єднання на якісно новій основі. На думку фахівців, інституційна 

реформа Європейського економічного співтовариства ґрунтувалася не так 

на перетворенні інститутів, залучених до законотворчого процесу, а на ви-

рішенні принципово іншого завдання – узгодженні процесів економічної ін-

теграції в Західній Європі. Був обраний шлях, який виявився більш ефекти-

вним – економічне об‘єднання країн: загальні правила комерційного обігу, 

єдина валюта, стандарти виробничої і господарської діяльності дозволили 

сформувати фактичну єдність європейських країн. У цих умовах узгодження 

єдиної Конституції видається більш технічним заходом, ніж актом створен-

ня європейської спільноти. Формування союзу європейських держав не було 

б можливо без вироблення дієвих механізмів узгодження організаційних і 

господарських питань. Успішність функціонування цих механізмів можна 

значною мірою пояснити тим, що був обраний як засадничий принцип дося-

гнення консенсусу при ухваленні рішень [4]. 

Прийняття нормативно-правових актів Радою Європи супроводжува-

лось реалізацією інструментів медіації. Від моменту створення Рада Європи 

відображала національні інтереси держав і разом з тим виконувала наднаці-

ональні повноваження. Прийняті Радою рішення часто не приймалися Пар-

ламентською асамблеєю в результаті недостатньої єдності позицій з різних 

питань. Для подолання цих проблем був створений Координаційний комі-

тет, який взяв на себе функції медіатора. Навіть для врегулювання супере-

чок, пов‘язаних з претензіями до самих інститутів і органів ЄЕС, передбаче-

ні механізми примирення. Так, Маастріхтським договором про створення 

Європейського союзу 1992 був заснований Інститут європейського медіато-

ра. Він має такі повноваження: будь-яка фізична або юридична особа, яка 

постійно проживає або має місце знаходження на території ЄС, має право 

подати медіатору скаргу на неправомірні дії або бездіяльність інституту чи 

органу ЄС (за винятком суду ЄЕС і суду першої інстанції). Медіатор прово-

дить необхідні розслідування і в разі підтвердження обґрунтованості скарги 

надсилає запит до відповідного інституту або органу ЄС і протягом трьох 

місяців отримує відповідь. Потім він сповіщає про нього заявника скарги, 

Європарламент, а також інші зацікавлені інститути та органи [4]. 

Умовно виділяють позасудову  і судову медіацію. Позасудова медіація 

часто використовується  як спеціалізована сфера проведення переговорів у 

конфліктах, що стосуються підприємницької діяльності, конфліктної взає-

модії органів влади і громадськості, коли внаслідок очікуваної довгої трива-

лості судового процесу, пов‘язаних з цим величезних витрат, шлях перего-

ворів дозволяє припускати більш ефективне вирішення конфлікту та врегу-

лювання  спірних питань, також за необхідності здійснити підготовку сторін 

до майбутнього співробітництва, чи з питань напрацювання умов і правил 
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подальшої співпраці, партнерства, укладення та виконання контрактів, вре-

гулювання спорів між керівництвом і колективом або внутрішніх конфліктів 

на підприємствах, між учасниками товариств та інше. 

Водночас, позасудова медіація активно використовується органами 

влади, коли виникають труднощі у врегулюванні суперечок, розголошення 

яких у випадку звернення до суду може вплинути на особисті та ділові зв'яз-

ки, репутацію, виявити подробиці ведення бізнесу або завадить врегулювати 

питання утримуватися від подальшого поширення негативної інформації чи 

видалити її з інформаційного простору. 

Ефективність медіації в Україні вже підтверджується завдяки чисель-

ним  пілотним  проектам, проведеним  в нашій країні за сприяння Європей-

ської Комісії та Ради Європи, за підтримки Канадського національного су-

дового інституту та інших інституцій, якими у державі проводилася низка 

заходів щодо впровадження медіації в систему судочинства України, а та-

кож завдяки залученню медіаторів на початку спільних проектів у різних 

сферах ділового життя. 

Наразі медіація активно розвивається в країнах Європи, Австралії, 

США, а також формується на території країн пострадянського простору. Зо-

крема, в таких країнах як Білорусь та Казахстан вже є профільний закон, 

яким запроваджено інститут медіації та визначено правові засади надання 

послуг з медіації, практики мирного врегулювання спорів позасудовими ме-

тодами, що забезпечує баланс взаємовідносин між судовою системою та ін-

ститутом медіації [15]. 

У США важливою технологією управління та вирішення конфліктів 

між публічним управлінням та громадянами є саме застосування системи 

медіації. На відміну від України, де система медіації ще тільки починає роз-

виватися, в США вона є розвиненою та є основною вирішення конфліктів. У 

якості прикладу, розглянемо використання медіації у взаємодії такого орга-

ну влади і громадськості, як система фіскальних служб США. Насамперед, 

зазначимо, що у фіскальній системі Сполучених Штатів  існує інша філосо-

фія взаємодії з громадськістю, аніж в Україні - тут переважає консультатив-

но-інформаційний підхід в податковій системі над караючим. Фіскальна 

служба США пропонує ряд програм альтернативних методів вирішення 

спорів (ADR), спрямованих на вирішення справи набагато раніше, ніж фор-

мальний процес Апеляції до Фіскальної Служби. Програми ADR Фіскальної 

Служби, які використовують медіацію, включають Програму Швидкого Ви-

рішення (ПШВ), Програму Швидкої Медіації (ПШМ) і Програму Пост-

апеляційної Медіації (ППМ). Зокрема, ПШВ пропонує представникам мало-

го бізнесу та самозайнятим особам спосіб вирішення спорів менш ніж за 60 

днів, використовуючи допомогу спеціально навченого медіації працівника 

податкової. Таким чином, ПШМ і ППМ пропонують платникам податків та 

податковій можливість застосування медіації за участі службовця Апеляцій-

ної інстанції Фіскальної Служби, який виступає в якості нейтральної сторо-
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ни. Та на відміну від ПШВ, у цих програмах службовець податкової не має 

делегованих повноважень і не буде виносити рішення щодо будь-яких пи-

тань спору. Апеляційна інстанція є незалежним відділом Податкової Служ-

би, який відповідає за розгляд більшості спорів між платниками податків та 

Податковою Службою. Дана програма не є обов'язковою [6; 11]. 

Процедурні питання проведення медіації відбуваються наступним чи-

ном. Платник податків спочатку отримує повідомлення щодо податкового 

спору через Лист з експертною оцінкою від Експертного підрозділу Фіска-

льної Служби. В Листі зазначають, що податок нараховано через певні по-

милки у податковій декларації, або просто запитують інформацію з конкре-

тних питань. Процес оцінки починається з ініціації Експертним підрозділом 

експертного висновку з настановами щодо пропозицій змін. Як тільки скла-

дається експертний висновок, платнику податків надсилають «30-денний 

Лист» з рахунком та обґрунтуванням. Платник податків може оскаржити ре-

зультати експертизи у підрозділі Апеляції («Офіс Звернень»), окремому під-

розділі Фіскальної Служби [6]. 

Стосовно визначення меж медіації, то відповідні питання у податко-

вих спорах зазвичай включають: 

– чи вимагалось від особи збирати, правильно обраховувати і сплачу-

вати податок з доходів, на соціальне страхування або акцизний збір; 

– чи намагалась дана особа умисно не зібрати, обрахувати або сплати-

ти податки та збори;  

– чи платник податків зробив внесок до Цільового фонду в частині не-

сплаченого податку у правильному розмірі; 

– достовірність поданих платником податків відомостей щодо корпо-

ративних платежів; уточнення того, що корпоративний податок за депози-

тами становив відповідну суму. 

Зазначимо також, що плата за використання послуг працівника Апе-

ляційної інстанції як медіатора відсутня [11]. 

Проте, на сьогоднішній час система медіації в Україні, на відміну від 

інших Європейських країн, законодавчо неврегульована, що значно знижує 

ефективність її поширення в нашій країні. Так, наприклад, немає чіткого ме-

ханізму підготовки і сертифікації медіаторів, що є наслідком виникнення в 

українському медіаційному просторі багатьох суб‘єктів, які позиціонують 

себе як професійні медіатори, але, на жаль, не мають відповідного фаху, 

який дозволить провести медіацію на належному професійному рівні. Все це 

потребує правового врегулювання на законодавчому рівні. Проте з сумом 

маємо констатувати факт, що Верховна Рада України 28 лютого 2019 року, 

провалила в другому читанні законопроект №3665 "Про медіа-

цію". Документ, зокрема, визначав правові основи надання послуг медіації 

на професійній основі, поширення практики мирного вирішення спорів не-

судовими методами з метою розвантаження судів і забезпечення збалансо-

ваних взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою. 
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Однак, не дивлячись на законодавчу не визначеність даний напрямок 

діяльності починає реалізовуватися у вирішенні конфліктів в публічному 

управлінні. Так, наприклад, в Одесі з‘явилося більше можливостей врегу-

лювати спір у позасудовому порядку – в Одеському апеляційному господар-

ському суді було відкрито кабінет медіації. Там відвідувачі зможуть безко-

штовно отримати інформацію про процедуру медіації; проконсультуватися 

щодо можливості вирішення наявного спору за допомогою медіації; взяти 

участь у процедурі медіації. Вказаний інститут є формою альтернативного 

способу вирішення спору, направлений на сприяння оперативному, об'єкти-

вному та компетентному вирішенню спорів на засадах примирення сторін 

конфлікту. Планується, що протягом 2019 року в рамках програми "Нове 

правосуддя" по всій Україні будуть проводитися тренінги для адвокатів та 

суддів. Окремо будуть проводитись тренінги для суддів пілотних судів. Са-

ме тому судді повинні знати, як запропонувати медіацію учасникам процесу, 

на якій стадії процесу та в який спосіб. Вищезазначений проект буде також 

реалізовуватися й в інших регіонах України. 

Інший приклад розвитку медіації в Україні – науковці Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича працюватимуть над ство-

ренням Федерації медіації та розробкою програми для магістрів-медіаторів. 

Проект упроваджується в межах  програми ЄС Erasmus+. Він спрямований 

на те, щоб розвивати в Україні практику залучення до вирішення конфліктів 

незалежної сторони - медіатора, який попередньо пройде підготовку. Зага-

лом до проекту "Медіація: навчання та трансформація суспільства" залучені 

понад 10 команд з різних країн світу – Грузії, Іспанії, Нідерландів, Латвії, 

Німеччини, Азербайджану та України. Учасники з країн, де планують ство-

рити профільні Федерації (Україна, Грузія та Азербайджан) перейматимуть 

успішний досвід партнерів, вивчатимуть, як правильно поширювати знання 

про медіацію у суспільстві [10]. 

Висновки. Таким чином, можемо спостерігати невідворотні процеси в 

зміні процедур та технологій профілактики та вирішення конфліктів у взає-

модії органів влади і громадськості. Стратегічне прагнення до трансформа-

ційних процесів, які мають відбутися у суспільстві задля незмінного євроін-

теграційного напрямку мають призвести до ефективного використання сис-

теми медіації, а також поширенню в  суспільстві культури мирного вирі-

шення спорів, що значно наблизить нашу країну до Європейської спільноти. 

Дослідження використання системи медіації, як важливої складової 

профілактики та вирішенні конфліктів у взаємодії органів влади і громадсь-

кості на даному етапі підтверджує власну ефективність завдяки  пілотним 

 проектам, які реалізовуються  в нашій країні за сприяння Європейської Ко-

місії та Ради Європи. Але, основною не вирішеною проблемою медіації, як 

складової профілактики та вирішенні конфліктів у взаємодії органів влади і 

громадськості є законодавча неврегульованість, що значно знижує ефектив-

ність її поширення в нашій країні. 
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРА-

ТЕГІЇ УКРАЇНИ 

 

MAIN ELEMENTS OF UKRAINE'S ENERGY STRATEGY 

 
В статті досліджено основні елементи реалізації енергетичної стратегії 

України. Проаналізовано рівень енергетичної безпеки України в сучасних умовах. 

Розглянуто основні причини недостатнього рівня енергетичної безпеки України. 

Доведено необхідність підвищення рівня енергоефективності та енергозбере-

ження в усіх сферах суспільного життя. Запропоновано напрями реалізації дер-

жавної політики енергоефективності та енергозбереження як необхідної перед-

умови забезпечення енергетичної безпеки України.  

Ключові слова: державна політика, механізми реалізації державної полі-

тики, енергетична стратегія України, енергоефективності та енергозбережен-

ня, енергетична безпека, відновлювана енергетика. 

 

The article explores the main elements of the implementation of the energy strat-

egy of Ukraine. The level of energy security of Ukraine in modern conditions is ana-

lyzed. The main reasons for the insufficient level of energy security of Ukraine are con-

sidered. The necessity of increasing the level of energy efficiency and energy saving in 

all spheres of public life is proved. The directions of implementing the state policy of 
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energy efficiency and energy saving as a necessary prerequisite for ensuring the energy 

security of Ukraine are proposed. 

Keywords: state policy, mechanisms of implementation of state policy, energy 

strategy of Ukraine, energy efficiency and energy saving, energy security, renewable 

energy. 

 

 

Постановка проблеми. Економічний потенціал будь-якої країни бага-

то в чьому залежить від стану її енергетичних ресурсів і умов їх викорис-

тання. Серед світових проблем за останні роки однією із найважливіших є 

енергетична проблема. Для збалансованого економічного розвитку всіх кра-

їн світу людству не вистачає приблизно 5- 6 кратної кількості енергії по від-

ношенню до нині виробляємої. Стає очевидним, що для економічного зрос-

тання необхідно форсовано розвивати використання відновлюваних джерел 

енергії та енергоефективність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями концептуа-

льних засад забезпечення енергетичної безпеки країни, зокрема внаслідок ре-

алізації державної політики енергоефективності та енергозбереження, займа-

лися такі вчені: О. Веклич, С. Майстро [4], В. Бар'яхтар[5], С. Денисюк, Б. 

Додонов, А. Карпец, О. Оржель, М. Топалов, Н. Шлапак та інші. Однак чима-

ло питань щодо визначення напрямів реалізації державної політики енергое-

фективності та енергозбереження як необхідної передумови забезпечення 

енергетичної безпеки України залишаються недостатньо дослідженими.  

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення напрямів 

реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження як 

необхідної передумови забезпечення енергетичної безпеки України.  

Виклад основного матеріалу. В Енергетичній стратегії України на 

період до 2035 року визначено, що: ―... У світі відбуваються зміни у підхо-

дах до формування енергетичної політики держав: здійснюється перехід від 

застарілої моделі функціонування енергетичного сектору, в якому домінува-

ли великі виробники, викопне паливо, неефективні мережі, недосконала 

конкуренція на ринках природного газу, електроенергії, вугілля – до нової 

моделі, в якій створюється більш конкурентне середовище, вирівнюються 

можливості для розвитку й мінімізується домінування одного з видів вироб-

ництва енергії або джерел та/або шляхів постачання палива.‖ [1].  

Головною загрозою для енергетичної безпеки України на сучасному 

етапі є відсутність ринкових умов при необхідних значних обсягах капіта-

льних інвестицій у галузь енергетики та в інші суміжні галузі внаслідок сут-

тєвої зношеності основних фондів і застарілості використовуваних техноло-

гій. Актуальність проблеми переходу до ринкових умов додатково підсилю-

ється обмеженістю державних коштів, зростанням боргової залежності 

України і відповідною обмеженістю можливостей витрачати державні кош-

ти на збиткові проекти, збитковість яких пов‘язана з економічно необґрун-

тованими регульованими державою цінами та тарифами. 
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Незважаючи на те, що Україна достатньо забезпечена енергетичними 

ресурсами, вона вимушена закуповувати значні обсяги різних видів енерго-

ресурсів за кордоном. 
Україна перебуває в значній енергозалежності від Росії: на ринку наф-

топродуктів України російське дизпаливо, зріджений газ та бітум займають 

понад 32 % . Тому заборона введена Росєю у квітні 2019 р. на експорт нафти 

та нафтопродуктів в Україну, є серйозним викликом для нашої держави. Під 

повну заборону російського експорту потрапили нафта, ряд нафтопродуктів 

і зріджених вуглеводневих газів. Вугілля, бензин і дизпаливо з 1 червня 2019 

р. російські компанії можуть поставляти в Україну тільки за спеціальним 

дозволом. Крім того, з окремим дозволом можна буде поставляти в Україну 

кам'яне вугілля, а також брикети, котуни та аналогічні види твердого палива 

з кам'яного вугілля.  

За підсумками 2018 р., Укрнафта, яка видобуває 75 % української наф-

ти, вперше за 12 років збільшила видобуток нафти – до 1,5 млн. т (для порів-

няння, у 1972 р. в Україні було видобуто 14,5 142 млн. т нафти) [2]. Однією з 

головних причин зниження видобутку нафти є те, що нові місцезнаходження 

не відкривалася, а старі вже вичерпали себе. Крім того, це недостатня сиро-

винна база, розвитку якої в останні десятиліття також приділялося недостат-

ньо уваги. Нафтопереробні підприємства не модернізувалися і закривалися, а 

нафтовидобуток істотно знизився. Тому у 2018 р. Україна імпортувала наф-

тової сировини понад 700 млн. т, на майже півмільярда доларів. 

Недостатній рівень диверсифікації джерел постачання різних видів 

енергоносіїв є результатом інертності, яка властива перетворенням в енерге-

тичному секторі України, що загрожує значними не тільки економічними 

збитками, а й стабільності функціонування енергетики країни. Це створює 

суттєві загрози не тільки енергетичній, а й національній безпеці України. 

Енергетична стратегія України до 2035 р. (далі – ЕСУ) [1] передбачає 

три етапи її реалізації: 

Реформування енергетичного сектору (до 2020 р.); 

Оптимізація та інноваційний розвиток інфраструктури (до 2025 р.); 

Забезпечення сталого розвитку (до 2035 р.). 

Основними заявленими цілями ЕСУ були: лібералізація ринків, вста-

новлення ефективного регулювання і, як наслідок, залучення інвесторів у 

енергетичний сектор економіки. 

Підґрунтям для інвестицій мають бути реформи, демонополізація, 

прозорість і вдосконалення правових і регуляторних механізмів. Держава 

повинна мінімально інвестувати, але максимально сприяти формуванню 

стимулюючого інвестиційного клімату.  

Головні передумови залучення інвестицій: верховенство права, адап-

тація до європейського енергетичного законодавства, деофшоризація еко-

номіки, впровадження стимулюючого регуляторного законодавства, еконо-



 244 

мічно обґрунтовані тарифи, проведення комунікаційної політики для заохо-

чення входу на ринок стратегічних та фінансових інвесторів.  

Частка прямих інвестицій з державного бюджету України у розвиток 

енергетичної інфраструктури не має перевищувати 5-10%, водночас прямі 

інвестиції з однієї країни не повинні сягати критичного рівня, що зумовлює 

потребу диверсифікації інвестицій.  

Керуючись положеннями ЕСУ, Уряд України має підготувати рішення 

з визначення ролі органів виконавчої влади та їх дій на етапах підготовки та 

формування заходів з ефективного виробництва, трансформації, транспорту-

вання, переробки і споживання енергії; формування конкурентних і прозорих 

ринків електроенергії, природного газу, нафти, теплової енергії та вугілля. 

Що ж ми отримали насправді? Ряд невідповідностей у самих стратегі-

чних плануваннях, наприклад, одночасно заявлено про «прагнення залиша-

тися одним із найбільших в континентальній Європі виробником вуглевод-

нів», «нарощення видобутку вуглеводнів» та «зменшення частки викопного 

палива в енергетичному балансі країни».  

Також ЕСУ робить акцент на розвитку децентралізованої відновлюва-

ної енергетики (наприклад, фотоелектричні системи та сонячні колектори на 

дахах житлових будинків тощо). Проте для того, щоб здобувати енергетичну 

незалежність та розвиток галузі, замало розвивати малі енергетичні об‘єкти, 

оскільки вони не забезпечать достатню потужність та потреби в енергетиці, 

а також її стабільність, тим більше в короткостроковій перспективі. Робити 

ставку на такого роду децентралізацію варто на третьому етапі реалізації 

ЕСУ, коли основоположні та базові потреби вже є глобально реалізованими 

та задоволеними. 

Не зовсім логічним є визначення в якості стратегічного завдання під-

готовки енергетичної системи України до масштабного оновлення потужно-

стей аж після 2025 р. Необхідність та завдання із залучення інвестицій, роз-

виток у сферах відновлюваних джерел енергетики (ВДЕ) та інших напрям-

ках уже зараз потребує значних модернізацій: залучення інвесторів, збіль-

шення частку ВДЕ, стимулювання сектору одночасно із його модернізацією, 

а не після. 

Окрім того, ЕСУ після 2025 р. передбачає значне збільшення ВДЕ (до 

25%) від загального первинного постачання енергії, а ось шляхом чого по-

винні відбутися такі зміни, «залишається за лаштунками». На ділі після 2025 

р. інтерес потенційних інвесторів до альтернативної енергетики може, на-

впаки, знизитися. Такі зміни можливі й через поступове зменшення «зелено-

го» тарифу, непередбачуваність економіки та законодавчих перспектив, дов-

гий строк окупності об‘єктів ВДЕ (особливо у вітровій енергетиці) – з ура-

хуванням припинення дії «зеленого» тарифу після 2030 р., активного обго-

ворення відміни «зеленого» тарифу та переходу на систему аукціонів у най-

ближчому майбутньому. Фактично пік зацікавленості існує, і перспектива 

його збільшення після 2025 р. стоїть під питанням. 
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Окрім того, саме розвиток альтернативної енергетики в Україні: біое-

нергетики, видобутку і використання шахтного метану, вторинних енерге-

тичних ресурсів, позабалансових покладів вуглеводнів, вітрової і сонячної 

енергії, теплової енергії довкілля, освоєння економічно доцільного гідропо-

тенціалу малих річок дасть змогу істотно збільшити частку нетрадиційних 

та відновлюваних джерел енергії у загальному балансі паливно-

енергетичних ресурсів і забезпечити не тільки енергетичну, а й екологічну і 

національну безпеку України. 
Якщо аналізувати плани та напрями діяльності, описані в Енергетич-

ній стратегії України до 2035 р., то вона демонструє наявну антисистемність 

при здійсненні середньо- та довготермінового планування. Документом пе-

редбачені дуже узагальнені та короткі бачення діяльності держави в енерге-

тичному секторі після 2020 р., хоча саме розуміння та визначення того, як 

розвивати інфраструктуру, а потім забезпечувати її стабільну роботу після 

модернізації та розвитку, повинні бути головними розділами. 

З іншого боку, ЕСУ фіксує багато позитивних напрямків у діяльності 

держави щодо змін в енергетичному секторі. Попри всі заявлені збільшення 

та розширення відповідних потужностей сектору, Енергетична стратегія 

України передбачає значні заходи, спрямовані на охорону навколишнього 

природного середовища. 

Серед таких заходів на загальнодержавному рівні передбачається 

створити основи для розбудови системи утилізації відходів паливно-

енергетичного комплексу, а також стимулювати власників та потенційних 

споживачів до збільшення обсягів утилізації відходів. Багато уваги присвя-

чено заходам для реалізації стратегічних цілей у сфері охорони довкілля, 

скорочення викидів від великих спалювальних установок, парникових газів 

та шляхів їх досягнення. 

Ще одним важливим досягненням енергетичної стратегії є визначення 

важливості та підкреслення необхідності нарощування енергоефективності. 

Перевага надається реалізаціям програм енергоефективності, впровадженню 

нових стандартів, стимулюванню енергозбереження тощо, тобто фактично-

му зниженню споживання ресурсів та переходу на ощадливе ведення госпо-

дарювання по відношенню до довкілля. 

Досягнення Україною середнього значення енергоефективності для 

країн ЄС дасть змогу скоротити енергоспоживання на 27,1 млн т н. е., що 

становить приблизно 29,9 млрд куб. газу і перевищує в 1,5 раза імпорт Укра-

їною газу. По третині потенціалу енергозбереження зосереджено у промис-

ловості та житловому секторі. Інша третина потенціалу енергозбереження 

припадає на сектор трансформації електроенергії на ТЕС і на сек-

тор послуг – 22% та 11% відповідно [3]. 

Результативність державної політики енергоефективності та енергоз-

береження залежить, насамперед, від наявності соціально-економічної та 

екологічної привабливості впровадження відповідних заходів з енергоефек-
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тивності, яка визначається не тільки рівнем цін і тарифів на енергію та енер-

гоносії, але й досягненням соціального ефекту, вирішенням існуючих еколо-

гічних проблем, забезпеченням захисту навколишнього середовища. 
Четвертого квітня 2018 р. Кабінет Міністрів України прийняв проект 

розпорядження про підписання договору з Європейською комісією (далі – 

ЄК) про фінансування Програми підтримки енергоефективності в Україні – 

ЕЕ4U терміном на сім років з метою фінансування ЄК заходів, спрямованих 

на сприяння підвищенню енергоефективності в житловому секторі України, 

зменшення викидів CO2 і надання допомоги індивідуальним домогосподарс-

твам або групам домогосподарств (ОСББ) в здійсненні інвестицій в енерго-

ефективність своїх будинків на загальну суму 268 млн евро.  

Висновки. Отже, на основі проведених досліджень можна стверджу-

вати, що енергоефективність та енергозбереження – це чинники, які потре-

бують всебічного врахування у державних програмах не тільки соціально-

економічного розвитку України, а й пріоритетів національної безпеки зага-

лом та енергетичної безпеки країни зокрема. Вказані вище зміни та напрями 

діяльності передбачені в основному в декларативному вигляді. Будемо спо-

діватися, що в майбутньому будуть прийняті відповідні детальні плани, за-

ходи та нормативно-правові акти, які конкретизують заявлені вектори. Чи 

буде Енергетична стратегія України на період до 2035 р. ефективною в дов-

гій перспективі, покаже тільки час, проте наявність змін та розвиток – вже 

позитивний крок уперед. 

Реалізація ЕСУ обумовлює доцільність та необхідність структурної 

зміни економіки країни, розвиток неенергоємних галузей та сфер економіки, 

реформування житлово-комунального господарства, в якому спостерігають-

ся найбільші втрати енергії та неефективне її використання, виведення з 

експлуатації та заміна на новітнє енергетичного обладнання, поступова за-

міна викопної енергетики на альтернативну ―зелену‖ енергію, запроваджен-

ня обов‘язкової жорсткої економії паливно-енергетичних ресурсів 

суб‘єктами господарювання, прийняття загальнодержавних, галузевих ці-

льових програм енергозбереження в усіх сферах суспільного життя, що й 

буде предметом подальших наукових досліджень. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА 

ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ 

 

STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF ARMS AND 

MILITARY EQUIPMENT OF UKRAINE 

 
Зазначено, що забезпечення готовності країни до оборони конкретизується 

у формі найбільш повного задоволення потреби Збройних Сил України в сучасному 

озброєння і військової техніки (ОВТ), в тому числі і в техніці зв'язку. При цьому 
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ступінь задоволення потреб Збройних Сил України залежить не тільки від обсягу 

ресурсів, що виділяються на оборону країни, а й від ефективності їх використан-

ня. Разом з тим найважливішою умовою підтримання бойової готовності Зброй-

них Сил на необхідному рівні є безперервне вдосконалення зразків ОВТ. Сучасні за-

соби і способи ведення бойових дій пред'являють до них все більш жорсткі вимо-

ги, зумовлюють появу зброї і військової техніки, заснованих на принципово нових 

технічних рішеннях і фізичних принципах. Все це призводить до ускладнення зав-

дань, що вирішуються Збройних Сил України, зростанню конструктивної і 

функціональної складності зразків, викликаному зростанням вимог до їх тактико-

технічними характеристиками і, як правило, зростання економічних витрат. У 

цих умовах виникла гостра суперечність між задоволенням військ в високоякісних 

зразках ОВТ та обмеженими матеріальними, трудовими і фінансовими ресурса-

ми, які виділяються державою на розвиток Збройних Сил України.  

Ключові слова: державне регулювання, озброєння та військової техніки, 

тактико-технічні характеристики, промислове виробництво, програмно-

цільового планування. 

It is stated that ensuring the readiness of the country for defense is specified in the 

form of the most complete satisfaction of the need of the Armed Forces of Ukraine in 

modern weapons and military equipment (OVT), including in communications equip-

ment. In this case, the degree of satisfaction of the needs of the Armed Forces of Ukraine 

depends not only on the amount of resources allocated for the defense of the country, but 

also on the effectiveness of their use. At the same time, the most important prerequisite 

for maintaining the Armed Forces' combat readiness at the required level is the conti-

nuous improvement of the AFS samples. Modern means and methods of warfare are in-

creasingly demanding, causing the emergence of weapons and military equipment based 

on fundamentally new technical solutions and physical principles. All this leads to com-

plication of tasks, which are solved by the Armed Forces of Ukraine, increase of con-

structive and functional complexity of the samples caused by the increase of require-

ments for their tactical and technical characteristics and, as a rule, increase of economic 

costs. In these circumstances, there was a sharp contradiction between the satisfaction of 

the troops in high-quality OVT samples and the limited material, labor and financial re-

sources allocated by the state for the development of the Armed Forces of Ukraine. 

Keywords: state regulation, arms and military equipment, tactical and technical 

characteristics, industrial production, program-targeted planning. 

 

 

Постановка проблеми. Забезпечення готовності країни до оборони 

конкретизується у формі найбільш повного задоволення потреби Збройних 

Сил України в сучасному озброєння і військової техніки (ОВТ), в тому числі 

і в техніці зв'язку. При цьому ступінь задоволення потреб Збройних Сил 

України залежить не тільки від обсягу ресурсів, що виділяються на оборону 

країни, а й від ефективності їх використання. 

Створення нових зразків і комплексів ОВТ, бойових і забезпечують 

коштів до кінця 60-х років в нашій країні планувалося на підставі окремих 

рішень уряду по поточним дворічним і річними планами НДР і ДКР. По ок-

ремих видах ОВТ розроблялися більш довгострокові плани (5-8 років). При 
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цьому одночасно діяло значна кількість таких планів. Єдиного підходу до 

розробки планів створення ОВТ та взаємозв'язку містяться в них завдань не 

було, допускалася різна ступінь їх деталізації, питання збалансованого роз-

витку розробляє бази промисловості розглядалися недостатньо, загальний 

обсяг фінансування робіт не визначався. 

Разом з тим найважливішою умовою підтримання бойової готовності 

Збройних Сил на необхідному рівні є безперервне вдосконалення зразків 

ОВТ. Сучасні засоби і способи ведення бойових дій пред'являють до них все 

більш жорсткі вимоги, зумовлюють появу зброї і військової техніки, засно-

ваних на принципово нових технічних рішеннях і фізичних принципах. Все 

це призводить до ускладнення завдань, що вирішуються Збройних Сил 

України, зростанню конструктивної і функціональної складності зразків, 

викликаному зростанням вимог до їх тактико-технічними характеристиками 

і, як правило, зростання економічних витрат. У цих умовах виникла гостра 

суперечність між задоволенням військ в високоякісних зразках ОВТ та об-

меженими матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, які 

виділяються державою на розвиток Збройних Сил України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальними тенденціями 

розвитку озброєння та військової техніки займаються наступні провідні 

вчені Чепков І.Б., Нор П.І., проблеми воєнно-технічної політики та шляхи їх 

вирішення досліджують В.В., Смірнов В.А., Ленський Л.М., Борохвостов 

І.В., Томчук В.В., Рябець О.М., Бегма В.М., Соболєв А.А., основи державно-

го управління забезпеченням обороноздатності України розкрили у своїх 

дослідженнях Богданович В.Ю., Єжеєв М.Ф., Свида І.Ю. 

Постановка завдання. Метою статті є тенденція розвитку озброєння 

та військової техніки, визначення державної політики управління забезпе-

ченням обороноздатності України за рахунок стимулювання розвитку 

оборонної промисловості. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах ця суперечність 

істотно загострилося у зв'язку з формуванням в країні регулярних ринкових 

відносин і значним впливом стану економіки на функціонування як Зброй-

них Сил України, так і оборонної промисловості. Крім того, в умовах науко-

во-технічної революції, яка проявилася в найбільшою мірою в 80-90-х роках 

XX століття в телекомунікаційній, інформаційної, науково-технічної та 

інших областях, виникли нові особливості здійснення управління виробниц-

твом ОВТ, пов'язані з кількісної та якісної сторонами в їх розвитку. 

Реалізація цих вимог зумовила впровадження в практику планування 

розвитку ОВТ програмного методу, який почав використовуватись в 

Міністерстві оборони з 1969 року. Під програмним плануванням (ПП) роз-

витку оборонної промисловості розуміють процес розробки програмних 

документів Міністерство оборони України і їх реалізацію в господарсько-

економічних і бюджетно-фінансових планах держави. Метою програмного 

планування є забезпечення розробки комплексних перспективних і поточ-
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них планів розвитку оборонної промисловості, пов'язаних з воєнно-

політичними цілями держави, завданнями Збройних сил України, обсягами 

виділених асигнувань та можливостями наукової та виробничої бази 

промисловості. 

Програмне планування ґрунтується на програмно-цільовому підході 

до планування розвитку оборонної промисловості, сутність якого зводиться 

до того, що при виконанні поточних, середньострокових і довгострокових 

планів розвитку Збройних сил України здійснюється об'єднання в 

інтегральної формі цілей, ресурсів, термінів, а також функцій керівництва та 

виконання [1]. При цьому між усіма зазначеними елементами встановлю-

ються зв'язки, що забезпечують їх взаємодію в складі цілісного утворення - 

програми. 

Програмне планування розвитку оборонної промисловості є складо-

вою частиною довгострокового державного планування. Сукупність 

взаємопов'язаних документів ПП, процедур і механізму їх формування ста-

новлять систему планування створення та розвитку оборонної 

промисловості (рис. 1), в рамках якої здійснюється планування досліджень, 

розробок, виробництва, поставок, утилізації ОВТ та капітального 

будівництва об'єктів Міністерства оборони. 

Основними документами ПП є [2]: військово-технічні концепції, що 

розробляються на 20 і більше років; основні напрямки розвитку озброєння і 

військової техніки, які розробляються на плановий період 15 років; Програ-

ма озброєння, що охоплює плановий період в 10 років; п'ятирічні і річні 

плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробництва 

та поставок озброєння, утилізації та знищення що виводиться з експлуатації 

оборонної промисловості, а також капітального будівництва об'єктів 

Міністерства оборони України під монтаж озброєння, військової техніки та 

об'єктів промисловості для здійснення створення і випробувань оборонної 

промисловості. 

Прийнята система програмно-цільового планування створення та роз-

витку оборонної промисловості вимагає відповідного наукового забезпечен-

ня. З цією метою в Міністерство оборони України організована постійно 

діюча взаємопов'язана система комплексних військових, технічних і 

економічних досліджень. На рис. 1 представлено взаємозв'язок комплексних 

досліджень по створенню та розвитку оборонної промисловості, в тому 

числі систем, комплексів і засобів зв'язку. Метою цих досліджень є розробка 

науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття планують органами 

рішень щодо перспектив розвитку оборонної промисловості та формування 

Програми озброєння. 

Основним і найважливішим документом програмного планування, в 

якому формалізуються і конкретизуються плани створення і розвитку 

оборонної промисловості, є Програма озброєння. Програма озброєння є 

плановий документ на період в 10 років, в якому містяться: перелік НДДКР 
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для створення нових і модернізації існуючих зразків, комплексів і систем 

оборонної промисловості, номенклатура і обсяги ОВТ (в штуках і (або) 

гривнях), які підлягають серійного виробництва, обсяги капітального 

будівництва об'єктів для створення і монтажу ОВТ, необхідні асигнування, 

склад виконавців, етапи та терміни виконання робіт, а також (при 

необхідності) основні характеристики зразків, комплексів, систем ОВТ [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система програмного планування розвитку оборонної 

промисловості України 

 

При формуванні Програм озброєння оцінюються потрібні для їх 

реалізації ресурси, що є основою для розробки перспективних планів роз-

витку науково-дослідної, дослідно-конструкторської та виробничої бази 

відповідних галузей промисловості. Сутність програмного планування роз-

витку оборонної промисловості, фактори, що впливають на її формування, а 

також процедура її формування в сучасних умовах представлені на рис. 2. 

Отже, замовнику в процесі прийняття управлінських рішень по ство-

ренню і розвитку оборонної промисловості необхідно керуватися 

методологією програмно-цільового управління. Формується НДО замовника 

комплекс документів, як результат діяльності в системі довгострокового 

планування, є основою будівництва та розвитку Збройних сил України і, 

зокрема, створення і розвитку військової техніки, у т. ч. й техніки зв'язку. 
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Рис. 2. Організація комплексного дослідження по обґрунтуванню 

створення та розвитку оборонної промисловості України 
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Підходи про довгострокового планування розроблялися і за кордоном. 

Розробка наукових пропозицій щодо вдосконалення планування і 

управління будівництвом Збройних Сил привела до впровадження в практи-

ку діяльності Міністерства оборони США в 1961 році так званих 

економічних методів перспективного планування розвитку оборонної 

промисловості [4, c. 276]. Найважливіші з них утворюють систему методів 

планування, що отримала назву "Планування - програмування - розробка 

бюджету" (ППРБ), призначену для ув'язки висунутих цілей в галузі 

будівництва Збройних Сил з наявними і запланованими ресурсами. В по-

дальшому аналогічні системи комплексного планування з урахуванням дея-

ких специфічних особливостей розвитку Збройних сил України з'явилися і в 

інших зарубіжних країнах. 

Система ППРБ ґрунтується на принципах порівняння стоять перед 

Збройних Сил США задач з витратами на їх досягнення і пошуку для їх 

вирішення економічно доцільних шляхів. В рамках функціонування цієї 

системи, виходячи з аналізу потенційної військової загрози, рівня розвитку і 

технічної оснащеності Збройних Сил, а також з урахуванням фінансових 

можливостей розробляються основні програми розвитку Збройних Сил 

США. Довгострокове ПП в США грунтується на розробці восьми- і 

п'ятирічних програм розвитку зброї та військової техніки і здійснюється 

відповідно до "Посібника з планування будівництва Збройних Сил" 

("Defense Guidance") [5]. На основі цього керівництва види Збройних Сил, 

центральні управління МО розробляють обґрунтування восьми- і 

п'ятирічних планів розвитку видів Збройних сил України, запиту про 

виділення коштів на проведення НДДКР та закупівлю зброї і військової 

техніки. Основним програмним документом, що конкретизує перспективи 

розвитку Збройних Сил США, є "П'ятирічна програма Міністерства оборо-

ни". Вона розроблялась на основі стратегічних планів Комітету начальників 

штабів - найвищого військового органу держави, і представляє з себе ком-

плекс збалансованих за ресурсами та строками, узгоджених між собою оди-

надцяти головних програм. 

Наразі в Міністерства оборони США прийнята стратегія 

"еволюційного придбання" систем зв'язку та автоматизації управління (СI). 

У країнах НАТО використовуються системи комплексного планування роз-

витку оборонної промисловості, аналогічні прийнятої в США системі 

методів ППРБ з урахуванням своїх особливе гей і специфіки розробки і ви-

робництва ОВТ [6, 320]. 

Висновки. Володіючи єдиною методологією довгострокового плану-

вання розвитку оборонної промисловості, разом з тим системи планування в 

Міністерства оборони України і провідних зарубіжних державах мають певні 

відмінності. Однак, позитивними сторонами методології програмного плану-

вання  розвитку в Збройних Сил США та інших країнах НАТО є максималь-

не прагнення оцінки різнорідних видів діяльності по створенню оборонної 
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промисловості в єдиних кількісних показниках, розробка комплексних про-

грам по контролю за вартістю і тривалістю створення оборонної 

промисловості в рамках виділених ресурсів. Це дозволяє використовувати 

досвід застосування даних методів для планування і обгрунтування 

раціональних варіантів розвитку систем, комплексів і засобів зв'язку в 

Збройних сил України 

Розробка довгострокових документів щодо обґрунтування створення 

та розвитку військової техніки, найважливішими з яких є Державне оборонне 

замовлення (ДОЗ) та Програма озброєння по техніці зв'язку, є 

найважливішим елементом методології будівництва та розвитку Збройних 

сил України. З наукової та практичної точок зору ДОЗ та Програма 

озброєння (ПВ) може розглядатися в двох аспектах: як Концепція розвитку 

сектору безпеки і оборони України; як система документів програмного пла-

нування. Даний підхід відображає той факт, що реалізація Концепції розвит-

ку повинна втілюватися в конкретні плани (середньострокові і річні). 

Програма озброєння є дуже складним, ієрархічним, комплексним до-

кументом. Її основними атрибутами є: номенклатура техніки, види робіт за 

стадіями життєвого циклу, різні кількісні показники (вартісні і натуральні), 

підприємства науково-виробничої бази оборонної промисловості. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЮЧИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СИС-

ТЕМ УПРАВЛІННЯ В НІМЕЧЧИНІ, ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ  

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF EXISTING ADMINISTRATIVE MAN-

AGEMENT SYSTEMS IN GERMANY, FRANCE, UNITED KINGDOM 
У статті аналізуються розвиток та функціонування адміністративних 

систем управління провідних країн Європи: Великобританії, Німеччини та 

Франції. Надається загальна характеристика існуючих систем 

адміністративного управління країн, включаючи центральний та місцевий рівні. 

Особлива увага приділялася досвіду децентралізації, деконцентрації в зазначених 

країнах. 
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Ключові слова: адміністративне управління, державне регулювання, ре-

формування, децентралізація, деконцентрація, адміністративна система 

управління, державне управління. 

 

The article analyzes the development and functioning of the administrative man-

agement systems of the leading European countries: Great Britain, Germany and France. 

The general characteristics of the existing systems of administrative management of the 

countries, including the central and local levels, are given. Particular attention was paid 

to the experience of decentralization and deconcentration in these countries. 

Keywords: administrative management, reform, decentralization, deconcentra-

tion, administrative management system, management. 

Постановка проблеми. Звернення до аналізу особливостей 

функціонування адміністративних систем управління країн Європи, зокрема 

Великобританії, Франції, Німеччини, дає можливість визначити, які з них є 

ефективними для подальшого впровадження в умовах наших реалій, а тому 

є найбільш доцільними для результативного застосування в Україні. 

Порівняння адміністративних систем управління дозволить глибше 

зрозуміти процеси їх розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Західна наука успішно 

займається аналізом особливостей змістових і функціональних характери-

стик адміністративних систем. Слід виділити праці таких учених, як Н. Бо-

улс, Д. Ровато, Г. Сміт, Г. Хекло, Ф. Хіді та інших [7, 8, 9, 10], дослідження 

яких дало можливість типологізувати сучасні адміністративні системи, 

зрозуміти природу відносин політичної та адміністративно-управлінської 

систем. 

Постановка завдання. Мета дослідження – проаналізувати теорети-

ко-методологічне обґрунтування особливостей функціонування 

адміністративних систем сучасних європейських країн. 

Виклад основного матеріалу. Політику неможливо уявити без 

управлінських процесів, оскільки політика є багатоаспектним поняттям, що 

стосується різних сфер життєдіяльності людини й соціуму загалом. 

Управління базується на владно управлінських відносинах, а політика 

стосується суб‘єктивної природи політичних відносин [1]. Політика як 

різновид управління об‘єктивується в державному управлінні. Управління і 

політика розглядаються в єдності інституціонального, професійно-

діяльнісного та соціально-інтегративного компонентів, будучи формами 

цілеспрямованого регулювання суспільних відносин [5]. 

Політика та управління є базовими поняттями в процесі дослідження 

адміністративних систем управління, які виступають, як засвідчив аналіз 

вітчизняної та зарубіжної наукової літератури [1, 5, 8, 10], формами 

свідомого регулювання суспільних відносин, є найважливішими складовими 

сучасного суспільного життя. Політика та управління невіддільні одне від 

одного, адже завданням першої є постановка стратегічних цілей розвитку та 

наповнення процесу їх досягнення конкретним змістом, водночас 
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управління, ураховуючи зміст, закладений політикою, забезпечує їх досяг-

нення на рівні конкретних методів і технологій [5]. 

Виходячи з наявності великої кількості факторів, які впливають на 

ефективність адміністративних систем (стратегічні цілі держави, рівень 

політичної культури і традицій, розвиненість правлячих еліт, суспільні 

настрої, інформаційне забезпечення, нормативно-правова база тощо), та 

відсутності їх єдиної загальноприйнятої типології, було узагальнено 

типології сучасних адміністративних систем (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Типології сучасних адміністративних систем управління 
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Англо-

американський 

(Великобританія) 

Раціоналізм, децентралізація влади, 

державна служба деполітизована. Роз-

дільне існування політичної та адмініс-

тративної еліт 

Континентальний 

(Франція) 

Централізований державний апарат, по-

тужний корпус державної бюрократії. 

Великий вплив державного управління 

на всі сфери суспільного життя 

Німецький 

(Німеччина) 

Регулюючий вплив центру на регіони. 

Кооперативні механізми управління 

територіями. Система партійного пат-

ронажу 

Джерело: складено авторами на підставі [5] 

 

Як видно з табл. 1, становлення адміністративних систем у різних 

країнах пов‘язано не тільки зі змінами в моделях управління, що 

відбуваються останніми десятиріччями, а й з особливостями управлінських 

традицій, політичною і правовою культурою. 

Адміністративні відносини виникають у системі державної влади між 

двома сферами – політичною та адміністративною і визначаються як 

взаємозв‘язки між ними. Вони створюють єдину цілісну систему, що 

своєчасно реагує на зовнішні виклики, відповідає уявленням про державне 

управління та виступає основним генеруючим елементом розвитку 

суспільства [5]. 

Адміністративне управління розуміється [1, 6] як діяльність 

політичних та адміністративних суб‘єктів державної влади в процесі їх 

взаємодії з інститутами громадянського суспільства щодо вироблення та 

здійснення державної політики з метою реалізації інтересів суспільства. Це 

процес, який включає суб‘єкт управління (політичні та адміністративні 

інститути) та об‘єкт управління – державу та суспільство. 

Адміністративна система визначається як впорядкована система 
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взаємозв‘язків між політичним та адміністративним компонентами, які, 

взаємодіючі з інститутами громадянського суспільства, забезпечують 

функціонування держави та реалізацію громадянами їх невід‘ємних прав і 

свобод. Суб‘єкт-об‘єктна площина адміністративного управління в сучас-

них демократичних суспільствах змінюється, тобто не тільки державні ор-

гани впливають на суспільні процеси, а й інститути громадянського 

суспільства справляють значний вплив на ефективність системи державно-

го управління [5]. 

Заслуговує на увагу досвід Великобританії та Франції щодо взаємодії 

політики і державної служби, що дає можливість з‘ясувати відносини та 

зв‘язки, які об‘єднують центри прийняття політичних рішень і органи 

реалізації політики. В адміністративній системі Великобританії 

адміністративні функції чітко розділені, діє система розподілу державних 

посад відповідно до заслуг, професіоналізму, компетентності. На відміну від 

Великобританії, особливістю адміністративної системи Франції є активна 

політична роль державної служби. Її політизованість більш легітимно вира-

жена. Адміністративна та політична еліта практично єдині, існує тісний 

зв‘язок і взаємопроникнення політики та державної служби [3]. 

Основи побудови централізованого державного апарату, потужного 

корпусу державної бюрократії були закладені у Франції в період правління 

Наполеона I Бонапарта. У цей період було здійснено розробку цивільного 

кодексу, створення інституту префектів і супрефектів, встановлення контро-

лю за церковними організаціями. Німеччина протягом багатьох століть пе-

ребувала в стані роздробленості на безліч окремих князівств і після 

об‘єднання під егідою Пруссії в 1871 р. прийняла федеративну форму 

територіального устрою. Сучасна німецька федерація має територіальну і 

культурномовну основу і є «кооперативною» по типу взаємодії федерально-

го уряду і суб‘єктів федерації [6]. 

Франція, згідно з Конституцією 1958 р. змішана президентсько-

парламентська республіка. Перш за все, слід відзначити високий рівень 

централізації державного управління, визначили сильний вплив центру на 

процес управління в регіонах і на місцевому рівні. Високий рівень 

централізації, який був встановлений ще за часів абсолютної монархії і 

пізніше закріплений в законодавчих актах Великої французької революції і 

Наполеона Бонапарта, є невід‘ємним елементом французької концепції 

національної держави. Саме централізація державного управління 

розглядається у французькому конституційному праві як підстава єдиної та 

неподільної нації, що захищає громадянина від несправедливого ставлення 

місцевої влади і об‘єктивно різного рівня розвитку субнаціональних 

адміністративно-територіальних одиниць. Це пов‘язано з основним принци-

пом республіки, який говорить, що ніякий окремий представник або частина 

народу не можуть залишити за собою здійснення національного 

суверенітету, що належить усьому народу. Тому протягом століть 
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адміністративна централізація трактувалася як об‘єктивна необхідність для 

Франції, для її стабільного розвитку і процвітання [2]. 

У частині регулювання діяльності системи виконавчої влади Франції 

президент наділений такими основними повноваженнями: призначає 

прем‘єр-міністра; припиняє його повноваження за заявою останнього про 

відставку уряду; за поданням прем‘єр-міністра призначає інших членів уря-

ду і припиняє їх повноваження; головує на засіданнях Ради міністрів, 

підписує декрети, прийняті урядом. 

Федеральний президент, що обирається Федеральними зборами, фор-

мально грає вельми значну роль в системі державного управління 

Німеччини. До його компетенції належить: затвердження на посаді канцлера 

і федеральних міністрів, федеральних суддів, чиновників, офіцерів; 

здійснює укладення міжнародних договорів, акредитацію послів та ін. Од-

нак на практиці, завдяки вимогу про обов‘язкову контрасигнації актів феде-

рального президента канцлером або компетентним міністром, владні повно-

важення президента виявляються невеликі і зводяться в основному до пред-

ставницьких функцій. 

Велика Британія є країною парламентської демократії, яка діє в рам-

ках конституційної монархії. Монархія є найдавнішою інституцією в 

системі урядування у Великій Британії, її історія налічує більш як тисячу 

років. Виконавча влада в Великобританії зосереджена на владі прем‘єр-

міністра, який керує необхідної більшості в палаті громад (що є нижньою, 

обирається палатою двопалатного парламенту) і є лідером своєї політичної 

партії. Прем‘єр-міністр є лідером партії більшості в Англії, тому що 

лідерство партії, яка перемогла на загальних виборах, є суттєвою 

політичною особливістю, на якій заснована його влада [3]. 

Прем‘єр-міністр Франції керує поточною роботою уряду; має право 

видавати регламентарні акти; право бути присутніми і виступати на 

засіданнях палат парламенту; має право законодавчої ініціативи. Однією з 

відмінних рис адміністративної системи Франції є також те, що президент 

республіки одночасно є і главою держави і главою виконавчої влади. Він 

виконує частину функцій, в парламентській демократії традиційно належать 

прем‘єр-міністрові. 

Політичне лідерство Британського прем‘єр-міністра в парламенті – 

тверда усталена особливість конституційної гілки влади. Це робить його 

здатним діяти в якості ефективного парламентського і партійного лідера, 

діяльність якого знаходиться під контролем більшості у Вестмінстері. Бри-

танський прем‘єр-міністр – фактично керівник партії, яка перемогла на пар-

ламентських виборах, і у вищій мірі відповідальний за публічний образ 

партії і виборчий успіх. Британський парламент є «законодавчим органом» в 

повному сенсі слова, означає істинного законодавця в рамках країни і орга-

ну, який має право конституційної переваги. Прем‘єр-міністр і кабінет 

здійснюють виконавчу владу і істотно контролюють парламент [3]. 
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Вершину виконавчої влади ФРН утворюють федеральний канцлер і 

федеральні міністри. Федеральний канцлер є главою уряду і отримує свій 

пост і владні повноваження від нижньої палати німецького парламенту – 

Бундестагу. Бундестаг обирає запропоновану федеральним президентом 

кандидатуру, причому обраним вважається кандидат, який набрав абсолют-

ну більшість голосів. Тому найчастіше обраним стає кандидат партійної 

коаліції, що перемогла на виборах. Федеральний президент лише формально 

затверджує обраного кандидата, після чого той вступає на посаду [4]. 

Федеральні міністри також формально призначаються федеральним прези-

дентом за пропозицією федерального канцлера, фактично формує кабінет. 

Таким чином, прийняття рішень з основних напрямів державної політики і 

ключовим кадрових рішень закріплено Конституцією Німеччини за феде-

ральним канцлером. Він головує на засіданнях уряду і відповідно до ст. 69 

Конституції несе відповідальність за політику очолюваного ним уряду [4]. У 

разі зміни федерального канцлера уряд зобов‘язаний у повному складі піти у 

відставку. 

Високий рівень адміністративної централізації проявляється в особли-

востях устрою державної служби Франції. Практично всі основні органи 

управління державною службою зосереджені на центральному 

адміністративному рівні – рівні уряду країни. Основним урядовим органом, 

що займається регулюванням відносин державної служби, є Міністерство 

державної служби, державної реформи та децентралізації. У його склад вхо-

дить так звана Генеральна дирекція адміністрації та державної служби, зав-

дання якої пов‘язані із здійсненням контролю за дотриманням законодавства 

про державну службу, збором статистичних даних, управлінням 

відповідним майном, оперативним керівництвом процесом реформування 

державної служби [2]. 

Що стосується основних рівнів адміністративно-державного 

управління у Великобританії, то, на відміну від Франції, Великобританія має 

сильні традиції самоврядування в межах унітарної системи адміністративно-

державного управління. Протягом усього XIX ст. зміцнення британського 

уряду на місцевому рівні також сприяло деякій децентралізації 

адміністративної влади в країні. Великобританія складається з чотирьох 

країн (часто визначаються терміном homenations) – Англії, Шотландії, Уель-

су і Північної Ірландії, кожна з яких має власний адміністративний устрій: 

Англія (47 адміністративних округів, 36 графств, 29 районів Лондона, 24 не-

залежних міста, 10 районів, 3 королівських округи), Шотландія (32 

адміністративні області), Уельс (11 графств-округів, 9 графств, 2 міста), 

Північна Ірландія (24 райони, 2 міста, 6 графств). 

На всіх рівнях адміністративно-територіального розподілу 

Великобританії місцева влада представлена органами місцевого самовряду-

вання. У Великобританії діє автономна система місцевого самоврядування, 

за якою пряме підпорядкування за вертикаллю здійснюється в обмеженій 
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формі. Система місцевого самоврядування Великобританії за вертикаллю 

включає дві ланки [3]. 

Органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження у 

рамках, визначених центральною владою. Члени місцевих рад обираються 

громадянами і здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Рада 

обирає з числа радників голову (у містах – мера). До компетенції місцевих 

рад належать питання місцевого значення: дорожній рух, соціальне обслуго-

вування, пожежна безпека тощо [6]. 

На земельному рівні структури політико-адміністративного 

управління Німеччини можуть відрізнятися, однак у більшості випадків во-

ни складаються з наступних основних елементів: земельного парламенту – 

ландтагу, уряду землі, міністра-президента та канцелярії. Так, наприклад, 

згідно з конституцією вільної землі Баварія, вищою адміністративною вла-

дою землі є держава, що складається з міністра-президента та до 17 

міністрів землі. Урядовці землі призначаються міністром-президентом за 

згодою ландтагу. Міністр-президент визначає число сфер відповідальності і 

повноважень членів уряду. Однак кожен міністр землі діє самостійно в ме-

жах своєї компетенції і несе індивідуальну відповідальність перед ландта-

гом. У структурі уряду землі особливо виділяються міністр – голова 

канцелярії, відповідальний за забезпечення безперебійної роботи уряду і 

процес діловодства, а також міністр по зв‘язках з ЄС і федеральною владою. 

Останній являє собою фігуру, за статусом і функціями схожу з міністром за-

кордонних справ на федеральному рівні [5]. 

Рівень місцевого самоврядування в Німеччині багато в чому залежить 

від того, «що субнаціональні рівні управління володіють широкою 

автономією і місцеві голови адміністрацій мають значну владу». При цьому 

наголошується, що автономія місцевих органів влади є не результатом 

формалізації їх статусу, а скоріше результатом історично сформованої сис-

теми відносин між федеральним, субфедеральним і місцевим рівнями влади, 

що сформувалися під впливом багатьох чинників: самоврядних традицій 

вільних міст, політичного впливу англо-американських окупаційних влад-

них структур. 

З 1982 р. у Франції здійснюється програма децентралізації. В ході її 

було введено новий рівень управління – регіон, який об‘єднує кілька 

департаментів. Всього було створено 22 регіони. Спочатку регіон отримав 

статус «територіального самоврядного колективу». У 1986 р. вони були 

перетворені в «децентралізовані території». Одночасно значно підвищилася 

роль органів місцевого управління, які отримали велику свободу дій за 

рішенням місцевих завдань. В ході адміністративних реформ у Франції 

фінансова децентралізація також була одним з основних пріоритетів. В 

результаті бюджети місцевих органів влади майже сформувалися за рахунок 

податкових надходжень і лише за рахунок державних субсидій. Паралельно 

були значно розширені права комун у питаннях розвитку транспорту, 
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соціальної діяльності, цивільного і промислового будівництва [2]. 

У сучасній Німеччині склалися два основних рівня місцевого само-

врядування: общинний і районний. Громади діляться на сільські і невеликі 

міські громади (до 20 тис жителів), міста (понад 20 тис) і великі міста (понад 

100 тис). У той час як громади займаються вирішенням завдань, які безпосе-

редньо стосуються лише їх території і жителів, які проживають на ній рай-

они, є органами громадського управління більш високого рівня, що 

об‘єднують кілька громад. Усього в Німеччині налічується 13 854 громади 

(включаючи 82 великих міста) і 323 району. На організацію подібної 

дворівневої системи місцевого самоврядування в умовах федеративної дер-

жави націлена муніципальна реформа в Російській Федерації. 

Висновки. Проаналізовано специфіку функціонування структурних 

елементів адміністративних систем європейських країн: Великобританії, 

Франції, Німеччини. Проведений аналіз дозволив визначити та охарактери-

зувати особливості функціонування політико-адміністративних систем 

управління сучасних європейських країн, оцінити взаємодію влади і 

політики, що характеризуються певними взаємовідносинами органів 

державної влади з політичними партіями. У взаємодії політики та державної 

служби спостерігається помітний політичний вплив водночас з існуючими 

принципами відкритості, нейтральності, позапартійності державної служби з 

її жорсткою конкурентністю. У цьому контексті важливою складовою такої 

взаємодії є нормативно-правова база. В Україні в нашому сьогоденні дер-

жавна служба сильно політизована, має високий рівень корумпованості, 

присутні неефективні методи управління та відсутність діалогу з приватни-

ми особами, громадянами держави, громадськими організаціями. Все це 

дозволяє стверджувати про необхідність здійснення прогресивних 

політичних реформ адміністративних систем управління України з враху-

ванням досвіду сучасних європейських країн. При цьому використання 

досвіду європейських систем управління в Україні повинно здійснюватись з 

врахуванням національної специфіки, лише за таких умов це дозволить до-

сягти внутрішньої стабілізації державної влади і реалізувати 

євроінтеграційні прагнення. 
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The article substantiates the need to consider the demographic data in planning 

the development of the regional education system. The results of diagnosing the state 
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У статті науково обґрунтовується необхідність врахування демографіч-

них даних при плануванні розвитку регіональної освітньої системи. Висвітлено 

результати діагностування стану й розвитку освітньої системи Харківської об-

ласті, виявлено її основні тенденції, проблеми та загрози. Наведено сценарії мо-

жливих змін в системі освіти регіону та встановлені ймовірності появи додат-

кових можливостей для її розвитку. 

Ключові слова: функції управлінського циклу, регіональна освітня систе-

ма, демографічна криза, рівень народжуваності. 
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Problem setting. In the course of its historical development, the state has 

been confronted with certain tasks, which are solved by means of its functional 

activity, aimed at supporting the life of society and are implemented by the system 

of authorities, their apparatus through a set of management functions. 

Planning is a general function of management, "the essence of which is to 

determine the goals of the activity and ways to achieve them" [2, p. 526]. Most 

often it is used in the economic sphere at the level of companies, enterprises, or-

ganizations to assess their condition using economic-mathematical and balance 

methods. 

In the social sphere, the function of planning gives an opportunity to assess 

the real state of social processes that affect its development, to identify major 

trends, contradictions, problems and to develop a set of measures aimed at solving 

or avoiding problems in the future. To do this, relevant information is collected 

and processed, the desired state of the management entity is determined, forecasts 

are made, plans, programs are developed, etc. 

Concerning the prognostication, which is defined as sound judgments about 

the possible state of the object in the future or alternative ways and terms of 

reaching these states, the social forecast, according to V. Bakumenko, is aimed at 

the social development of the country, its regions or separate territories, is made 

for a long-term and medium-term perspective and contains an analysis of the de-

velopment of the social sphere over a period of time, a description of its main 

problems; description of the state of the resource potential use; forecast of compe-

tition in the markets of the main types of goods and services; possible directions 

for solving problems of social sphere development; defining social development 

goals and priorities and working out proposals for measures to achieve them, etc. 

[2, p. 586]. Forecasts should precede plans, programs and management decisions, 

assess the course and consequences of their implementation or non-

implementation. 

Forecasting is the result of the forecasting process, which is, in turn, one of 

the important sub-functions of the planning function. Note that forecasting the de-

velopment of the regional education system (hereinafter referred to as RES) is 

part of the social forecast. There is a distinction between search (determining the 

future state of the forecast system based on historical data) and normative (deter-

mining the main intermediate targets to ensure the achievement of a given system 

state) forecasting. In the managerial cycle, this sub-function gives an opportunity 

to analyze the state of the system, identify patterns and problems of its develop-

ment, work out or adjust already designed strategy for the development of the in-

vestigated system, as well as investigate and anticipate those situations in which 

this system may turn out in the future. 

In the context of our study, the RES development prognosis is a scientifical-

ly sound assumption about a possible status and development of this system in the 

future, which allows management subjects to work out effective planning steps 

for the development of this system and to foresee the possibility of internal and 
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external hazards, to establish the likelihood of additional opportunities. 

Recent research and publications analysis. Theoretical, methodological 

and methodological principles of educational management, forecasting the devel-

opment of the education system are sufficiently represented in the scientific works 

of Ukrainian and foreign scholars. However, substantiation of the need to consider 

demographic data when planning RES development has been left beyond the au-

thors' attention. 

Application of methods of content analysis, analysis and synthesis, compar-

ison, method of concomitant changes allows to consider contradictions that arise 

during RES development planning, namely: 

at the scientific-theoretical level there is a contradiction between the exis-

tence of a considerable amount of research, in which planning is considered as an 

independent process in management activity, and the need to develop the theory 

and practice of the process of planning the education system development as an 

independent subject of research with specifically defined goals and priorities; 

at the practical level – between the actual practice of the planning process 

and its scientific and theoretical substantiation; between state forecasting and stra-

tegic planning of RES development, taking into account the peculiarities of socio-

economic development of the region itself, the interests of the population, the 

needs and demands of the society and the corresponding regional target programs, 

the authorities‘ plans of activity in the sphere of education. 

Paper objective is to scientifically substantiate the need to consider demo-

graphic data when planning RES development; to illuminate the results of diag-

nosing the RES condition and development using Kharkiv region as an example, 

to identify the main trends, problems and threats; to provide scenarios for possible 

changes in the region's education system and to identify the likelihood of addi-

tional opportunities for its development. 

Paper main body. Since the early 90s of the XX century devastating fac-

tors have emerged in Ukraine that have adversely affected the self-reproduction 

process of the population and the socio-demographic situation in the country as a 

whole. Important factors in this situation are decline in birth rates, loss of the mul-

ti-child parenting tradition, mortality intensification, aging, health deterioration 

and depopulation, sharp decrease in the number of marriages, growth of labor and 

educational migration and more. 

In the last thirty years, in Ukraine the state of the demographic crisis (crisis 

of demorealism), which is characterized by "loss of ability of the social organism 

to self-reproduction of the population in previously achieved quality and quantity" 

[5], has been only worsening, becoming more acute problem. The population of 

the country is decreasing every year, first of all because of low birth rate – the 

birth rate in Ukraine is almost 30% lower than the one registered in the early 

1990s (12.7), and in 2017 amounted to 9.4 persons per 1000 people. In the world 

ranking (United Nations birth rate) in 2015, Ukraine ranked 172 with an indicator 

of 10.9 births per 1000 people among 199 countries [7]. Recently, there has been 
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a tendency for this position (ranking place) to fall steadily. Such a rapid decline in 

absolute and relative birth rates only exacerbates the demographic crisis in 

Ukraine.  

As for the total birth rate, according to the State Statistics Service of 

Ukraine, in 2017 it amounted to 1,374 per 1 woman (1,283 in the city, 1,522 in 

rural areas). Rivne (1,735), Zakarpattia (1,641) and Volyn (1,617) oblasts have the 

highest index among the regions of the country, while Sumy (1,130), Kharkiv 

(1,168) and Chernihiv (1,181) oblasts have the lowest index [1, p. 52]. 

Therefore, it should be emphasized that the dynamics of birth rates is a de-

fining characteristic of the country as a whole and the region in particular. These 

indicators influence the formation of education policy in general as well as the 

development of the regional education system. 

We are going to try to make a forecast of the development of RES under the 

conditions of demographic crisis, to identify the main trends and threats to its de-

velopment. Let us consider the case of RES development of Kharkiv region as 

one of the leading regions of Ukraine in scientific and educational sphere. It 

should be noted that education as a system, process and result plays a key role in 

the political and socio-economic development of the state and the region, as well 

as in the transformations taking place in the country today. 

We should outline that forecasting is an important factor that determines the 

overall direction of the development of socio-economic processes. The demo-

graphic forecast is a reasonable prediction of the main parameters of population 

movement and the future demographic situation [3, p. 226]. The demographic 

forecast should consider the general population law, statistical patterns and proba-

ble conceptualization of demographic events. Such an event in Ukraine was an 

external military aggression, the active phase of which occurred in 2014-2015, 

and as a result of which the population decreased sharply (by almost 14 thousand 

people), and also such a population category as internally displaced persons (he-

reinafter referred to as IDPs) appeared. 

In our case, the forecast of RES development is based on the statistics of 

the State Statistics Service of Ukraine, the Main Department of Statistics in Khar-

kiv region, regional authorities in the field of education and personal observations 

of the authors. We also inquire into the legislative and regulatory documents of 

central and regional authorities aimed at the development of education and demo-

graphic occurrences that have affected the quantitative and qualitative changes in 

RES. Amongst others, Kharkiv region ranked second in Ukraine, accepting the 

largest number of IDP families with children relocated from the temporarily oc-

cupied territory and hostility areas during 2014-2015 [4]. Moreover, the largest 

number of migrants came from Donetsk and Luhansk regions, which by 2014 had 

the highest birth rates in Ukraine, and consequently, the education system in these 

areas was the most extensive – with the largest number of educational institutions 

and the number of people who studied in them. 

The analysis of the demographic situation in Kharkiv region shows the ex-
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istence of demographic windows (―pitfalls‖), i.e. the moments of demographic 

depression – decrease in population (Fig. 1). 

The first window includes 1999-2003, i.e. the years with the lowest birth 

rates. The lowest figure was in 2001 (19025 children were born) [6, p. 44]. The 

second window opens in 2017 with the mark of 21631 births. The following year, 

it dropped below the 2001 mark, reaching 19657 births. However, it should be 

emphasized that the situation in 2019 is only worsening, and even the published 

data for half a year (8884 births) suggest that the birth rate continues to fall. These 

indicators will negatively affect the development of the education system in the 

region. Namely, if you look at the years with demographic ―pitfalls‖ and deter-

mine the years when children will go to secondary school and then enter higher 

education institutions, one can predict that the consequence of the first window 

will be the lowest number of secondary school graduates, who can enter higher 

education institutions, expected from 2019 to 2022, and as a result of the second 

window, both secondary schools (from 2023) and the higher education institutions 

(from 2035) will experience a shortfall. In addition, since 2018 12-year secondary 

education has been implemented in Ukraine. This means that secondary school 

will not have graduates in 2029 and, accordingly, the higher education institutions 

will not be able to have the necessary admission, even by government order. 
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Fig. 1. Demographic situation in Kharkiv region (as of August 2019) 

 

Of course, it can be argued that the figure shows only the births of children 

born in Kharkiv region and does not show the number of children who moved 

from the temporarily occupied territory and areas of hostility. The personal obser-
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vations of the authors give grounds for claiming that pre-school and general sec-

ondary education institutions, especially in the city of Kharkiv, are overcrowded. 

This means that due to IDP children, the number of persons enrolled in regional 

educational institutions is much higher than the birth rate. 

The results of the demographic situation analysis in Kharkiv region give 

grounds for predicting the possibility of emerging hazards in the development of 

RES, among which are: 

─ reducing the number of persons studying in educational establishments 

and, accordingly, reducing the number of educational institutions themselves; 

─ loss of full employment, first of all by scientific and pedagogical 

workers, their irrelevance in the labor market; 

─ worsening of the situation regarding ensuring the accessibility of the 

population to quality education; 

─ increase in offers of educational services in non-formal education, etc. 

At the same time, the factors that can improve the situation in Kharkiv re-

gion could be: 

─ relocation of IDP families with children; 

─ internal educational migration; 

─ increasing offers for pedagogical and scientific-pedagogical staff in 

the educational services market in the non-formal education sector; 

─ increasing number of foreign students. 

As for the data on the current state of development of the informal educa-

tion sector in the region, 357 courses and 267 trainings, as well as 288 offers on 

tutoring, were offered to the population in September 2019 in Kharkiv region. 

Among the most common training areas are personal development, time 

management; negotiations, communications; psychology, neurolinguistic pro-

gramming; sales, work with clients; company management and more. (Fig. 2). 

The least demanded in the market of educational services in the informal 

sector of Kharkiv region are:  

hotel and restaurant business, HoReCa;  

real estate;  

labor protection, business security;  

trainings for children and adolescents;  

Information Technology;  

logistics, customs, foreign economic activity;  

industry, manufacturing;  

purchase, distribution;  

women only, etc.  

It can be predicted that, in the future, the loss of full or partial employment 

of the teaching and research staff of formal education institutions will increase 

their supply in the non-formal education market in the future. Therefore, in order 

not to lose the pedagogical and scientific and pedagogical potential of Kharkiv re-

gion, regional authorities have to consider appropriate fuses, for example, to ac-
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tively develop the informal education sector, to inform the population about the 

possibilities of a differentiated approach in providing educational services, about 

their quality and accessibility. 

 
Fig. 2. Trainings according to the fields in Kharkiv region, as of September 

2019. 
 

Regarding the possibility of increasing the number of foreign students in 

educational institutions in the region, we can say that according to the Department 

of Science and Education of Kharkiv Regional State Administration, the number 

of foreign students in regional educational institutions has decreased by about 
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6,000 in the last 4 years. Minor changes have occurred in the regions that provide 

foreign students (Fig. 3). 

 
 

Fig. 3. Dynamics of the number of foreign students, by major regions-

providers of foreigners for training, thousand 

 

Thus, while Asian countries remain the main regions of foreign student 

supply, there has been a doubling of the number of foreigners coming to study 

from Africa. Unfortunately, Kharkiv region higher education institutions are prac-

tically not in demand among students from European countries. The number of 

students from Europe who come to study in Kharkiv is only falling (for the last 4 

years their number has decreased 4 times). 

Conclusions of the research. The foregoing indicates that the system-

forming component of RES development planning is management, which should 

cover the complex of managerial decisions, which in turn form the legal field of 

prognostic activity, which allows to obtain and organize reliable information 

about the status and trends of system development, identify hazards and develop 

measures to overcome or avoid them. 

Representatives of regional state authorities as subjects of administration, 

as well as pedagogical and scientific-pedagogical workers, heads of educational 

establishments, employers and representatives of the local community should be 

interested in the working out and implementation of prognosis of RES develop-

ment and should take into account the relevant demographic data. However, it 

should be noted that this level of forecasting activity is currently one of the least 

organized in Ukraine, prompting the search for ways and means to involve all 

administration entities in this activity. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY  

IN HIGHER EDUCATION 
 

Дана стаття присвячена ефективності реалізації державної політики в 

галузі вищої освіти України в рамках інтеграції в освітній європейський простір. 

В статті проведений аналіз повноважень органів державної влади в сфері вищої 

освіти. В наслідок чого автор вказує на необхідність забезпечення якості вищої 

освіти. Велика увага в статті приділяється характеристикам якості вищої 

освіти як одного із критеріїв підвищення ефективності реалізації державної по-

літики в сфері вищої освіти. Автор приходить до висновку, що завдяки визначен-

ню відповідних напрямів та принципів якості вищої освіти можливо покращити її 

ефективність та реалізовувати державну політику. У висновку автор говорить 

про те, що освітня політика держави направлена на покращення якості системи 

вищої освіти та задоволення потреб усього населення держави. 

Ключові слова: державне управління, система вищої освіти, ефектив-

ність державного управління, модернізація, стратегія розвитку. 

 

This article is devoted to the effectiveness of the implementation of state policy in 

the field of higher education of Ukraine within the framework of integration into the 

educational European space. The article analyzes the powers of public authorities in the 

field of higher education. As a result, the author points to the need to ensure the quality 

of higher education. Much attention is paid to the characteristics of the quality of higher 

education as one of the criteria for improving the efficiency of implementation of public 

policy in the field of higher education. The author concludes that by defining the rele-

vant directions and principles of the quality of higher education it is possible to improve 

its effectiveness and implement public policy. The author concludes that the educational 

policy of the state is aimed at improving the quality of the higher education system and 

meeting the needs of the entire population of the state. 

Keywords: public administration, higher education system, efficiency of public 

administration, modernization, development strategy. 

 

 

Постановка проблеми. Питання реалізації державної політики в сфе-
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рі вищої освіти виступає як один з найбільш пріоритетних напрямів внутрі-

шньої політики держави. При цьому на сьогоднішній день вища освіта за-

ймає лідируючу позицію серед інших чинників розвитку людства в цілому. 

Забезпечення якісної вищої освіти є серйозною проблемою. На жаль, 

якості освіти не приділялося високого пріоритету. Недостатня увага до яко-

сті та навчання сприяло тому, що зараз називають глобальною кризою на-

вчання. Спільними проблемами для сектора вищої освіти в багатьох країнах, 

що розвиваються можуть бути: нестача кваліфікованих науково-

педагогічних працівників, відсутність навчальних матеріалів та неякісних 

навчальних програм, навчання на іншій мові, ніж рідна мова студентів. 

Вкладаючи кошти в якісну освіту, кожна молода людина може отри-

мати можливість навчатися та розвиватися. Одна з основ економічного роз-

витку та боротьби з бідністю полягає в тому, що всі студенти мають можли-

вість відвідувати заклади вищої освіти. Дослідження також показують, що 

забезпечення високоякісної освіти є одним з найбільш ефективних інстру-

ментів забезпечення демократії та високого управління в державі. 

Крім того, сьогодні людство стоїть на новому витку науково-

технічного прогресу, що спирається на різні досягнення в сфері високих те-

хнологій. Такий процес неминуче супроводжується характерними значними 

кількісними та якісними змінами у виробництві і науці, що в свою чергу 

впливає на підвищення вимог до інтелектуального рівня людей. В таких 

умовах сфера вищої освіти виступає як постачальник кадрів, тому стає пріо-

ритетним напрямом в економічній та соціальній політиці держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування та 

реалізації ефективної державної політики в сфері вищої освіти піднімається 

в дослідженнях багатьох вітчизняних вчених. Так, роботи М.Л. Аграновіч, 

К.К. Кореневої, Е.Н. Рудакова присвячені питанням існуючих проблем, які 

пов'язані з процесом реформування державної політики в сфері вищої осві-

ти. Особливості розвитку системи вищої освіти та забезпечення високої яко-

сті освіти розкриваються в роботах таких дослідників як Б.Л. Вульфсон, 

З.І. Ефремової, І.І. Русиної, Е.В. Слєсаревої та багатьох інших. Проте процес 

вивчення напрямів державної політики та її вдосконалення в сфері освітніх 

послуг, а також розробки стратегії із забезпечення збільшення конкурентос-

проможної вітчизняної системи вищої освіти вимагає подальшого поглиб-

лення, оскільки Україна рухається в бік європейського освітнього простору 

та намагається конкурувати на світовому ринку освітніх послуг. 

Постановка завдання. Метою даної статті є висвітлення актуальних 

методів щодо ефективності реалізації державної політики в сфері вищої 

освіти України. 

Виклад основного матеріалу. Головним завданням якості вищої осві-

ти є досягнення успішної соціалізації людини. Сьогодні спостерігається така 

тенденція, що на перший план виходить ідея безперервної освіти, яка вклю-

чає в себе напрямок системи освіти на розвиток освітньої здатності особис-
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тості протягом усього її життя. Тим самим сучасна освіта в нашій державі 

передбачає, що нове покоління буде здатне досягати соціальної, економічної 

та екологічної гармонії в суспільстві, виступаючи при цьому, як охоронець 

та розповсюджувач загальнолюдських цінностей. 

Слід зауважити, що в системі вищої освіти передбачається досягнення 

такого рівня, коли людина буде мати можливість постійно поповнювати та 

уточнювати свої знання, отримувати нову інформацію, а також осмислювати 

її, виробляти різні вміння та навички, котрі відповідають сучасним стандар-

там та викликам суспільного життя. 

Історично складена радянська система освіти вважалася однією з кра-

щих довгий час. Однак через брак фінансування за останнє десятиліття ми-

нулого століття вітчизняна система, побудована на радянських принципах, 

перестала розвиватися. При цьому розвиток нової економічної політики 

України знизило витрати держави на вищу освіту. Це призвело до того, що 

на початку XXI століття в нашій державі відбулися значні зміни в сфері 

освіти, яка піддалася процесу реформування. Зауважимо, що у всіх економі-

ках розвинених країн Європи сфера освіти та реформи в ній входять в 

центральний напрям для поновлення. 

В Україні (з урахуванням формування інноваційних шляхів розвитку 

економіки) виникла необхідність модернізувати систему вищої освіти, яка 

виступає однією зі складових економічного зростання держави, будучи при 

цьому основою для соціального розвитку суспільства та благополуччя його 

громадян. Разом з цим, система вищої освіти вступає на конкурентний май-

данчик, який вимагає постійного оновлення технологічної бази, вибору ін-

новаційних методик навчання, а також адекватної реакції на вимоги постій-

но мінливого світу та глобальної конкуренції. 

Вища освіта займає важливе місце в політиці. Тому для органів дер-

жавної влади в сфері освіти є ряд повноважень, які дають їм можливість: 

- розробляти єдину державну політику в галузі вищої освіти; 

- здійснювати державні програми, котрі сприяють сталому розвитку 

освітньої системи; 

- затверджувати стандарти та особливості роботи з державними та 

приватними підприємствами; 

- регулювати діяльність системи вищої освіти та контролювати вико-

нання обов'язків. 

В першу чергу, вища освіта є духовною потребою людини, реалізація 

якої полягає в пізнанні навколишнього світу та себе самого. Що ж стосуєть-

ся вищої освіти як соціального інституту, то вона являє собою систему, яка 

охоплює всі вікові групи. Так, у міру свого дорослішання людина перехо-

дить з одного освітнього етапу в інший. Сучасна вітчизняна вища освіта 

складає освітню структуру держави, яка спрямована на виконання різних 

соціальних завдань. 

Використання в освітньому контексті поняття якості виступає як влас-
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тивість громадських зв'язків, які дозволяють сприяти освітній організації в її 

іміджі, демонструючи значення підвищення якості як прагнення до найви-

щих стандартів. Крім того, під якістю в освітньому процесі розуміється 

якийсь атрибут послуги, тобто якістю виступає та послуга, яка відповідає 

вимогам наявних стандартів або сертифікацій. 

Відзначається, що якість сама по собі не виступає як кінцевий резуль-

тат, а є засобом, за допомогою якого визначається відповідність кінцевого 

продукту стандарту. При цьому, якісна послуга необов'язково буде характе-

ризуватися високою вартістю, недоступністю або незвичайністю. В першу 

чергу вона повинна відповідати тому, для чого призначена та відповідати 

існуючим вимогам споживачів, тим самим виконувати свою мету. 

Якість вищої освіти є комплексом характеристик освітнього процесу, 

які визначають послідовне та практичне ефективне формування компетент-

ностей та професійної свідомості. Виділяється при цьому три групи харак-

теристик: 

- якість потенціалу досягнення мети вищої освіти; 

- якість процесу формування навичок та компетенцій; 

- якість результату освіти. 

Зазначимо, що якість потенціалу виражається в наявності ряду харак-

теристик, серед яких можна назвати якість мети освіти, освітніх стандартів, 

освітніх програм, матеріально-технічної бази освітнього процесу, науково-

педагогічного складу, які навчаються, інформаційно-методичної бази. Тим 

самим якість вищої освіти виступає як комплексний показник, який відо-

бражає в собі такі характеристики: 

- співвідношення мети та результату навчання; 

- забезпечення рівня задоволення очікувань учасників освітнього про-

цесу від одержуваних освітніх послуг; 

- певний рівень знань, умінь, навичок та компетенцій, а також розви-

ток розумових, фізичних та моральних якостей особистості. 

Таким чином, якісна освіта – це така, яка надає всім студентам мож-

ливість, що їм необхідна для того, щоб стати економічно продуктивними, 

розвивати стійкі засоби до існування, сприяти мирному та демократичному 

суспільству, а також підвищувати індивідуальний добробут. Необхідні ре-

зультати навчання варіюються в залежності від контексту, але на кінець ци-

клу базової освіти повинні включати в себе порогові рівні грамотності та 

рахунки, базові наукові знання та життєві навички, включаючи обізнаність 

та профілактику захворювань. Розвиток потенціалу для підвищення якості 

викладацького складу та інших зацікавлених сторін освіти має вирішальне 

значення на протязі всього цього процесу. 

На сьогодні в Україні вироблені основи політики контролю q оцінки 

освітньої діяльності в рамках процесу реформування системи вищої освіти в 

цілому. Крім того, розробляються та визначаються норми програм навчання, 

які виступають як один з важливих етапів національної політики в освітній 
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сфері та контролі її якості, як складової частини. Наявні на сьогодні станда-

рти є важливою основою для визначення основних цілей вищої освіти, що 

дозволяють створювати єдиний в державі освітній простір та тим самим за-

безпечувати єдиний рівень вищої освіти. 

Для оцінки якості освіти необхідно застосовувати такі положення: 

- оцінку якості необхідно проводити не лише тестуванням знань 

студентів, хоча це є одним із головних показників якості освіти; 

- оцінка якості освіти проводиться комплексно в рамках усієї дія-

льності закладу вищої освіти; 

Для забезпечення гарантії якості та управління нею, необхідно прово-

дити моніторинг якості, тобто поетапне спостереження за процесом одер-

жання кінцевого продукту, для того, щоб впевнитися в оптимальності вико-

нання кожного етапу. Тим самим ми теоретично можемо попереджати вихід 

неякісної продукції. 

Таким чином, цей підхід дозволяє говорити про елементи, які є части-

ною системи моніторингу якості вищої освіти, а саме: 

- встановлення та визначення стандартів; 

- стандартизація в індикаторах, тобто можливість вимірювань; 

- досягнення стандартів завдяки встановленню критеріїв; 

- збір даних та оцінка результатів; 

- згідно розроблених стандартів, проведення відповідних дій, кот-

рі відповідають цим стандартам. 

Застосування моніторингу якості вищої освіти можливо проводити 

безпосередньо в закладі вищої освіти у вигляді самоатестації або ж внутрі-

шнього моніторингу, а також через зовнішню службу, котра затверджена 

державними органами. Це відноситься до зовнішнього моніторингу. 

Для формування освітніх стандартів бажано розуміти зміст та мету 

стандартів, бачити як проблемні питання так і кінцевий результат, який буде 

досягати студент. Для забезпечення успішного виконання стандартів ство-

рюються умови у вигляді нормативів, які формують процес освіти. Такі но-

рмативи забезпечуються необхідною кількістю числа підручників та квалі-

фікованих науково-педагогічних працівників, а також відповідного матеріа-

льно-технічного обладнання для забезпечення навчально-виховного проце-

су. Виходячи з такого підходу, вищу освіту можна оцінювати як результат 

так і процес діяльності окремого закладу вищої освіти зі сторони контролю 

вмінь та знань студентів так і зі сторони контролю та оцінки діяльності нау-

ково-педагогічних працівників. 

Основні цілі якісної освіти будуть досягатися при виконанні таких на-

прямів: 

1. Процес може початися із забезпечення відвідуваності в закладах 

вищої освіти. 

2. Значний прогрес можливий, коли країни надають пріоритетного 

значення концепції «навчання для всіх». Цей прогрес - лише початок глоба-
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льного руху, в якому кожен студент в кожній країні дізнається про основні 

життєві навички та підходи до сталого розвитку, від добре підготовлених 

науково-педагогічних працівників, оснащених ресурсами та добре розроб-

леними навчальними програмами та планами. 

3. Щоб допомогти вирішити важкі кризи в галузі освіти в країнах, що 

розвиваються, державні органи повинні рекомендувати конкретну та сувору 

політику. Всі зацікавлені сторони в галузі освіти повинні працювати над ре-

алізацією цієї політики. 

4. Ефективність такої політики повинна своєчасно оцінюватися та ко-

нтролюватися. 

5. Необхідно ввести освітню основу для дій та переглянути функції 

для стимулювання та моніторингу прогресу. 

6. Існує необхідність в освітніх реформах та їх оновленні. 

7. З добре розробленим набором зобов'язань та цілей в поєднанні з 

ефективними освітніми програмами є можливість досягнення справедливої, 

високоякісної освіти для всіх. 

Принципи, які лежать в основі визначення якості освіти відображають 

його суть та полягають в наступному: 

- перший принцип відноситься до недискримінації та справедливості. 

Справедливість в освіті означає, що особисті та соціальні обставини, такі як 

стать, етнічне походження або сімейне походження, не є перешкодами для 

досягнення освітнього потенціалу і, що всі люди досягають базового міні-

мального рівня навичок; 

- принцип контекстуалізації та актуальності. При якому якісна освіта 

не може бути заснована на проекті, який можна застосувати в усіх ситуаці-

ях. Рішення та адаптація системи вищої освіти повинні ґрунтуватися на реа-

льних потребах держави та суспільства; 

- викладання та навчання молодих людей. Якісна вища освіта ставить 

майбутнього фахівця як основу та допомагає йому повністю розкрити свій 

потенціал. Якісна освіта вимагає активної участі навчаємих; 

- стійкість. Процеси змін в освіті часто вимагають часу для реалізації. 

Розширюючи можливості місцевих органів управління освітою, необхідно 

прагнути інституціоналізувати ці процеси; 

- збалансований підхід. Якісна вища освіта направлена на розвиток 

збалансованого набору здібностей студентів, які їм необхідні для того, щоб 

стати економічно продуктивними, розвивати стійкі засоби до існування, 

сприяти мирному та демократичному суспільству, а також підвищувати до-

бробут людей; 

- результати навчання. Після проходження певного рівня освіти студе-

нти повинні розвинути мінімальний стандарт навичок. Якісна освіта вимагає  

підходу, орієнтованого на результати. 

Висновки. Таким чином, саме вища освіта виступає як сильна рушій-

на сила економічного зростання, яка сприяє підвищенню ефективності та 
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конкурентоспроможності економіки держави в цілому. Саме тому головною 

метою державної політики в сфері вищої освіти є досягнення доступної та 

якісної освіти, котра відповідає нинішньому розвитку економіки та сучас-

ним потребам суспільства. 

З огляду на це важливо визначити основні поняття в галузі державно-

го управління системою вищої освіти. Одним з центральних понять, на наш 

погляд, є освітня політика, яка представлена великою кількістю трактувань, 

що мають різну форму, але схожий зміст. 

Узагальнивши, ми отримуємо, що освітня політика являє собою окре-

мий випадок політики, обмежений специфічною сферою, тобто освітою. Та-

ка політика має сукупність теоретичних ідей, цілей та завдань, а також 

включає в себе практичні заходи, спрямовані на розвиток вищої освіти вза-

галі в державі. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА 

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

 

MOTIVATIONAL ASPECT FORMATION OF STATE POLICY IN THE 

SPHERE OF SOCIAL-LABOR RELATIONS AND WORK SAFETY 

 
Розглянуто питання щодо значущості мотивації для формування 

державної політики у сфері соціально-трудових відносин. Акцентовано, що опра-

цювання державно-політичних рішень має ґрунтуватися на необхідності 

усвідомленого відношення всіх суб‟єктів таких відносин до безпеки і гігієни праці. 

На прикладі співвідношення позитивного та негативного налаштування людей до 

праці, додатково обґрунтовано поняття дуалістичного розуміння мотивації. 

Ключові слова: державна політика, мотивація, стимулювання, зовнішня 

мотивація, внутрішня мотивація, соціально-трудові відносини, праця, охорона 

праці. 

 

The importance of motivation for the formation of state policy in the sphere of 

social and labor relations is considered. Emphasis is placed on the fact that the elabo-
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ration of state-political decisions should be based on the need for a conscious attitude of 

all subjects of such attitudes to the safety and hygiene of work. The notion of dualistic 

understanding of motivation is further substantiated by the example of the ratio of posi-

tive and negative attitudes of people to work. 

Keywords: state policy, motivation, stimulation, external motivation, internal 

motivation, social and labor relations, labor, labor protection. 

 

 

Постановка проблеми. Під державною політикою прийнято розуміти 

сукупність ціннісних цілей, державно-управлінських заходів, рішень і дій, 

порядок реалізації державно-політичних рішень (поставлених державною 

владою цілей) і системи державного управління розвитком країни [1, с. 8]. 

Важливим у даному відношенні слід визнати і те, що державна політика має 

ґрунтуватися на всебічному дослідженні питання щодо певного зрізу 

суспільних відносин. Усе це стосується і тієї ролі, яку відіграють 

мотиваційні фактори у сфері соціально-трудових відносин. 

Мотивацією ж у загальному розумінні є сукупність рушійних сил, що 

спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, 

надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особис-

тих цілей і цілей організації, виконання певних дій. Крім того, мотивація ро-

зглядається і як процес психічної регуляції конкретної діяльності, і як меха-

нізм, що визначає вплив і способи здійснення конкретних форм діяльності. 

Мотивацію можна позначати і як сукупність усіх мотивів, які впливають на 

поведінку людини. Зміст системи мотивації праці полягає у складній сукуп-

ності взаємопов‘язаних заходів, які зацікавлюють і стимулюють окремого 

працівника або трудовий колектив в цілому для досягнення індивідуальних і 

спільних цілей діяльності підприємства.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На початковій стадії 

досліджень значний внесок у розвиток теорії і практики мотивації зробили 

Ф. Тейлор, Ф. Гілбрет і Л. Гілбрет, Г. Емерсон, М. Фоллет, а також 

О. Шелдон, А. Файоль та Е. Мейо. У їхніх працях обґрунтовуються загальні 

положення щодо того, що ті чи інші потреби можуть впливати на мотивацію 

людини до праці, що потреби можуть бути об‘єднані в окремі групи, які 

впливають на її поведінку і спонукають діяти у певному діапазоні. 

Відомими авторами більш сучасних теорій мотивації стали А. Маслоу, 

K. Алдерфер, Ф. Герцберг, Л. Портер, Е. Лоулер, Д. Мак-Грегор, 

Д. Макклелланд, В. Врум та деякі інші фахівці у відповідній сфері наукових 

досліджень. Їхню теоретичну спадщину творчо розвивають сучасні 

зарубіжні (наприклад, М. Армстронг, Б. Войцишке, А. Кольянчик та 

Р. Шпренгер, Е. Дейсі та Р. Флейст) та українські (наприклад, 

Ю. Андрійчук, К. Гайдученко, О. Гірняк, М. Клітна, Л. Кича, А. Колот, 

О. Корніюк та В. Корягіна) вчені.  

На сьогодні ж дослідження у сфері мотивації набувають нового зву-

чання. Першочергово йдеться про зацікавленість даною проблематикою 
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представників багатьох наукових галузей, а також про яскраво виражений 

функціональний чи операційний аспект даного феномену. Наприклад, 

Е. Дейсі та Р. Флейстер головним питанням психології мотивації визнача-

ють наступне: «Чому ми робимо те, що робимо» [2, с. 36]. Для даного 

дослідження важливим є і напрацювання Д. Макклелланда щодо спонукаль-

них чинників мотивації, зокрема розподілу її на мотивацію досягнення (що 

характеризується прагненням людини до успіхів в різних видах діяльності) 

та мотивацію афіліації (що виявляється у спонуканні до спілкування, до 

емоційних контактів, до дружби і любові, прагнення людини бути у 

товаристві інших людей) [3]. 

Водночас більшість вчених сходяться на тому, що теорія мотивації 

перебуває у стадії розроблення і не містить однозначних рекомендацій. Не 

випадково фахівці при цьому все частіше вживають словосполучення «мов-

ний туман мотивації», що якраз і знаменує неясності та неоднозначності у 

застосуванні мотиваторів у будь-якій сфері суспільних відносин. Усе це 

безпосередньо стосується і сфери соціально-трудових відносин. Як слушно 

зазначають Х.Т. Грехем і Р. Беннет, численні дослідження проводилися в 

прагненні розкрити джерела мотивації у процесі роботи, але теорія 

мотивації поки грішить експериментальністю і неточністю та не пропонує 

ясних висновків [4, с. 90]. В унісон зазначеному Р. Шпренгер говорить про 

«добре нам відому стежку мотивації працівників», яка є хибним шляхом, 

вказуючи на те, що практика «поганял», іменована мотивацією, яких би 

форм вона не набувала, не діє («не діє» означає наступне: вона 

супроводжується багатьма контрпродуктивними побічними впливами і 

віддаленими наслідками, які зводять до нуля окреслений ефект зростання 

досягнень) [5, с. 15]. Про недоліки багатьох теорій мотивації пише і 

Я. Гжеляк, виділяючи і такий їх недолік, як недостатнє врахування 

ірраціональності у поведінці багатьох суб‘єктів праці, що ускладнює і роз-

виток повноцінної трудової мотивації [6, c. 290-302]. 

Постановка завдання. Завданням рукопису визначено з‘ясування тієї 

ролі, яку відіграє мотиваційний аспект для формування державної політики 

у сфері соціально-трудових відносин. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні налічується декілька 

десятків тлумачень терміну «мотивація», які різняться в окремих аспектах 

щодо спонукальних чинників людини до дій чи бездіяльності. Загалом же їх 

можна звести до двох основних підходів. Перший з них базується на 

різнобічних варіаціях класичного розуміння, згідно з яким мотивація є про-

цесом стимулювання самого себе та оточуючих до певного виду діяльності 

(чи навіть точніше, діяння, адже саморегуляція поведінки може бути налаш-

тована і на пасивне сприйняття дійсності та уникнення від якоїсь дії). У 

руслі другого підходу розводяться поняття «мотивації» та «стимулювання», 

і власне під мотивацією розуміється внутрішня націленість людини на певну 

поведінку, а під стимулюванням – зовнішні впливи. 
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Враховуючи, що наведений дуалізм до трактування мотивації ще не 

став загальноприйнятим у середовищі фахівців та практиків, у даному дос-

лідженні поряд з цим застосовуються і категорії «зовнішня мотивація» та 

«внутрішня мотивація». Зовнішня мотивація охоплює чинники, що вплива-

ють на людину ззовні з метою зміни чи коригування її поведінки у заданому 

напрямі (наприклад, винагороди і заохочення або, навпаки, штрафи і несх-

валення). Внутрішня ж мотивація притаманна особистісним якостям люди-

ни, яка розуміє, що і навіщо робить, прагне зберегти та примножити отри-

маний позитивний результат (але спонукальним мотивом також може бути і 

прагнення подолати труднощі або позбутися «поганого» результату).  

Мотиваційний механізм у даному разі розуміється як процес активіза-

ції мотивів працівників (внутрішня мотивація) і створення стимулів (зовні-

шня мотивація) для їхнього спонукання до ефективної праці. 

До основних завдань зовнішньої мотивації відносяться: 

– визнання та відзначення праці співробітників, що досягли значних 

результатів, з метою подальшого стимулювання їхньої творчої та ділової 

активності; 

– популяризація результатів праці співробітників, які отримали виз-

нання; 

– застосування різних форм визнання заслуг успішних та творчих 

працівників; 

– підняття морального стану колективу через відповідну форму виз-

нання; 

– забезпечення процесу підвищення трудової активності. 

Частково проблема зовнішньої мотивації безпечної праці працівників 

врегульована і на законодавчому рівні. Так, у ст. 25 Закону України «Про 

охорону праці» підкреслюється, що «до працівників можуть застосовуватися 

будь-які заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів що-

до підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці». І далі вказується 

на те, що «види заохочень визначаються колективним договором, угодою» 

[7]. Проте, звичайно, суто формальні заходи з мотивації участі працівників у 

сфері охорони праці не завжди можуть принести позитивні результати.  

Зовнішня мотивація трудової діяльності загалом залежить від 

кваліфікації та усвідомленого відношення до використання мотиваційного 

ресурсу з боку роботодавців та керівників. Найбільшого успіху у цьому 

відношенні досягають керівники, які приділяють однакову увагу 

матеріальним та нематеріальним формам заохочення працівників до вико-

нання власних обов‘язків, до усвідомленого виконання приписів та настанов 

з охорони праці. 

При цьому слід також врахувати, що прорахунки в менеджменті мо-

жуть спричинити і появу та посилення явища демотивації, яке можна позна-

чити як дію чи бездіяльність роботодавця, в результаті чого у працівника 

знижується внутрішнє бажання працювати. Виявляється це дуже просто: на 



 284 

певному етапі своєї професійної діяльності співробітник починає «здавати» 

позиції, негативно висловлюватися про свою діяльність, колег, компанію та 

керівника, погіршується і якість його роботи. Співробітник через різні при-

чини відмовляється від виконання своїх завдань, перекладаючи обов‘язки на 

інших або зовсім не турбуючись про їх здійснення.  

Уже традиційно вважається, що демотивація є «убивцею» 

продуктивності. Проте слід звернути особливу увагу, що вона стає суттєвою 

загрозою і для належного забезпечення заходів з охорони праці. 

Демотивація, зокрема, негативно впливає на професійну адаптацію 

працівника, тобто постійний процес активного узгодження особистістю 

власних індивідуальних особливостей з умовами зовнішнього середовища (у 

даному контексті вимогами робочого місця, особливостями стосунків з 

партнерами, організаційної культури тощо). У демотивації є ще один знач-

ний мінус – вона заразлива. Якщо хоча б одна людина в компанії (особливо 

в невеликий) постійно скаржиться на роботу та керівництво, таким негати-

вом можуть з легкістю заразитися і колеги. А це вже дійсно небезпечно: 

демотивація та незадоволеність роботою впливають не лише на плинність 

кадрів та на продуктивність праці, але і на загальний стан охорони праці в 

колективі. 

Сутність та особливості внутрішньої мотивації якнайповніше розкри-

ваються в «теорії самодетермінації» (англ. Self-determination theory; SDT) – 

психологічному підході до розуміння людської мотивації, особистості та 

психологічного благополуччя (автори – американські психологи з Рочестер-

ського університету Едвард Л. Десі та Річард М. Райан). Основою цієї теорії 

є положення щодо природності чи «уродженості» (тобто початкової їх зада-

ності у людини) трьох наступних психологічних потреб: 

(1) потреба у «самодетермінації» (або потреба в автономії), яка являє 

собою прагнення відчувати себе ініціатором власних дій, самостійно конт-

ролювати свою поведінку; 

(2) потреба в компетентності, під якою мається на увазі бажання 

суб‘єкта досягти певних внутрішніх і зовнішніх результатів, прагнення бути 

ефективним в чому-небудь; 

(3) потреба у взаємозв‘язку з іншими людьми (relatedness need), яка 

позначає прагнення суб‘єкта до встановлення надійних відносин, заснова-

них на почуттях прихильності та приналежності [8, р. 7-8]. 

В аспекті соціально-трудових відносин теорія самодетермінації розг-

лядається як прагнення суб‘єкта трудової діяльності виконувати роботу за-

ради інтересу до самого процесу роботи, задоволення і радості від її вико-

нання. Внутрішньо мотивована людина сумлінно та старанно виконує власні 

трудові обов‘язки не під впливом якихось зовнішніх заохочень чи можливих 

покарань, а завдяки власній настроєності на досягнення позитивного резуль-

тату. 

Окремо у цій теорії виділяється «амотивація», тобто стан, при якому 
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суб‘єкт не має бажання і не усвідомлює причин виконувати трудову діяль-

ність (в українській фаховій літературі це явище позначається як «демоти-

вація»). У такому разі йдеться про роботу, яку суб‘єкт реально виконує, не 

відчуваючи до цього зовнішнього або внутрішнього спонукання. 

Як зазначає Н. Тавровецька, «упродовж трьох десятиліть свого існу-

вання зусиллями Е. Десі та Р. Райана та їхніх численних послідовників кон-

цепція самодетермінації перетворилася на потужну метатеорію людської 

мотивації й особистості, що демонструє наслідки різних форм соціальної ре-

гуляції і стимулювання поведінки, породжуючи велику кількість різнопла-

нових емпіричних досліджень того, що спонукає людей діяти, працювати та 

розвиватись» [9, с. 394]. 

В якості трудової мотивації загалом слід розглядати прагнення пра-

цівника задовольняти певні потреби засобом діяльності у сфері праці. До та-

ких потреб першочергово відноситься створення та примноження різнобіч-

них матеріальних благ. До невід‘ємних складових мотивації слід віднести і 

потреби в задоволенні деяких нематеріальних факторів. Працівники частко-

во мотивовані потребою заробляти на життя, а частково – людською потре-

бою отримувати задоволення від роботи, почуття безпеки від того, що вони 

влаштовані в житті і займають певну посаду, відчувати повагу колег по ро-

боті. Перший мотив можна задовольнити за допомогою системи винагороди 

в організації (рівень оплати праці, додаткові пільги); другий – упевненістю в 

завтрашньому дні, можливостями кар‘єрного просування, метою роботи та 

ін. 

На особливу увагу заслуговує і працеохоронний аспект мотивації у 

сфері соціально-трудових відносин. У даному разі має йтися про складну 

сукупність матеріальних та нематеріальних стимулів, які мають сприяти 

вдосконаленню стану безпеки і гігієни праці на робочому місці. Причому, 

згідно з аналізом Т. Лапенка, мотивація може бути спрямована не тільки на 

формування безпечної поведінки, а й на такі категорії безпеки, як розвиток 

творчої ініціативи; підвищення якості, дисципліни, культури процесів праці; 

ріст відповідальності працівників не тільки за індивідуальні, а й за групові 

результати; розвиток духу змагання, як між працівниками, так і між 

підрозділами (в кінцевому результаті підвищується надійність 

функціонування підприємства) [10, с. 5]. 

Висновки. У менеджменті та низці управлінських дисциплін прийня-

то розрізняти поняття «мотивація» і «стимулювання» праці. При цьому 

власне мотивація часто співвідноситься з внутрішніми побудниками 

трудової діяльності, а стимулювання – із зовнішніми керуючими впливами 

керівництва. Дуалістичне трактування мотивації зайвий раз свідчить про 

важливість виокремлення суто внутрішніх та зовнішніх чинників, які сукуп-

но впливають на поведінку індивіда та на державно-управлінські заходи у 

всіх сферах суспільних відносин. 

Мотивація займає провідне місце в структурі особистості, яка є одним 
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з основних понять, що пояснюють рушійні сили поведінки людини. 

Демотивація ж відзначається відверто негативними чинниками, слушно 

вважаючись «мета загрозою» для цивілізованого розвитку відносин в трудо-

вому колективі. Тому на сьогодні доволі гостро постає проблема щодо по-

глибленого дослідження мотивації працівника до належного виконання 

приписів з безпеки і гігієни праці, а також місця мотивації в системі держа-

вного управління.  

 
Список використаних джерел: 

1. Державна політика: підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України; ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), 

Ю.П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. Київ: НАДУ, 2014. 448 с. 

2. Deci E., Flaster R. Why we do what we do: Understanding Self-motivation. 

New York: Penguin, 1995. 231 р. 

3. Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб.: Питер, 2007. 672 с.  

4. Грэхэм Х. Т., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами: Учеб. 

пособие для вузов / пер. с англ. под. ред.. Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина. Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003.  584 с. 

5. Шпренгер Р. Мифы мотивации. Выход из тупика / пер. с нем. Калуга: 

«Духовное познание», 2004. 296 с.  

6. Мотивация замысла / под ред. А. Кольянчик, Б. Войцишке; пер. с 

польськ. Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2015. 344 с. 

7. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII. URL.: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. 

8. Ryan R.M., Deci E.L. Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs 

in Motivation, Development, and Wellness. New York: The Guilford Press, 2017. 

756 р. 

9. Тавровецька Н.І. Внутрішня та зовнішня орієнтація як вираження життє-

вої позиції людини (ретроспективний аналіз західних теорій). Проблеми сучасної 

психології. 2017. Вип. 38. С. 383-398. 

10. Лапенко Т.Г. Мотивація в охороні праці – тільки примусом проблеми не 

вирішити. Інноваційні аспекти системи безпеки праці, захисту інтелектуальної 

власності: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 

(м. Полтава, 29-30 березня, 2017 р.). Полтава: ПДАА. 2017. С. 5-8. 

 

References: 

1. Kovbasyuk, Yu. and Vashchenko, R. Derzhavna polityka [State policy]. Kyiv: 

NADU, 2014. Print. 

2. Deci, E. and Flaster, R. Why we do what we do: Understanding Self-

motivation. New York: Penguin, 1995. Print. 

3. McClelland, D. Motivatsiya cheloveka [Human Motivation]. St. Petersburg: 

Piter, 2007. Print. 

4. Graham, H.T. and Bennett, R. Upravleniye chelovecheskimi resursami [Hu-

man Resource Management]. Moscow: UNITY-DANA, 2003. Print. 

5. Sprenger, R. Mify motivatsii. Vykhod iz tupika [Myths of motivation. Exiting 

the impasse]. Kaluga: Spiritual knowledge, 2004. Print. 



 287 

6. Kolyanchik, A. and Wojcishke B. Motivatsiya zamysla [Motivation of the 

plan]. Kharkov: Publishing House "Humanitarian Center", 2015. Print. 

7. Ukraine. Verhovna Rada of Ukraine. Law of Ukraine "On Occupational Safe-

ty". N.p., 14 October 1992. Web. 15 October 2019. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12>. 

8. Ryan, R.M. and Deci, E.L. Self-Determination Theory: Basic Psychological 

Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York: The Guilford Press, 2017. 

Print. 

9. Tavrovetska, N.I. "Vnutrishnya ta zovnishnya oriyentatsiya yak vyrazhennya 

zhyttyevoyi pozytsiyi lyudyny (retrospektyvnyy analiz zakhidnykh teoriy)  [Internal and 

external orientation as an expression of a person's life position (retrospective analysis of 

Western theories)]". Problemy suchasnoyi psykholohiyi 38 (2017): 383-398. Print. 

10. Lapenko, T.G. "Motyvatsiya v okhoroni pratsi – tilky prymusom problemy ne 

vyrishyty [Motivation in labor protection is only a compulsion to solve the problem]. 

Innovative aspects of the system of work safety, protection of intellectual property: ma-

terials of the II All-Ukrainian scientific-practical Internet conference. (Poltava, March 

29-30, 2017). (2017): 5-8. Print. 

 

 

___________________________ 

 

 

DOI: 10.5281/zenodo.3532851 

УДК 323.28:351.75 

 

Капелюшний С. А., НУЦЗУ, м. Харків 

 

Kapelyushny S., graduate student National university of civil defence of 

Ukraine, Kharkiv 

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
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THE WAY OF IMPROVEMENT OF THE STATE REGULATION 

OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE YOUTH 

LEADERSHIP LEVEL OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE 
 

У статті обґрунтовано актуальність та значимість наукових досліджень 

проблем удосконалення державного регулювання системи професійного розвитку 

молодшого керівного складу Національної гвардії України. Обґрунтовано перспе-

ктивні результати впровадження системи професійного розвитку молодшого ке-

рівного складу. Сформовано складові удосконалення системи професійного роз-

витку молодшого керівного складу Національної гвардії України. 

Ключові слова: державне управління, механізми державного управління, 
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молодший керівний склад, шляхи удосконалення, Національна гвардія України. 

 

The article substantiates the relevance and importance of scientific research on 

the problems of improving the state regulation of the system of professional develop-

ment of the NCO of the National Guard of Ukraine. The structure of the results of the 

professional training of the NCO is given. The components of improvement of the system 

of professional development of the NCO of the National Guard of Ukraine are substan-

tiated. 

Keywords: public administration, mechanisms of public administration, NCO, 

ways of improvement, National Guard of Ukraine. 

 

 

Постановка проблеми. Сьогодні військові формування України упе-

внено йдуть шляхом реформування та розбудови за зразком країн Європи та 

НАТО [1; 2]. Ключовим етапом у процесі модернізації та оновлення є фор-

мування високопрофесійного молодшого керівного складу [3; 4], який є ос-

новою багатьох передових армій світу. 

За стандартами НАТО молодший керівний склад навчає і координує 

діяльність підлеглих та виконує завдання за призначенням. Основним пред-

ставником молодшого керівного складу є сержант, який є ключовою ланкою 

між офіцером і солдатом, він відіграє важливу роль у якості порадника для 

офіцерського складу, перебуваючи, зокрема, у складі командної групи. Пра-

цюючи з офіцерами на рівні взводу або вище, сержанти формують найваж-

ливіший елемент управління. В якості учасника командної групи сержант 

надає технічні та професійні рекомендації офіцеру, підтримує дисципліну і 

гарантує, що підрозділ готовий виконувати завдання. 

Сержанти відповідають за виконання службово-бойових завдань. Від 

них вимагають готовності виконувати ці завдання під час усього спектру 

конфліктів – мирний час, під час виникнення кризових ситуацій та в особ-

ливий період. Отже рівень професійної підготовки молодшого керівного 

складу повинен бути високим та постійно вдосконалюватись. За таких умов 

обґрунтування шляхів удосконалення державного регулювання системи 

професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії 

України є актуальним напрямом дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінці проблем державно-

го управління кадровим забезпеченням в сфері безпеки і оборони присвячені 

праці С. Бєлая, В. Зозулі, Т. Кагановської, А. Клочка, О. Ілюшиної, 

К. Левченка, В. Яцуби. Професійному розвитку сержантського складу війсь-

кових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення бу-

ло приділено увагу в працях В. Воробйова, М. Медвідя, О. Вергуна, 

Е. Ващенка, М. Гацька, О. Кокуна, І. Пішки, Н. Лозінської, В. Павліка, 

І. Приходька, О. Колесніченка, Я. Мацегори, І. Воробйової та ін. вчених. 

Дослідження питань бойової підготовки молодшого керівного складу були 

розглянуті у працях науковців та практиків військових формувань та право-
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охоронних органів спеціального призначення, а саме: Ю. Бабкова, 

В. Бацамута, Г. Дробахи, І. Євтушенка, С. Кузніченка, І. Кириченка, 

О. Лавніченка, В. Покайчука та ін.  

При цьому комплексного дослідження, щодо визначення шляхів удо-

сконалення державного регулювання системи професійного розвитку моло-

дшого керівного складу Національної гвардії України не проводилося. Отже 

на сьогоднішній час теоретико-методологічна складова професійного розви-

тку молодшого керівного складу частин та підрозділів Національної гвардії 

України майже не досліджена.  

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні головних 

проблемних питань  державного регулювання системи професійного розвит-

ку молодшого керівного складу Національної гвардії України та обґрунту-

вання шляхів удосконалення відповідних механізмів державного управлін-

ня. 

Виклад основного матеріалу. Наразі Концепцією [4] поставлено 

завдання щодо удосконалення системи підготовки сержантів з метою 

підвищення їх методичної майстерності, професійного рівня, лідерських та 

командирських якостей, шляхом впровадження системи багаторівневої 

підготовки сержантського складу за базовим, середнім, підвищеним, вищим 

рівнями та за двома складовими за кожним із рівнів, першою з яких – курси 

лідерства, а другою – фахові курси. Іншим завданням визначено створення 

та впровадження загальновійськового базового курсу підготовки рядового 

складу як обов‘язкової передумови подальшого формування професійних 

сержантів. Кінцевим результатом вбачається забезпечення належного 

функціонування системи багаторівневої підготовки молодшого керівного 

складу та подальше її вдосконалення, максимальне наближення до вимог, 

прийнятих у країнах-членів НАТО [4]. 

Бойова та спеціальна підготовка є підґрунтям розвитку професійного 

молодшого складу. Вона забезпечує набуття достатнього рівня військово-

технічної підготовки, психологічної та фізичної підготовки. В результаті се-

ржанти отримують високі моральні та ділові якості, що є основою для на-

буття спроможностей узяти на себе навантаження щодо навчання, вихован-

ня та керівництва підлеглим особовим складом. Кінцевою метою професій-

ного розвитку молодшого керівного складу є здатність сержантів виконува-

ти завдання щодо забезпечення заходів повсякденної діяльності, виконання 

завдань за призначенням у мирний час та в особливий період. Отже, можли-

во сформувати наступні перспективні результати від впровадження системи 

професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії 

України (рис. 1). 

Однак є зрозумілим, що робота з удосконалення навчання (бойової та 

спеціальної підготовки) за визначеними курсами підготовки молодшого ке-

рівного складу не надасть належних результатів без державного регулюван-

ня цієї сфери та об‘єднання зусиль з організацією ефективної кадрової робо-
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ти. Це є професійним блоком державного регулювання в удосконаленні сис-

теми професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гва-

рдії України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Перспективні результати впровадження системи професійного 

розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії України 

 

Крім того, потребує розгляду блок забезпечення, що складається з вій-

ськово-соціального, грошового та логістичного забезпечення. Об‘єднуючою  

ланкою зазначених блоків є механізми державного управління (організацій-

ний, правових, мотиваційний), що реалізують заходи з удосконалення сис-

теми професійного розвитку молодшого керівного складу (рис. 2). 

Надалі більш детально розглянемо шляхи удосконалення системи 

професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії 

України за наведеними блоками, окрім вже досліджених напрямів з бойової 

та спеціальної підготовки. 

Професійний розвиток молодшого керівного складу частин та підроз-

ділів Національної гвардії України реалізується шляхом запровадження 

сформованої системи перспективних завдань і виконання основних функцій 

кадрового роботи. 

Досвід військових формувань країн НАТО [5] та Збройних Сил Украї-

ни [1] засвідчує, що запровадження системи професійного розвитку молод-

шого керівного складу Національної гвардії України доцільно здійснювати 

на основі принципів кадрового менеджменту. Ці принципи ґрунтуються на 

застосуванні паспортів посад молодшого керівного складу та алгоритмів 

управління кар‘єрою військовослужбовців за різними типами посад (за від-

повідними групами військово-облікових спеціальностей) та дозволяють вра-

хувати досвід фахівців, використаний при розробці зазначених документів. 

Це сприятиме якісному та ефективному плануванню основних етапів 

кар‘єри та професійного розвитку військовослужбовців, використанню їх 
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потенціалу як фахівців військової справи, прийняттю обґрунтованих рішень 

щодо відбору та призначення військовослужбовців на відповідні посади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Складові удосконаленні системи професійного розвитку моло-

дшого керівного складу Національної гвардії України 

 

Отже, застосування сучасних підходів кадрового менеджменту на всіх 

рівнях кадрової вертикалі та за всіма напрямами, що стосуються професій-

ного розвитку молодшого керівного складу, забезпечується запровадженням 

системних засобів до управління кар‘єрою військовослужбовця з викорис-

танням індивідуального підходу, забезпеченням прозорості та відкритості 

під час прийняття кадрових рішень на основі всебічної об‘єктивної оцінки 

діяльності кожної особи та стимулювання її до ефективного виконання пос-

тавлених завдань. 

Розглядаючи блок забезпечення (рис. 2), необхідно додати, що сьогод-
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ні потребують підвищення соціальні стандарти військової служби. Військо-

во-соціальну роботу доречно спрямувати на сприяння реалізації військовос-

лужбовцями та членами їх сімей встановлених законодавством України прав 

і пільг, отримання соціальної допомоги та відповідних компенсацій, ство-

рення у військових колективах належних умов життєдіяльності. Особливу 

увагу необхідно звернути на роботу з багатодітними сім‘ями військовослу-

жбовців, з сім‘ями, які виховують дітей інвалідів, з членами сімей загиблих 

військовослужбовців, членами сімей військовослужбовців, які рахуються 

зниклими безвісти, захопленими в заручники та особами з інвалідністю вна-

слідок поранень під час виконання службово-бойових завдань. Фіналом дія-

льності є утримання соціальних стандартів військової служби на рівні, що 

забезпечує їх стійку мотивацію до тривалої військової служби. Без допомоги 

держави останнє завдання впровадити майже не можливо. Отже, для надан-

ня всебічної допомоги у вирішенні проблемних питань соціального захисту 

військовослужбовців та членів їх сімей вкрай необхідно впроваджувати ме-

ханізми державного управління щодо організації взаємодії з органами дер-

жавної влади та органами місцевого самоврядування [6; 7]. 

Наразі грошове забезпечення виплачується у розмірах, що встанов-

люються Кабінетом Міністрів України, та повинно забезпечувати достатні 

матеріальні умови для комплектування військових формувань та правоохо-

ронних органів кваліфікованим особовим складом, враховувати характер, 

умови служби, стимулювати досягнення високих результатів у службовій 

діяльності. Тому, грошове забезпечення визначається залежно від посади, 

військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, 

кваліфікації тощо. Розмір грошового забезпечення повинен постійно коре-

гувати з показниками ринку праці для виведення престижу військової служ-

би на якісно вищий рівень. Як результат повинні бути створені умови, коли 

розмір грошового забезпечення залежатиме від якості та складності викону-

ваних завдань та від професійного рівня. Отже, сьогодні необхідно вдоско-

налювати і спрощувати систему грошового забезпечення молодшого керів-

ного складу відповідно до досвіду армій провідних країн. Держава повинна 

гарантувати військовослужбовцям достатнє грошове забезпечення в обсязі, 

що відповідає умовам військової служби та стимулювати закріплення квалі-

фікованих військових кадрів. 

Логістичне забезпечення включає комплекс заходів, спрямованих на 

задоволення матеріальних, транспортних, побутових та інших потреб з ме-

тою підтримання їх у готовності до виконання завдань. Удосконалення сис-

теми харчування військовослужбовців досягається шляхом впровадження 

різноманітних раціонів, використання широкого асортименту, гнучкого ме-

ханізму замовлення продуктів харчування, що свою чергою урізноманітнює 

та покращує його якість, розробленням продуктового пайку, призначеного 

для харчування особового складу в ході бойових дій, коли неможливо при-

готувати гарячу їжу. Під час запровадження нової системи продовольчого 
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забезпечення необхідно використовувати досвід організації харчування ми-

ротворчих контингентів, в тому числі армій країн НАТО, які використову-

ють різноманітні групи продуктів для формування раціону харчування та ві-

дновлення енерговитрат військовослужбовців. Виходячи з досвіду експлуа-

тації речового майна особовим складом, наразі потребують удосконалення 

предмети форми одягу, розроблення та введення в експлуатацію нових зраз-

ків зимової форми тощо. Не менш важливим питанням є удосконалення ор-

ганізації квартирно-експлуатаційного забезпечення. У Стратегічному обо-

ронному бюлетені [1] визначено завдання – розбудовувати військові містеч-

ка, щоб військовослужбовець проживав і служив в одному місці. Наразі 

вкрай необхідно реалізовувати механізми державного управління щодо ре-

гулювання роботи із задоволення потреб у забезпеченні військовослужбов-

ців молодшого керівного складу житлом шляхом побудови нових комплекс-

них військових містечок. 

Висновки. Основними шляхами удосконалення державного регулю-

вання системи професійного розвитку молодшого керівного складу Націо-

нальної гвардії України можливо вважати такі. 

Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації молодшого керівного складу, запровадження безперервної сту-

пеневої підготовки військових фахівців шляхом упровадження системи ба-

гаторівневої підготовки за базовим, середнім, підвищеним, вищим рівнями 

та за двома складовими за кожним із рівнів, першою з яких будуть курси лі-

дерства, а другою – фахові курси. 

Запровадження нової системи кадрового менеджменту зорієнтованої 

на застосовування сучасних технологій управління персоналом і спрямова-

ної на забезпечення потреб в особовому складі, сприяння кожній особі в ін-

дивідуальному розвитку та можливості реалізації її потенціалу, бачення ко-

жним військовослужбовцем перспективи свого кар‘єрного зростання. 

Удосконалення соціального забезпечення військовослужбовців моло-

дшого керівного складу і членів їх сімей та створення гідних умов для про-

ходження військової служби шляхом впровадження механізмів державного 

управління щодо організації взаємодії з органами державної влади та орга-

нами місцевого самоврядування. 

Підвищення престижу військової служби шляхом корегування розміру 

грошового забезпечення з показниками ринку праці для виведення престижу 

військової служби на якісно вищий рівень. Створення умов, коли розмір 

грошового забезпечення залежатиме від якості та складності виконуваних 

завдань та від професійного рівня. 

Удосконалення системи харчування військовослужбовців шляхом 

впровадження різноманітних раціонів, використання широкого асортименту, 

гнучкого механізму замовлення продуктів харчування. Удосконалення пре-

дметів форми одягу, розроблення та введення в експлуатацію нових зразків 

зимової форми. Реалізація механізмів державного управління з регулювання 
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роботи із задоволення потреб у забезпеченні військовослужбовців молодшо-

го керівного складу житлом. 

Напрями подальших наукових розвідок будуть спрямовані на розроб-

лення механізмів впровадження розроблених пропозицій щодо вдоскона-

лення державного регулювання системи професійного розвитку молодшого 

керівного складу Національної гвардії України. 
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ПОНЯТТЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

 

CONCEPTS OF PERSONNEL SUPPLY  

IN PUBLIC SERVICE IN UKRAINE 

 
У статті сформульовано сутність понять «кадрового забезпечення публі-

чної служби», «кадровий потенціал» та «кадровий потенціал державного служ-

бовця». Виділено особливості та етапи розробки державної кадрової політики. 

Розкрито основні напрями кадрового забезпечення діяльності органів державного 

управління. Наведено основні риси державної кадрової політики. Виділено спосо-

би, які підвищують ефективність роботи органів, що відповідають за державну 

кадрову політику. 

Ключові слова: кадровий потенціал, державна кадрова політика, публічна 

служба, розробка, етапи, кадрове забезпечення, риси державної кадрової  

політики. 

 

The article defines the essence of the concept of "personnel potential" and 

"personnel potential of civil servant". The features and stages of the development of the 

state personnel policy are highlighted. The basic directions of personnel support of 

activity of public administration bodies are revealed. The main features of the state 
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personnel policy are outlined. The ways of increasing the efficiency of the bodies 

responsible for the state personnel policy are highlighted. 

Keywords: personnel potential, state personnel policy, development, stages, 

staffing, features of state personnel policy. 

 

 

Постановка проблеми. В процесі реалізації та вдосконалення кадро-

вої політики в Україні виникає проблема у забезпеченні високої компетент-

ності органів публічної влади. Кадрове забезпечення публічної служби в 

Україні виступає найважливішою проблемою в процесі державотворення. 

Варто зазначити, що спостерігається певна взаємозалежність між ефективні-

стю державного управління в державі та його кадровим потенціалом. Своєю 

чергою, це суттєво позначається на життєдіяльності держави, добробуті на-

селення, а також на іміджі країни на світові арені. На даний час Україна не 

має необхідної новітньої ефективної кадрової політики, яка була б направ-

лена на залучення та ефективне використання на публічній службі високо 

компетентних спеціалістів, створення передумов задля ефективного викори-

стання ними власного фахового потенціалу в процесі успішної реалізації 

ними своїх обов‘язків. На сьогоднішній день доволі важливо докласти чи-

мало зусиль для посилення кадрового потенціалу публічної служби з метою 

результативного введення та виконання будь-яких реформ. Оскільки, саме 

фахові, висококваліфіковані кадри публічної служби спроможні вдало 

розв‘язати актуальні проблеми як на загальнодержавному, так і на регіона-

льному рівнях. Через це, на нашу думку, проблематика кадрового забезпе-

чення публічної служби набуває сьогодні доволі великої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику кадрового 

забезпечення державної (публічної) служби в Україні Н. Артеменко [2], 

Т. Василевська [1], Н. Гончарук [2], С. Дембіцька [3], Я. Жовнірчик [4], 

Р. Науменко [5], В. Олуйко [7], Т. Пахомова [8], С. Серьогін [9], Л. Стель-

мащук [10], Ж. Таланова [11], В. Тимцуник [5] та ін. 

Постановка завдання. Головна мета даної статті полягає у розриті 

поняття та визначенні напрямів кадрового забезпечення публічної служби в 

Україні. 

Виклад основного матеріалу. Професіоналізм та компетентність ор-

ганів державного управління та місцевої влади – одне із найважливіших за-

вдань, забезпечення яких допоможе підвищити результативність та зміцнити 

кадрову політику нашої держави. У дослідженні ми акцентуємо увагу на 

важливій проблемі роботи органів державного управління – наданні високої 

кваліфікації кадрам, обґрунтовуємо гостру потребу у формуванні професій-

ного потенціалу управлінців, забезпеченні їх здатністю належного виконан-

ня покладених на них обов’язків та завдань. 

Протягом всієї історії людства існує і вдосконалюється пошук ефекти-

вних технологій та практичного застосування людського потенціалу в тих 

чи інших сферах при суспільному розподілі праці. Особливий розвиток для 
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цього напрямку був характерний останніми роками ХІХ ст. при появі вели-

ких підприємств, що спрямовані на матеріальне і духовне виробництво (ро-

бота кіностудій) та діяльність кадрових служб в їх структурах як необхідно-

го елементу обслуговування головного виробничого напрямку. 

Державні службовці займають специфічне місце у суспільстві, вони 

мають право та можливості виступати від імені держави, приймають участь 

у формуванні державних рішень, реалізують державну управлінську діяль-

ність і державно-владні повноваження, які суттєво впливають на долю 

окремих громадян, соціальних груп, суспільства й держави в цілому. Особ-

ливе місце державних службовці в суспільстві обумовлене і монопольним 

становищем держави у здійснені певних функцій [1, с. 108]. 

Кадрові потужності публічною служби завжди пов‘язані з управлін-

ням, результатом якого є забезпечення виконання державних функцій. Уза-

гальнюючи попередній аналіз, можна визначити поняття «кадровий потен-

ціал» з двох точок зору: 

1) як комплекс здатностей та вмінь спеціаліста, реалізація яких дає 

змогу професійного зростання у межах обраної професії; 

2) як багатофункціональне поняття, яке об‘єднує низку закладених та 

набутих здібностей, в тому числі психологічних, фізіологічних, професій-

них, соціальних, управлінських, а також здатність виконувати ті чи інші фу-

нкції за сприятливих умов, необхідних для ефективного професійного роз-

витку. 

Враховуючи, що людські ресурси є основним елементом системи дер-

жавної служби, слід звернутися до моделей управління такими ресурсами в 

контексті функціонування та розвитку системи державної служби. На даний 

час більшість моделей управління людськими ресурсами в системі держав-

ної служби відрізняються такими особливостями:  

– мають статистичний характер, не розглядають інноваційні процеси, 

що відбуваються в системі у часі; 

– не враховують вплив динамічного, турбулентного середовища, що, 

як правило, призводить до динаміки стратегій розвитку підсистем системи 

державної служби і до перегляду динаміки потреб у людських ресурсах;  

– не враховують особливостей визначення потреб у перепідготовці 

людських ресурсів, пов‘язаних з існуванням ринку робочої сили [8, с. 138].  

Зважаючи на вищесказане, можна підсумувати, що поняття «кадрово-

го потенціалу держслужбовця» – це можливості (приховані риси) персоналу, 

що зумовлюють певні функції державного управління, стосуються підготов-

ки та втілення державної політики та характеризуються специфічними ри-

сами, притаманними державному чиновнику, специфічними задатками, на-

вичками, уміннями, досвідом, що треба для втілення завдань держуправлін-

ня та можуть розкритися при конкретних обставинах. 

Водночас кадровий потенціал публічної служби є сукупністю потен-

ційних можливостей кожного державного службовця та окремих інституцій, 
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реалізація яких сприяє нарощуванню та розвитку кадрового потенціалу сис-

теми публічної служби. Основна характеристика кадрового потенціалу пуб-

лічної служби – це його інституційна спрямованість, тобто забезпечення ві-

дповідності нормам інститутів публічної служби. 

Формування державної кадрової політики є досить складним, супер-

ечливим процесом. Він може бути результативним у разі дотримання певних 

вимог за умови послідовної реалізації низки науково-методичних, законо-

давчих, політичних та організаційно-управлінських заходів. У розробці 

державної кадрової політики важливо вирізняти окремі етапи, зокрема [4, 

с. 105]:  

 розробку кадрової доктрини; 

 вироблення концепції державної кадрової політики, визначення її 

змісту (системи цілей, пріоритетів, принципів тощо); 

 розробку програм (цільових, комплексних та ін.); 

 розробку та налагодження механізмів реалізації кадрової політики, 

розв'язання її окремих проблем.  

Ефективність кадрових процесів державної служби визначається, на-

самперед, результативно реалізованими цілями, на які вони спрямовані. Жо-

дна мета кадрових процесів у державній службі в Україні не буде ефективно 

реалізована, якщо інтереси службовців, які її виконують, не збігаються з ін-

тересами органів державної влади [9]. Лише у випадку їхньої одновекторно-

сті можна говорити про ефективність державної служби. У той же час, кад-

рові процеси на державній службі повинні сприяти професійно-посадовому 

розвитку персоналу державної служби, що значно мотивуватиме службовців 

діяти в інтересах держави [11]. 

Зважаючи на проаналізовані наукові напрацювання з обраної пробле-

матики [1-11], можемо стверджувати, що термін «публічна служба» є шир-

шим від терміну «державна служба». Публічна служба також є механізмом 

здійснення завдань та функцій держави, які реалізуються державними служ-

бовцями. Проте існують такі посади, як політичні, що не належать до 

державної служби, але є елементом публічної служби. Таким чином, ці по-

няття є відмінними і потребують чіткого розмежування [11, с. 53]. Публічна 

служба включає в себе службу в державних органах влади та у місцевому 

самоврядуванні. Тобто, державна служба є складовим елементом публічної 

служби. 

У сучасних умовах система підготовки компетентних державних слу-

жбовців має забезпечувати потреби органів державної влади, органів місце-

вого самоврядування, інших органів і організацій у працівниках з високим 

рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально 

виконувати управлінські функції, упроваджувати новітні соціальні техноло-

гії, сприяти інноваційним процесам. Це дозволяє визначити шляхи вдоско-

налення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців. Вони зумовлені, насамперед, стратегією та змістом 
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реформ і перетворень, спрямованих на підвищення ролі наукових знань, 

професіоналізму та компетентності фахівців. Зміст і рівень їх спеціального, 

фахового, професійного навчання мають відповідати стратегічним напрям-

кам розбудови державності, мати випереджальний характер, ураховувати 

високий динамізм соціальних і економічних процесів, ключові завдання ре-

формування державного управління [5, с. 4-5].  

Як зазначає у своєму дослідженні професор В. Олуйко, саме державна 

кадрова політика, її система взаємопов‘язаних цілей, пріоритетів, принци-

пів, стандартів може надати системі кадрового забезпечення державної слу-

жби цілісність, сутнісну визначеність, більш чітку професійну цілеспрямо-

ваність. Державна кадрова політика при цьому повинна стати багаторівне-

вою і охоплювати всі рівні, зокрема: центральний, регіональний, місцевий 

(муніципальний) для вираження специфіки потреб і можливостей органів 

влади цих рівнів. Відповідно, мета і завдання кадрового забезпечення дер-

жавної служби повинні стати основою для вибору пріоритетних напрямів, 

нових механізмів і технологій роботи з персоналом державної і муніципаль-

ної служби [6]. 

Розробка концепцій державної політики щодо кадрового забезпечення 

вимагає врахування такого: наукові принципи дослідження явищ соціальної 

сфери (системності, історизму, соціальної детермінованості); критичних пі-

дходів та творчих застосувань накопичених наукових знань в управлінській 

кадровій сфері; реального становища, в якому перебуває кадровий корпус 

держави; критичний аналіз та адаптація в межах України досвіду закордон-

них колег щодо кадрового забезпечення, зважаючи на історико-культурні 

традиції та менталітет. 

Кадрове забезпечення діяльності органів державного управління в ре-

гіонах України як частина кадрової політики у сфері державної служби має 

здійснюватися у взаємопозв‘язаних напрямках, а саме щодо:  

– забезпечення органів державного управління та місцевого самовря-

дування висококваліфікованими, компетентними кадрами;  

– розвитку механізму формування нової генерації державних службо-

вців, здатних ефективно працювати в умовах євроінтеграції та становлення 

інформаційного суспільства у державі [3, с. 35].  

Розробка та запровадження обґрунтованої наукою державної політики 

щодо персоналу є необхідною українському суспільству як найважливіша 

передумова успішного втілення інноваційних стратегій державного розвит-

ку, спрямованого на забезпечування високого темпу економіки країни та до-

сягання високого стандарту громадського життя. 

Державна служба є організаційною силою суспільства, оскільки, спри-

яючи здійсненню управління державою, запобігає хаосу в країні. Тому сьо-

годні метою державної кадрової політики у сфері державного управління є 

забезпечення органів державної влади чесними, компетентними, високоп-

рофесійними, законослухняними, ініціативними, патріотично налаштовани-
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ми управлінськими кадрами нового типу, які здатні успішно вирішувати на-

зрілі загальнодержавні й регіональні проблеми [5, с. 6].  

Державній кадровій політиці мають бути притаманні такі сутнісні риси 

[4, с. 106-107]: 

 системність, що враховує різні аспекти кадрових питань – економіч-

ні, соціальні, моральні, соціально-психологічні тощо;  

 наукова обґрунтованість та реалістичність врахування потреб суспі-

льства в кадрах, послідовність та етапність вирішення стратегічних кадро-

вих завдань, залучення до професійної діяльності підготовлених фахівців; 

 єдність та багаторівневість щодо охоплення всього кадрового 

потенціалу, кадрових процесів; 

 перспективність, що визначає випереджальний характер, враховує 

соціальний прогрес, зміни характеру праці та управлінських процесів; 

 демократичність за цілями, соціальною базою та механізмами 

розв'язання кадрових проблем; 

 моральність – виховання в кожному працівникові таких рис, як 

чесність, упевненість, громадянська відповідальність; 

 законодавча забезпеченість. 

Саме цими рисами, які перетворюються на принципи, надається держа-

вній політиці щодо забезпечення кадрами цілісність та сутність визначенос-

ті, уможливлюється її вплив на усі процеси кадрової діяльності в державі. 

Розробка та запровадження обґрунтованої наукою державної політики щодо 

персоналу є необхідною українському суспільству як найважливіша перед-

умова успішного втілення інноваційних стратегій державного розвитку, 

спрямованого на забезпечування високого темпу економіки країни та дося-

гання високого стандарту громадського життя. 

Кадрову політику варто спрямовувати не тільки на кадрове забезпе-

чення вирішення завдань державного і суспільного реформування. Необхід-

ною є також розробка політики кадрового забезпечення, якою і враховується 

сучасне державне становище, і спрямовуватиметься на перспективу. 

Для ефективного використання кадрового потенціалу державної слу-

жби важливе значення має його мотивація. Державна служба України пе-

редбачає чимало заохочень за безперервну працю. Державні службовці мо-

жуть бути нагороджені державними нагородами, відзнакою Президента 

України, почесними грамотами Кабінету Міністрів України та Почесною 

грамотою Верховної Ради України, відомчими заохочувальними відзнаками. 

Отже, система мотивації у сфері державної служби має гармонійно поєдну-

вати матеріальні і духовні засоби впливу на особистість державного служ-

бовця, сприяти створенню внутрішньо узгодженої системи організаційних і 

психологічних засобів активізації керівного персоналу і реалізації цієї сис-

теми на високому професійному рівні. Система мотивації має включати різ-

номанітні елементи і мотиви, враховувати вплив на кожного державного 

службовця різноманітних політичних, соціально-економічних, культурних 
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та інших змін, що відбуваються в українському суспільстві [2, с. 50].  

За реформування, що триває в Україні, кадрова діяльність зазнала ба-

гато змін – вона стала більш цілеспрямованою, послідовною. Разом з тим, є 

причини для ствердження, що кризове становище щодо кадрів долається 

дуже повільно. 

Зважаючи на усе вищесказане, серед способів, які підвищують ефек-

тивність роботи органів, що відповідають за державну кадрову політику 

може виділити наступні:  

 чіткий механізм відповідальності державних службовців шляхом, 

що передбачається їхнім інформуванням про цілі та задачі установ, органі-

зацій, у яких вони здійснюють свою діяльність та оцінкою вже здійсненої 

діяльності;  

 перегляд і покращення розподілення обов‘язків персоналу, усунен-

ня дублювання завдань;  

 налагодження відкритого вибору і розподілу кадрів шляхом ство-

рення всеукраїнського банку даних про наявні вакантні посади в органах 

публічної служби та їхню періодичну ротацію. 

На нашу думку, використання вище наведених способів дасть змогу 

державі докласти чимало зусиль задля відновлення кадрового потенціалу, а 

також забезпечення його ефективного розвитку. 

Висновки. Таким чином, кадри – це вирішальна ланка в організації 

суспільства, його життєдіяльності й подальшого розвитку. Це поняття є збі-

рним, адже об‘єднує персонал різноманітних сфер, напрямків, спеціалізацій, 

різновидів праці, та багаторівневим. Тобто все це в сукупності відобража-

ється як структура органів управління суспільством, так і відносини кадрів у 

межах виробництв, установ, організацій (вертикальна ієрархія). Найважли-

віша характеристика кадрів – їх якісний показник, покращення якого визна-

чає освітній, загальнокультурний рівень, набуття досвіду, професійного роз-

витку. Суть кадрового забезпечення публічної служби полягає у виконанні 

державної кадрової політики шляхом залучення високопрофесійних кадрів 

до органів публічної служби та реалізації певного комплексу заходів щодо 

налагодження кадрових процесів. На сьогодні доволі гостро стоїть питання, 

пов‘язане з формуванням потужного кадрового потенціалу, оскільки держа-

вні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні профе-

сійно та компетентно забезпечувати охорону прав й основоположних свобод 

усіх громадян, відповідально та справедливо виконуючи свої службові 

обов‘язки на публічній службі. Варто зазначити, що існує також потреба у 

моделюванні механізму пошуку і добору працівників у публічні органи 

України, зважаючи на реформаторські процеси в державній службі; визна-

ченні й обґрунтуванні напрямів та проблеми набору публічних органів ви-

соко компетентними працівниками, які спроможні забезпечити потрібний 

рівень наданих ними послуг тощо. 

  



 302 

Список використаних джерел: 

1. Василевська Т.Е. Конфлікт інтересів на державній службі: етичні ас-

пекти. Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. 2014. 

Вип. 1 (1). С. 106-120. 

2. Гончарук Н.Т., Артеменко Н.Ф. Мотивація персоналу у сфері держа-

вної служби України: проблеми та перспективи. Аспекти публічного управління. 

2013. № 2. С. 48-54. 

3. Дембіцька С. Кадрове забезпечення органів державної влади в Украї-

ні. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 

2014. № 782. С. 33-38. 

4. Жовнірчик Я. Ф. Сучасна кадрова політика в органах державної вла-

ди та органах місцевого самоврядування. Інвестиції: практика та досвід. 2017. 

№ 12. С. 102-107. 

5. Науменко Р.А., Тимцуник В.І. Професійна компетентність державних 

службовців у контексті реформ в Україні. Теорія та практика державного управ-

ління і місцевого самоврядування. 2015 № 2. С. 1-15. 

6. Олуйко В.М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан 

і перспективи розвитку: Моногр. Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2005. 326 с. 

7. Олуйко В. Сучасна державна кадрова політика: стан і перспективи 

розвитку. Юридична Україна. 2006. № 9. С. 13–16. 

8. Пахомова Т. Щодо моделей реформування системи державної служби. 

Актуальні проблеми державного управління. 2015. Вип. 3 (cпец. вип.). С. 137-142. 

9. Серьогін С. М. Державний службовець у взаємовідносинах між вла-

дою і суспільством : монографія. Дніпропетровськ: ДРІДУНАДУ при Президен-

тові України, 2003. 456 с. 

10. Стельмащук Л. Співвідношення понять "публічна служба" та "держа-

вна служба". Збірник наукових праць Національної академії державного управлін-

ня при Президентові України. 2009. Вип. 1. С. 52-62. 

11. Таланова Ж. В. Стандартизація фахової підготовки з державного 

управління в країнах Північної Америки і Європи : автореф. дис. на здобуття наук. 

Ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.03 «Державна служба». К., 2004. 20 с. 
 

References: 

1. Vasylevs'ka, T.E. "Conflict of interest in the public service: ethical aspects 

[Konflikt interesiv na derzhavnij sluzhbi: etychni aspekty]". Naukovo-informacijnyj 

visnyk Akademii' nacional'noi' bezpeky 1 (1) (2014): 106-120. Print. 

2. Goncharuk, N.T. and Artemenko, N.F. "Motivation of personnel in the 

sphere of public service of Ukraine: problems and prospects [Motyvacija personalu u 

sferi derzhavnoi' sluzhby Ukrai'ny: problemy ta perspektyvy]". Aspekty publichnogo 

upravlinnja 2 (2013): 48-54. Print. 

3. Dembic'ka, S. "Staffing of public authorities in Ukraine [Kadrove 

zabezpechennja organiv derzhavnoi' vlady v Ukrai'ni]". Visnyk Nacional'nogo 

universytetu "L'vivs'ka politehnika". Jurydychni nauky 782 (2014): 33-38. Print. 

4. Zhovnirchyk, Ja.F. "Modern personnel policy in state and local self-

government bodies [Suchasna kadrova polityka v organah derzhavnoi' vlady ta organah 

miscevogo samovrjaduvannja]". Investycii': praktyka ta dosvid 12 (2017): 102-107. Print. 

5. Naumenko, R.A., and Tymcunyk, V.I. "Professional competence of civil 



 303 

servants in the context of reforms in Ukraine [Profesijna kompetentnist' derzhavnyh 

sluzhbovciv u konteksti reform v Ukrai'ni]". Teorija ta praktyka derzhavnogo 

upravlinnja i miscevogo samovrjaduvannja 2 (2015): 1-15. 

6. Olujko, V.M. "Personnel Processes in Public Administration of Ukraine: 

Status and Prospects for Development [Kadrovi procesy v derzhavnomu upravlinni 

Ukrai'ny: stan i perspektyvy rozvytku]". Hmel'nyc'kyj: Vyd-vo HUUP, 2005. Print. 

7. Olujko, V. "Contemporary State Personnel Policy: Status and Prospects 

for Development [Suchasna derzhavna kadrova polityka: stan i perspektyvy rozvytku]". 

Jurydychna Ukrai'na 9 (2006): 13–16. Print. 

8. Pahomova, T. "Concerning models of reform of the civil service system 

[Shhodo modelej reformuvannja systemy derzhavnoi' sluzhby]". Aktual'ni problemy 

derzhavnogo upravlinnja 3 (2015): 137-142. Print. 

9. Ser'ogin, S. M. "Public servant in the relationship between government 

and society [Derzhavnyj sluzhbovec' u vzajemovidnosynah mizh vladoju i sus-

pil'stvom]". Dnipropetrovs'k: DRIDUNADU pry Prezydentovi Ukrai'ny, 2003. Print. 

10. Stel`mashhuk, L. "The relation between the concepts of "public service" 

and "public service" [Spivvidnoshennya ponyat` "publichna sluzhba" ta "derzhavna 

sluzhba"]". Zbirnyk naukovyx pracz Nacional`noyi akademiyi derzhavnogo upravlinnya 

pry Prezydentovi Ukrayiny 1 (2009): 52-62. Print. 

11. Talanova, Zh. V. "Standardization of professional training in public 

administration in the countries of North America and Europe [Standartyzacija fahovoi' 

pidgotovky z derzhavnogo upravlinnja v krai'nah Pivnichnoi' Ameryky i Jevropy]". 

Abstract Diss. … PhD in Public Administration. Kyiv, (2004): 20. Print.  
 

___________________________ 
 

 

DOI: 10.5281/zenodo.3532855 

УДК 354:378   
 

Мороз С. А., к.держ.упр., ННВЦ НУЦЗУ, м. Харків 
 

Moroz S., PhD of Public Administration, Senior Research Officer of Training Re-

search and Production Center, National University of Civil Protection of 

Ukraine, Kharkiv  
 

РІВЕНЬ ВІДПОВІДНОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЗНАНЬ ВИМО-

ГАМ РИНКУ ПРАЦІ: АНАЛІЗ ДУМКИ СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ЗВО ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАНОГО 

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

THE LEVEL OF ACCORDANCE OF THE UNIVERSITY KNOWLEDGE 

TO THE REQUIREMENTS OF THE LABOUR MARKET: ANALYSIS OF 

THE POINT OF VIEW OF STUDENTS' FROM DOMESTIC 

INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION AND THE WAYS  OF 

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION 

OF HIGHER EDUCATION SYSTEM 



 304 

Стаття містить результати аналізу опитування студентів вітчизняних 

закладів вищої освіти щодо рівня відповідності університетських знань вимогам 

ринку праці. Обґрунтовано напрями вдосконалення змісту державної політики у 

сфері вищої освіти за рахунок зміни окремих норм Положення про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. В 

статті сформульовано узагальнення та висновки щодо змісту та практики ви-

користання механізмів державного управління якістю вищої освіти в контексті 

забезпечення відповідності можливостей (пропозицій) ЗВО з підготовки фахівців 

з вищою освітою, з вимогами (очікуваннями) ринку праці.  

Ключові слова: якість вищої освіти; відповідність університетських 

знань вимогам ринку праці; навчальні програми; органи публічного управління; 

опитування студентів вітчизняних ЗВО;напрями вдосконалення механізмів дер-

жавного управління сферою вищої освіти 

 

The article contains the results of an analysis of survey of students from domestic 

institutions of higher education on the level of accordance of university knowledge to 

the requirements of the labour market. The ways to improve the content of the state pol-

icy in the field of higher education are proven  due to the change of certain norms of the 

Regulation on accreditation of educational programs, with the help of which the appli-

cants for higher education are trained. The article contains summarizes and conclusions 

on the content and practice of using the mechanisms of public administration over the 

quality of higher education in the context of ensuring accordance between the opportu-

nities (proposals) of the Institutions of higher education training professionals with 

higher education and  the requirements (expectations) of the labour market. 

Keywords: quality of higher education; accordance of university knowledge to 

the requirements of labour market; training programmes; public administration bodies; 

survey of students from domestic institutions of higher education; ways to improve the 

mechanisms of public administration over the sphere of higher education. 

 

 

Постановка проблеми. Проблематика забезпечення якості вищої 

освіти, з огляду на свою неабияку значущість для суспільно-політичного та 

соціально-економічного розвитку держави, постійно перебуває у колі нау-

кових та професійних інтересів як вчених-теоретиків так і фахівців-

практиків. Така значущість освіти обумовлена тим фактом, що подальший 

конкурентний розвиток економічної підсистеми суспільства стає можливим 

лише за умови використання нею наявних та продукування нових знань. Рі-

вень «домінування в структурі ВВП високотехнологічних галузей (інформа-

ційно-комунікаційних і комп‘ютерних технологій, біотехнологій, безвідход-

них та екологічно чистих технологій у базових галузях промисловості то-

що), а також сфери високоінтелектуальних послуг» [11, с. 17] багато у чому 

визначає не лише рівень конкурентоспроможності національної економіки, а 

у тому числі і рівень добробуту населення. За дослідженнями фахівців, краї-

ни які мають високі показники рівня ВВП на душу населення, так само як і 

високий рівень його добробуту, як правило мають і достатньо розвинуту си-



 305 

стему забезпечення освітньої діяльності та якості вищої освіти. Відповідно 

до норм статті 16 Закону України «Про вищу освіту» система забезпечення 

закладами вищої освіти (ЗВО) якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає «здійснення 

моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм» [9] за напрямом 

з‘ясування рівня відповідності їх змісту та практики викладання сучасним 

тенденціям розвитку відповідної спеціальності та актуальним вимогам рин-

ку праці. На державному рівні або на рівні зовнішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності закладів вищої освіти та якості вищої освіти, відповідна 

система передбачає створення умов щодо дотримання суб‘єктами управлін-

ня розвитком освітянської галузі стандартів та рекомендацій забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти, наприклад прийняття до ува-

ги потреб та очікувань основних стейкхолдерів (студенти, персонал, праце-

давці, зовнішні партнери закладу) та суспільства [10, с. 8]. На рівні діяльно-

сті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) і 

незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, відпо-

відні питання набувають актуалізації у межах критеріїв оцінювання якості 

освітньої програми, а саме: програмні результати навчання визначаються з 

урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та 

регіонального контексту; освітня програма дозволяє здобути компетентнос-

ті, необхідні для подальшої професійної діяльності; залучення до організації 

та реалізації освітнього процесу роботодавців та професіоналів практиків 

тощо. Приймаючи до уваги вище наведене можемо стверджувати про те, що 

незалежно від рівня реалізації заходів із забезпечення якості вищої освіти 

(рівень ВНЗ, державний рівень, рівень НАЗЯВО) об‘єктом уваги функціону-

вання відповідної системи є здатність випускника ЗВО успішно здійснювати 

професійну та (або) подальшу навчальну діяльність. Іншими словами, ком-

бінація «знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професій-

них, світоглядних і громадянських якостей, моральноетичних цінностей» 

[9], необхідних особистості для ефективного виконання обов‘язків за фахом 

позиціонує на рівні одного з об‘єктів управлінської уваги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення яко-

сті вищої освіти, у тому чи іншому контексті свого складного та багатогран-

ного змісту, набули свого наукового переосмислення у роботах Л.В. Голо-

вій, С.В. Григанської, С.М. Домбровської, М.Н. Курька, С.М. Кушніра, 

В.І. Лугового, О.К. Любчук, С.В. Майбороди, В.М. Мороза, В.М. Огаренка, 

В.П. Садкового, С.О. Шевченка та інших дослідників.  

Серед останніх наукових публікацій слід звернути увагу на ті з них, 

які були оприлюднені М.А. Ажажею (висвітлено основні тенденції держа-

вного регулювання процесу модернізації освітньої системи та розглянуто 

напрями забезпечення відповідності професійних компетентностей випус-

кнтків ЗВО вимогами роботодавців) [1], Л.О. Бєловою, В.Г. Бульбою, 

О.В. Поступною (проведено аналіз стану і проблем здійснення управління 



 306 

якістю освіти та освітньої діяльності в Україні) [2], С.А. Вавренюком (об-

ґрунтовано напрями підвищення рівня ефективності державного управлін-

ня системою вищої освіти в Україні), [3], О.В. Грибко (розглянуто підходи 

до визначення змісту категорії «якість» та обґрунтовано авторську точку 

зору щодо сутності поняття «якість освіти») [4], В.В. Храпкіною (розгля-

нуто світову практику застосування основних підходів до оцінювання яко-

сті освіти та визначено основні детермінанти її забезпечення) [12], 

Т.І. Шансковою (розглянуто внутрішні і зовнішні характеристики якості 

вищої освіти та визначено пріоритети управління нею на кафедральному 

рівні) [13] та іншими вченими. Окремі питання проблематики державного 

управління якістю вищої освіти були нами розглянуті у межах попередніх 

напрямів наукових пошуків [5, 6].  

З огляду на свою значущість, як для теоретико-методологічного за-

безпечення розвитку наукового знання щодо публічного управління забез-

печенням якості вищої освіти, так і для практики державного управління 

функціонуванням системи вищої освіти України, питання якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти постійно перебувають у межах фокусу 

наукової уваги під час роботи науково-комунікативних заходів. Серед 

останніх науково-практичних конференцій, тематична спрямованість яких 

була пов‘язана з обґрунтуванням напрямів вдосконалення змісту та прак-

тики функціонування системи забезпечення якості  вищої освіти, слід виді-

лити: міжнародну конференцію «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, 

перспективи» (14-15.05.2019, м. Кременчук – Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського), міжнародну науково-

практичну конференцію «Державне управління у сфері цивільного захисту: 

наука, освіта, практика» (17-18.05. 2019, м. Харків – Національний універ-

ситет цивільного захисту України), міжнародну конференцію «Розбудова 

системи забезпечення якості вищої освіти в Україні» (11-12.06.2019, 

м. Київ – Київський національний торговельно-економічний університет) 

тощо. Під час роботи останнього науково-комунікативного заходу Міністр 

освіти і науки Л.М. Гриневич визначила забезпечення якості вищої освіти 

на рівні одного з основних пріоритетів державної політики у сфері вищої 

освіти. Не дивлячись на достатній рівень наукової уваги до проблематики 

розв‘язання науково-прикладної проблеми забезпечення якості вищої осві-

ти, а також вирішення питань компетенції держави у відповідному процесі, 

окремі напрями в організації наукових пошуків все ще залишаються відк-

ритими для наукових досліджень та практично значущими для розвитку 

системи вищої освіти України.  

Переважна більшість наукових досліджень, виконаних у межах обра-

ного нами напряму науково пошуку, зосереджена на з‘ясуванні суто теоре-

тичних аспектах прояву проблематики забезпечення якості вищої освіти. 

Порушення пропорції у використанні дослідниками інструментарію науко-

вого пізнання на користь теоретичних методів, не лише знижує рівень 
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об‘єктивності отриманих вченим результатів, а і впливає на їх достовірність. 

Використання емпіричних методів дослідження дозволяє вченому розгляну-

ти обраний об‘єкт наукової уваги через призму його позиціонування по від-

ношенню до інших об‘єктів, тобто отримати інформацію щодо зовнішніх 

зв‘язків і відносин. Така інформація є вкрай важливою, як для розуміння 

природи взаємодії об‘єкту із зовнішнім середовищем, так і для визначення 

умов його ефективної трансформації. Крім того, використання емпіричних 

методів дозволяє уточнити окремі характеристики об‘єкту наукової уваги та 

з‘ясувати (спрогнозувати) напрями можливої рефлексії об‘єкту за умови 

впливу на нього.  

За своїм змістовним спрямуванням існуючи дослідження, у переваж-

ній своїй більшості, фокусуються на особливостях розбудови та функціону-

вання системи управління забезпеченням якості вищої освіти (компетенція 

суб‘єктів публічного управління розвитком системи вищої освіти, а також 

механізми реалізації ними владних повноважень), залишаючи тим самим по 

за межами наукової уваги динаміку змін тих чи інших характеристик (якос-

тей) об‘єктів управлінської діяльності в залежності від вектору та потужнос-

ті управлінського впливу з боку держави. У межах наукової літератури бра-

кує результатів аналізу рівня розвитку об‘єктів держаного управління якіс-

тю вищої освіти, а також тих досліджень, фокусом наукової уваги яких є 

з‘ясування відповідності якості вищої освіти очікуванням роботодавців та 

сучасним вимогам ринку праці.  

Постановка завдання. Метою цієї публікації є з‘ясування думки віт-

чизняних студентів про рівень відповідності запропонованих ЗВО знань су-

часним вимогам ринку праці та опрацювання пропозицій щодо вдоскона-

лення змісту та практики використання механізмів державного управління 

системою вищої освіти України за напрямом забезпечення кореляції можли-

востей (пропозицій) вітчизняних університетів з запитами (очікуваннями) 

роботодавців до компетенції випускників ЗВО. 

Виклад основного матеріалу. Організація опитування студентів віт-

чизняних ЗВО відбулось у межах заходів авторського позагрантового про-

екту «Оцінка якості вищої освіти». На рівні співорганізаторів дослідження 

участь у проекті прийняли представники Балтийської Мжнарод-

ної Академії (Baltic International Academy, Латвія) та Інституту міжнарод-

ної та порівняльної освіти Пекінського педагогічного університету 

(Institute of International and Comparative Education at Beijing Normal 

University, Китай). Програма реалізації проекту передбачала, що кожен з 

співорганізаторів проекту організує та проведе опитування студентів в кра-

їні свого постійного проживання за зделегіть узгодженими між учасниками 

проекту питаннями. В основу участі у проекті було покладено зацікавле-

ність вчених в отриманні інформації щодо предмету опитування та обміну 

нею для подальшого самостійного аналізу. На цей час, відповідно до захо-

дів проекту проведено опитування студентів з України, Латвії та Китаю, а 
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також здійснено обмін анкетами. Слід звернути увагу на той факт, 

що участь у проекті не передбачала отримання співорганізаторами будь-

якої матеріальної винагороди, а сам проект не мав свого формально-

го оформлення.  

Фокусом наукової уваги співорганізаторів проекту були обрані питання 

оцінювання здобувачами вищої освіти окремих аспектів прояву феномену 

якості вищої освіти. Для досягнення мети проекту авторами дослідження, у 

співпраці з його співорганізаторами, була опрацьована анкета для опитуван-

ня студентів. Формулювання змісту анкети було здійснено з прийняттям до 

уваги існуючих у межах соціологічної наукової думки традицій, а також з 

врахуванням опрацьованих С. Садманом, Н. Бредберном та Н. Шварцем по-

рад щодо особливостей формулювання питань анкети (питання анкети по-

винні сприйматися через призму форми соціальної бесіди) [14].  

В опитуванні на території України прийняли участь 563 респонденти, 

але при цьому лише 542 анкети виявилися коректно заповненими та таки-

ми які були відібрані організаторами дослідження для аналізу. На жаль, ми 

не можемо вважати проведене опитування репрезентативним, адже респо-

ндентами виступили студенти переважно Харківських ЗВО. З огляду на 

цей факт, ми не можемо екстраполювати отримані результати на генераль-

ну сукупність, що безумовно дещо знижує потенціали проведеного дослі-

дження.  

Разом з тим, на нашу думку, відхилення вибіркової сукупності 

від генеральної, не є принциповим за своїм значенням, а отже отрима-

ні результати аналізу, безумовно за певних обмежень, можуть бути вико-

ристані суб‘єктами публічного управління на рівні інформаційно-

аналітичного підґрунтя для опрацювання напрямів вдосконалення змісту та 

практики використання механізмів держаного управління щодо розвитку, 

як системи вищої освіти в цілому, так і безпосередньо підсистеми забезпе-

чення її якості. 

Респондентам було запропоновано дати відповідь на 18 запитань, 15 з 

яких мали безпосереднє відношення до проблематики якості вищої освіти. 

(3 питання були присвячені з‘ясуванню статевовікових характеристик 

суб‘єкту експертної оцінки, а також рівня його освіти). З огляду на обмеже-

ність обсягів цієї публікації ми маємо намір зупинитись на аналізі відпові-

дей респондентів лише на те питання, зміст якого має безпосереднє відно-

шення до обраного нами предмету наукової уваги. 

Серед питань, які були запропоновані співорганізаторами дослідження 

студентам українських ЗВО було у тому числі і питання щодо думки респо-

ндентів відносно рівня відповідності отриманих під час навчання у ЗВО 

знань вимогам ринку праці. Отримані нами під час обробки анкет результа-

ти подано на рисунку 1. 
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За результатами аналізу відповідей респондентів можемо сформулю-

вати такі попередні узагальнення. 

По-перше, отримані нами за результатами аналізу відповідей вітчиз-

няних студентів не можуть сприйматись як такі, що остаточно висвітлюють 

рівень відповідності отриманих українськими студентами знань, вмінь та 

навичок сучасним вимогам ринку праці. Це пов‘язано насамперед з тим, що: 

опитування не є репрезентативним (неможливість поширити якісні та кіль-

кісні характеристики об‘єкту уваги (отримані результати) на генеральну су-

купність); узгоджений з співорганізаторами дослідження зміст анкети не до-

зволяє вести мову можливість отриманих результатів аналізу відповідей ре-

спондентів розкрити сутність об‘єкту наукової уваги (якість вищої освіти є 

багатогранною за проявом та складною за змістом категорією); об‘єкт нау-

кової уваги, а відповідно і його якісні та кількісні характеристики, перебу-

вають у стадії постійних трансформаційних перетворень (з огляду на пос-

тійну зміну змісту та особливостей позиціонування об‘єкту наукової уваги 

актуальність отриманих дослідником результатів його аналізу є достатньо 

обмеженою); суб‘єктами оцінювання (експертами) виступають студенти, 

фаховий рівень підготовки яких, так само як і загальний рівень концептуа-

льної зрілості, не є достатньо високими (з огляду на брак знань та недостат-

ності інформації про предмет експертної уваги, студент не завжди може 

здійснити об‘єктивну оцінку) тощо. Отже, отримані нами результати повин-

ні сприйматися суб‘єктами державного управління розвитком системи ви-

щої освіти, а також іншими зацікавленими особами, на рівні допоміжного 

матеріалу в системі інформаційно-аналітичного забезпечення процедур 

опрацювання та прийняття управлінських рішень. 

По-друге, отримані результати можна умовно поділити на дві основні 

групи, а саме: результати які свідчать про відповідність університетських 
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Рис.1 – Рівень відповідності отриманих українськими студентами знань, вмінь 

та навичок сучасним вимогам ринку праці  
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знань вимогам ринку праці та результати які підтверджують відсутність від-

повідної кореляції. Такий поділ є достатньо умовним, адже кожна з цих груп 

має свої особливості щодо потужності прояву згоди / не згоди респондента з 

відповідним твердженням. Залишаючи такі особливості по за межами безпо-

середньої уваги, принаймні саме на цьому етапі нашого аналізу, можемо 

стверджувати про те, що більшість студентів (58%) підтримує думку про ві-

дповідність запропонованих ЗВО знань сучасним вимогам ринку праці. До 

цієї категорії ми віднесли відповіді тих студентів, які обрали такі варіанти 

відповіді: отримані під час навчання у ЗВО знання повністю відповідають 

вимогам ринку праці (10%); отримані під час навчання у ЗВО знання скорі-

ше відповідають вимогам ринку праці (12%); отримані під час навчання у 

ЗВО знання в цілому відповідають вимогам ринку праці (36%). Досить пока-

зовим, з огляду на предмет нашої наукової уваги, є той факт, що лише кожен 

десятий студент переконаний у тому, що здобуті ним в ЗВО знання відпові-

дають вимогам ринку праці. Іншими словами, 90% респондентів не пого-

джується зі змістом відповідного твердження. Серед студентів, які відповід-

но до своїх відповідей були включені до групи підтримуючих думку про ві-

дповідність університетських знань вимогам ринку праці, переважна біль-

шість осіб обрала порівняно нейтральне за потужністю свого прояву твер-

дження – «отримані під час навчання у ЗВО знання в цілому відповідають 

вимогам ринку праці». Наявність у запропонованому до вибору твердженні 

форми «в цілому» дозволяє авторам дослідження припустити думку про іс-

нування певних обмежень у презентації респондентами рівня своєї згоди, 

тобто позиція студентів не є безумовною.  

По-третє, відповідно до вище наведеного умовного розподілу відпові-

дей респондентів, можемо стверджувати про те, що 42% не підтримує думку 

про відповідність наданих ЗВО знань вимогам ринку праці. Такий відсоток є 

результатом об‘єднання у межах однієї групи відповідей тих респондентів 

які підтримали твердження «отримані під час навчання у ЗВО знання майже 

не відповідають вимогам ринку праці» (6%) та «отримані під час навчання у 

ЗВО знання скоріше не відповідають вимогам ринку праці» (36%). Отрима-

ний результат є достатньо відчутним, як з огляду на загальний відсоток рес-

пондентів які обрали відповідні відповіді, так і в контексті визначення свого 

вибору на рівні достатньо категоричного твердження. Тут ми ведемо мову 

про 6% осіб які повністю заперечують відповідність університетських знань 

вимогам ринку праці. Уникаючи дискусії навколо питання обізнаності рес-

пондентів щодо вимог ринку праці до рівня знань випускника ЗВО, адже це 

питання потребує на окремий напрям в організації наукових пошуків, звер-

немо увагу на однакову вагу виборів які зосереджені у межах тверджень 

«отримані під час навчання у ЗВО знання скоріше не відповідають вимогам 

ринку праці» (36%) та «отримані під час навчання у ЗВО знання в цілому ві-

дповідають вимогам ринку праці» (36%). Відповідне порівняння також може 

бути здійснено у межах груп «отримані під час навчання у ЗВО знання май-
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же не відповідають вимогам ринку праці» (6%) та «отримані під час навчан-

ня у ЗВО знання повністю відповідають вимогам ринку праці» (10%). Ре-

зультати порівняння наведених результатів надають можливість вести мову 

про існування певного паритету між майже полярними за своїм змістом ви-

борами студентів.  

По-четверте, використання студентів на рівні експертів оцінювання 

рівня відповідності університетських знань очікуванням роботодавців та су-

часним вимогам ринку праці має певні обмеження. Особливості викорис-

тання думки студентів під час моніторингу якості вищої освіти свого часу 

були розглянуті В.П. Садковим та В.М. Бабаєвим [8]. Погоджуючись з дум-

кою вчених про можливість залучення здобувачів вищої освіти до оціню-

вання її якості звернемо увагу на необхідність попереднього з‘ясування го-

товності останніх до здійснення процедур відповідної експертизи. Скоріше 

за все, студент першого курсу навряд чи може надати виважену та всебічну 

експертизу запропонованого до оцінювання феномену. Разом з тим, також 

далеко не кожен студент випускного курсу здатен провести неупереджене 

оцінювання запропонованого до експертизи об‘єкту. З іншого боку, саме 

студент ідентифікується Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти на рівні одного з основних 

учасників процесу формування та реалізації державної політики щодо за-

безпечення якості в системі вищої освіти [10, с. 9]. Отже, думка студентів 

щодо рівня відповідності університетських знань вимогам ринку праці, з од-

ного боку, не є визначальною у межах підсумкового результату проведеної 

експертизи (вище ми звернули увагу на обмеження щодо використання сту-

дентів на рівні експертів якості вищої освіти), а з іншого – є вкрай важливою 

для оцінювання ефективності функціонування вітчизняного простору вищої 

освіти.  

Висновки. Приймаючи до уваги вище наведене можемо сформулюва-

ти такі основні висновки. 

1. Результати аналізу відповідей респондентів щодо відповідності 

отриманих студентами вітчизняних ЗВО знань, вмінь та навичок сучасним 

вимогам ринку праці свідчить про існування диспропорції між можливостя-

ми системи вищої освіти у підготовки фахівців та запитами ринку праці. 

Виникнення таких диспропорцій обумовлено: невідповідністю змісту навча-

льних програм, так само як і практики їх реалізації, запитам реального сек-

тора економіки; недосконалістю методики формування професійних компе-

тентностей майбутнього фахівця, а також застарілою матеріально-технічною 

базою переважної більшості вітчизняних ЗВО; нездатністю системи вищої 

освіти України забезпечити шведку рефлексію на зміну запитів ринку праці 

(високий рівень бюрократії у зміні спеціалізації); недосконалістю системи 

кадрового забезпечення професійної діяльності ЗВО, а також застарілою си-

стемою мотивації праці наукових та науково-педагогічних працівників то-

що. 
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2. Підвищення рівня відповідності університетських знань вимогам 

ринку праці може бути здійснено в контексті використання потенціалів но-

рмативно-правового механізму державного управління розвитком системи 

вищої освіти України за такими основними напрямами: 

– доповнити зміст Проекту Положення про акредитацію освітніх про-

грам, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в частині 

формулювання критеріїв оцінювання якості освітньої програми нормами 

щодо відповідності освітньої програми запитам ринку праці. Наприклад, за-

пропонована норма може бути інтегрована в зміст критеріїв «Проектування 

та цілі освітньої програми» (критерій 1), «Структура та зміст освітньої про-

грами» (критерій 2) та «Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої 

освіти та академічна доброчесність» (критерій 5) у формі необхідності за-

безпечення відповідності результатів навчання сучасним вимогам ринку 

праці, а також врахування в змісті освітньої програми сучасних тенденцій 

розвитку спеціальності;  

– спрощення процедур інституалізації ЗВО нової спеціалізації у межах 

раніше ліцензованої спеціальності. Діючи на цей час норми зобов‘язують 

ЗВО не лише розробити профільну освітню програму (така вимога є цілком 

виправданою та необхідною), а і забезпечити її внесення до єдиної бази да-

них запроваджених ЗВО спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти. Внесення ЗВО профільної освітньої програми до 

відповідної бази не здійснюється у так званому автоматичному режимі (база 

даних формується Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти) та передбачає виконання зацікавленим суб‘єктом певних бюрокра-

тичних процедур. Крім того, реалізація ЗВО свого права щодо створення 

окремих освітніх програм з унікальною назвою у межах однієї спеціалізації, 

передбачає окрему їх акредитацію. Безумовно, виконання ЗВО цих норм не 

сприяє зменшенню часу реагування системи вищої освіти на зміну 

кон‘юнктури ринку праці щодо напрямів та якості підготовки майбутніх фа-

хівців.  

3. Ефективність функціонування системи публічного управління за-

безпеченням якості вищої освіти залежить від рівня розвитку (якості) інфо-

рмаційно-аналітичного підґрунтя щодо тенденцій розвитку ринку праці, а 

також векторів зміни запитів (очікувань) роботодавців щодо рівня знань, 

вмінь та навичок випускників ЗВО. До формування та адміністрування такої 

бази даних, на нашу думку, можуть бути залучені: Державна служба зайня-

тості та представники недержавних провідних (авторитетних) кадрових аге-

нцій; профільні професійні об‘єднання (наприклад: Український союз про-

мисловців і підприємців; Федерація роботодавців України; Федерація проф-

спілок України тощо); місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування; вітчизняні та міжнародні галузеві організації (Федерація 

аудиторів, бухгалтерів та фінансистів агропромислового комплексу Украї-

ни; Об‘єднання організацій медичних працівників України; Міжнародна фе-
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дерація журналістів і письменників; Всеукраїнської Координаційної ради 

професійних об‘єднань в сфері туризму тощо); профільні органи виконавчої 

влади (міністерства, служби; агентства, інспекції, центральні органі вико-

навчої влади з спеціальним статусом, колегіальні органи, інші центральні 

органі виконавчої влади). Безумовно, залучення до моніторингу ринку праці 

вище згаданих суб‘єктів потребує певного матеріально-технічного забезпе-

чення. Залучення ресурсів для забезпечення фінансування відповідних про-

цедур може бути здійснено за рахунок реалізації потенціалів державно-

приватного партнерства та (або) використання механізмів кредитування та 

грантів від міжнародних інституцій. Методика формування інформаційно-

аналітичної бази щодо тенденцій розвитку ринку праці повинна передбачати 

у тому числі і врахування думки студентів щодо рівня відповідності універ-

ситетських знань сучасним вимогам ринку праці. 

Вище наведені висновки не вичерпують проблематики визначення 

(обґрунтування) напрямів вдосконалення змісту та практики використання 

механізмів державного управління відповідністю університетських знань 

очікуванням роботодавців та вимогам ринку праці, а отже можуть бути до-

повнені у межах подальших наукових розробок. Серед найбільш перспекти-

вних напрямів в організації наукових пошуків відповідного змістовного 

спрямування є ті з них, фокусом уваги яких є з‘ясування думки роботодав-

ців щодо якості вищої освіти в Україні. Крім того, результати цього дослі-

дження можуть бути порівняні з тими результатами, які були отримані під 

час аналізу відповідей латвійських та китайських студентів. У якості інфор-

маційно-аналітичного підґрунтя для використання потенціалів методу ком-

паративістики за відповідним напрямом зацікавлені порушеною проблема-

тикою дослідники можуть використати результати проведеного нами опиту-

вання латвійських студентів [7]. Порівняння відповідей респондентів отри-

маних за результатами опитування українських та латвійських студентів 

може стати підґрунтям для виявлення суттєвих відмінностей між змістом та 

особливостями функціонування відповідних систем вищої освіти, а відпові-

дно і основою для обґрунтування напрямів вдосконалення змісту та практи-

ки реалізації державної політики у сфері вищої освіти. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ЗАКОРДОННОГО 

ДОСВІДУ 

 

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE INNOVATIVE DEVELOP-

MENT OF SCIENTIFIC ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF FOREIGN 

EXPERIENCE 
 

У статті проаналізовано напрями і механізми державного управління роз-

витку науки у вищих навчальних закладах України. Удосконалено теоретичні 

підходи до розвитку системи державного управління науковою діяльністю. 

Проаналізовано сучасний стан розвитку наукової та науково-технічної 

діяльності в Україні та у провідних зарубіжних країнах. Розглянуто механізми 

розвитку державної підтримки науки. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення 

забезпечення державного управління наукової та науково-технічної діяльності у 

вищих навчальних закладах Україні.  

Ключові слова: державне управління, наука, науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи, науково-технічна діяльність, наукові дослідження. 

 

The directions and mechanisms of public administration of science development 

in higher educational institutions of Ukraine have been analysed in the paper. The theo-

retical approaches to the development of the system of public administration of the 

scientific activity have been improved. The current development of the scientific and 

scientific-technical activity in Ukraine and leading foreign countries have been ana-

lysed. The mechanisms of the science governmental support development have been 

considered. The proposals concerning improvement of public administration of the 

scientific and scientific-technical activity in higher educational institutions of Ukraine 

have been elaborated. 

Keywords: public administration, science, research and development work, 

scientific and technical activity, scientific research. 

 

 

Постановка проблеми. XXI століття – час освіти, науки і високих 

технологій. Побудова конкурентоздатного суспільства і підйом благополуч-

чя багато в чому пов'язані з науковими дослідженнями і розробками, 

оскільки у світовій економіці переважає тенденція зростання наукомісткості 

ВВП і затвердився інноваційний сценарій розвитку. З'єднання освітньої і 



 317 

наукової діяльності є необхідною умовою трансформаційних процесів. Роз-

виток секторів науки і освіти - неодмінний чинник розвитку і засіб 

підвищення ефективності інноваційної економіки. В умовах глобалізації, що 

різко збільшує значення конкурентного початку в міжнародному розподілі 

праці, рішення економічних, соціальних і інших громадських проблем все 

тісніше сполучається з формуванням інтелектуального капіталу і зокрема, 

наукового і освітнього потенціалу країни. Ця обставина вимагає адекватної 

стратегії науково-освітньої політики, її адаптації до новітніх тенденцій 

інтеграції науки і підготовки кадрів. 

Бурхливий розвиток науки і техніки в другій половині XX ст. привів 

до лавиноподібного зростання інформації. Обсяг знань і кількість дисциплін 

у вищій школі стали зростати швидше, ніж удосконалювалися методи і зміст 

освіти. Ресурси екстенсивного розвитку освіти були вичерпані, і перед ви-

щою школою постала проблема пошуку інтенсивних технологій навчання. 

Життя людей мінялося нестримно, виникли умови для формування нової 

культурної комунікації, нового бачення і розуміння проблем і завдань, 

інших стосунків між людьми і соціальними інститутами. Ідеї дисципліни, 

управління, культу фахівця стали поступово заміщатися ідеями співпраці, 

діалогу, поваги особи і її прав, співіснування різних культур і тому подібне. 

В результаті традиційна школа і вища освіта, що сформувалися у рамках 

іншого типу культурної комунікації і свої безперечні достоїнства перестали 

задовольняти і суспільство, і викладачів,  батьків, і самих учнів. Настала 

криза класичної ідеї і моделі освіти, яка позначилася розривом між умовами 

життя суспільства і освітньою системою, її цілями, змістом і технологіями 

навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми державного 

управління наукової й науково-технічної діяльності та механізмів 

інноваційного розвитку науки розглянуто в працях науковців і практиків, а 

саме: [1-5]. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз державного управління 

інноваційним розвитком наукової діяльності на прикладі закордонного 

досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Серйозні зміни зазнавала і наука. 

Мінялася структура управління науково-освітньою діяльністю. Сталися 

серйозні організаційні зміни системи державного управління наукою і в 

інтересах розвитку структури економіки на індустріальній основі. 

Наука вищої школи покликана забезпечити взаємозв'язок цінностей 

фундаментальної освіти на рівні університетського комплексу і можливості 

гнучкого реагування на потреби в кадрах за актуальними для країни напря-

мами; розвитком інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців; 

відтворення наукових шкіл. Необхідно модифікувати сектор  науки закладів 

вищої освіти у велику складову національної інноваційної системи країни, 

одночасно сприяючи підвищенню рівня професійної освіти. Це з одного бо-
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ку, обумовлено системою, спрямованою на інтеграцію «наука - освіта, - ви-

робництво», з іншої - статистичні дані показують, що в умовах інноваційних 

перетворень для підвищення ефективності використання потенціалу науки 

необхідно скоротити розрив між секторами. При цьому, виходячи з досвіду 

СРСР, без перетворень вищої школи неможливо вирішувати задачу 

відновлення економіки господарства і побудови інноваційної економіки на 

індустріальній основі, яка потребує фахівців з різних груп населення, щоб 

після закінчення навчальних закладів вони могли забезпечити запити ви-

робництва і зв'язати їх з потребами національної економіки [2]. 

Економічна реальність України, технологічна багатоукладність, кри-

тичний стан науки і інтелектуального потенціалу диктують умови теоретич-

ного і методологічного обгрунтування інноваційної і науково-технічної 

політики як найважливішого чинника виходу країни з кризи і забезпечення 

її стійкого розвитку. При цьому важливу роль грають система освіти і такий 

важливий суб'єкт інноваційної діяльності, як сектор науки закладів вищої 

освіти, на рівні якого формується інтелектуальний і інформаційний 

потенціал і поступово відбувається перетворення чинників виробництва в 

інноваційний потенціал. 

В цілому загальнотеоретичний підхід до розуміння інноваційної 

діяльності пов'язаний з трансформацією ідей і підходів до організації 

секторів науки. Перетворення результатів наукових досліджень або інших 

науково-технічних досягнень в новий або вдосконалений продукт, впровад-

жений на ринку, зачіпає вдосконалений технологічний процес, використа-

ний в практичній діяльності і для розвитку нових соціальних послуг. 

Під кон'юнктурою ринку наукової продукції і освітніх послуг ми 

розуміємо конкретну економічну ситуацію, що склалася на ринку в певний 

момент і обмежений відрізок часу під впливом комплексу 

кон‘юнктурообразующих чинників, умов функціонування системи господа-

рювання на конкретних рівнях господарювання і особливостей розвитку 

інноваційної діяльності [3]. 

На основі теоретичних досліджень виділимо основи стимулювання і 

здійснення інноваційної діяльності : 

1) забезпечення державного управління інноваційної діяльності у 

поєднанні з ефективним функціонуванням механізму конкуренції в 

інноваційній сфері; 

2) концентрація ресурсів на створенні і поширенні нововведень, що 

поширюють прогресивні структурні зрушення в економіці; 

3) створення умов для розвитку ринкових стосунків в інноваційній 

сфері і припинення недобросовісної конкуренції в процесі інноваційної 

діяльності; 

4) створення сприятливого інвестиційного клімату при здійсненні 

інноваційної діяльності; 

5) активізація міжнародної співпраці в інноваційній сфері [1]. 
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Будучи складним процесом, інноваційна діяльність здійснюється на 

різних рівнях організації економічних систем, тому підходи до дослідження 

інноваційного процесу розглядаються не лише з різних точок зору, але і з 

позицій різних господарських систем. 

Неможливо говорити про активізацію інноваційних процесів без ура-

хування системи освіти, оскільки саме в освітньому секторі створюється і 

перерозподіляється інформація з виробництва знань і на їх основі створю-

ються нові технології. У сучасних умовах система освіти і науки пронизує 

усі сфери життя, перетворюється на основу економічного зростання, складає 

суть і рушійна сила інноваційних перетворень. І чим більше інформації ро-

биться, тим вище її якість і швидше освоюються нові знання в «реальному» 

секторі.  

Для ефективного розвитку інноваційної діяльності і взаємодії бізнес-

співтовариства з науково-освітніми установами суб'єкти господарювання 

повинні мати в розпорядженні економічний інструментарій, за допомогою 

якого між ними буде досягнута угода про задоволення попиту на фахівців і 

інноваційну продукцію. Умови, при яких інструменти державного 

управління почнуть працювати, передбачають формування комплексу 

взаємозв'язаних структур, обслуговуючих і таких, що забезпечують 

реалізацію інноваційних процесів, налагодження партнерства державних і 

приватних установ, спільне фінансування інвестиційних проектів і форму-

вання оптимальної структури економіки регіону, що забезпечує стійкі темпи 

його розвитку. Вирішення цієї проблеми націлене на розробку 

методологічного підходу до аналізу, оцінки, планування і прогнозування 

використання інноваційного потенціалу сектора науки закладів вищої 

освіти. 

У науковій літературі описані декілька моделей розвитку інноваційної 

діяльності, кожна з яких має свої показники оцінки інноваційного 

потенціалу. Критеріями, за якими групуються моделі інноваційного розвит-

ку, є механізми з'єднання наукових відкриттів зі зміною технології розвитку 

виробництва. Виробнича діяльність пов'язана з вдосконаленням знань лю-

дини і накопиченням досвіду для ефективного функціонування економічної 

системи. 

Першу модель умовно називають «інноваційним середовищем». Дот-

римуючись погляду, що «інноваційне середовище – це оточення суб'єкту 

освітнього процесу і його саморозвиток – матеріальні і духовні умови, які 

визначаються внутрішнім середовищем учасників інноваційної діяльності і 

зовнішнім макросередовищем» [1, с. 78]. Позначимо ознаки цієї моделі – 

високотехнологічне і наукомістке виробництво і його експорт. Відмічена 

модель діє в США , її функціонування можливо тільки за наявності чотирь-

ох обов'язкових елементів: 

1) наука, представлена великими науково-дослідними і експеримен-

тальними центрами;  
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2) великий приватний капітал;  

3) сучасно оснащені багатопрофільні підприємства;  

4) велика кількість висококваліфікованих інженерів і робітників.  

Особливістю цієї моделі розвитку є створення мережі взаємозв'язків з 

високою мірою децентралізації, причому усі чотири чинники мають бути 

сконцентровані на невеликій за площею територією (регіональний розвиток 

економіки). 

Друга економічна модель – це «європейська модель», або модель 

Європейської Спільноти, що базується на співпраці між різними урядами і 

приватними компаніями різних країн. 

Третю модель учені називають моделлю «азіатського державного 

протекціонізму», що успішно реалізовується в Японії, Сінгапурі, Республіці 

Кореї [4]. Особливостями цієї моделі є імпорт високотехнологічного вироб-

ництва, виробництво техніки і її експорт. Це характеризується тим, що уряд 

якої-небудь країни надає підтримку інноваціям через національні приватні 

фірми в умовах закритого національного ринку для іноземних компаній. 

Держава за допомогою ряду заходів заохочує національні компанії спочатку 

усередині країни, а потім допомагає ним виходити зі своєю продукцією, 

зробленою за допомогою новітніх технологій, на світовий ринок. Ці країни 

на певному етапі копіювали американські і європейські технології і робили 

упор на виробництві дешевшої і кращої за якістю продукції. У міру накопи-

чення національними компаніями досвіду інноваційного розвитку і 

технологічних пріоритетів відбувався перехід від копіювання результатів 

інноваційної діяльності до власного виробництва високих технологій на 

основі використання наявних можливостей суб'єктів господарювання з ви-

користання інформації і знань для забезпечення конкурентоспроможності 

країни як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

Найбільший інтерес в азіатській моделі представляє досвід Китаю, 

оскільки в нім узагальнені позитивні сторони функціонування американсь-

кою і японською моделей не лише з точки зору технологічних і 

інституціональних особливостей, але і з точки зору державної підтримки 

малого і середнього бізнесу на основі потенціалу, що розвивається. 

Розглядаючи досвід розвитку інноваційної діяльності і державного 

управління сектором вищої освіти в Україні, відмітимо низькі результати 

науково- дослідницькій і інноваційній діяльності. Головна причина полягає 

в тому, що для фізичних і юридичних осіб в силу істотної обмеженості 

фінансових коштів і особливостей їх правового регулювання . Відмітимо та-

кож недостатність системи державного управління ринком інноваційної 

продукції, а також відсутність узгодженості дії і інтересів держави, бізнесу і 

освітньої сфери. Теоретичною основою аналізу їх взаємозв'язку є концепція 

«потрійної спіралі» або модель стратегічних інноваційних мереж, суть якої 

полягає у взаємодії держави, науки і бізнесу. 

Розглядаючи світовий досвід розвитку інноваційної інфраструктури і 
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створення технопарків, враховуючи багатогранність дослідження 

інноваційних процесів і розвитку інноваційного потенціалу, слід звернути 

увагу на організаційну структуру функціонування сектора  науки закладів 

вищої освіти. Це необхідно для того, щоб сформувати концептуальні 

особливості системи управління інноваційним потенціалом. Наочним при-

кладом є складові частини інноваційного потенціалу сектора науки закладів 

вищої освіти в системі взаємодії з підприємницькими структурами, є аналіз 

методології управління інноваційною активністю суб'єктів національних 

економік [5]. Але для розробки авторської методології необхідно знати 

принципи формування і завдання освітнього середовища для суб'єктів 

інноваційної діяльності, сприяючі підвищенню їх активності. 

Аналізуючи зарубіжний досвід використання інноваційного 

потенціалу університетів в системі взаємодії з бізнес-середовищем, можна 

відмітити взаємозв'язок системи державного управління з приватною 

ініціативою для розвитку інноваційної діяльності з метою забезпечення 

конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів на різних рівнях як 

усередині країни, так і за кордоном. 

Отже, при аналізі теоретичних положень розвитку інноваційної 

діяльності виділимо узагальнені підходи до дослідження інноваційної 

діяльності, передусім, класичний. Розкриває сутнісні характеристики інно-

ваційної діяльності, роль підприємця в ринковій економіці і формуванні 

соціально-економічних основ державного управління. Цей підхід заслуговує 

на увагу, оскільки сприяє розумінню суті основних понять і протиріч 

ринкової системи. У той же час, з урахуванням економічних стосунків, що 

змінюються, в класичному напрямі не простежуються системні залежності 

між основними суб'єктами «держава – ринок». 

Неокласичний підхід розкриває сутнісні характеристики 

технологічних перетворень, але в нім не дана характеристика стимулюючих 

чинників і механізмів підтримки ідей і доведення їх до практичного викори-

стання. 

У еволюційному підході виявлені інституціональні складові ін-

новаційних перетворень, що забезпечує системність в здійсненні 

інноваційної діяльності. 

Інший підхід базується на теорії ендогенного розвитку і заслуговує на 

увагу з точки зору того, що в нім зачіпаються сектор науки, сектор вироб-

ництва засобів виробництва і сектор виробництва кінцевого продукту на 

основі економіки знань. 

Висновки. Таким чином, підхід, що показує взаємозв'язок держави і 

підприємницького сектора базується на інституціональній теорії, що знахо-

дить свій прояв в концепції «Потрійної спіралі». 

Завершуючи аналіз загальнотеоретичних положень, що характеризу-

ють інноваційні процеси в економіці, слід зазначити багатогранність 

аспектів, що дозволяють підійти до характеристики інноваційного 
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потенціалу сектора науки закладів вищої освіти, який повинен здійснювати 

передачу результатів наукових досліджень і розробок в реальний сектор 

економіки, готувати середовище для підготовки фахівців, які можуть охопи-

ти увесь комплекс функцій інноваційної діяльності. 

Це ставить питання про аналіз понятійного апарату, зокрема, 

дослідженню його структури і складових елементів, дослідження поняття 

«Інноваційний потенціал сектора  науки закладів вищої освіти. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STATE MANAGEMENT  

OF E-LEARNING QUALITY IN HIGHER EDUCATION 

 
У статті досліджено міжнародний досвід державного управління якістю 

електронного навчання у системі вищої освіти. Зокрема, виділено підходи щодо 

оцінки та управління якістю в електронному та дистанційному навчанні. Підкре-

слено, що ключовим напрямом оцінки та управління якістю в електронному та 

дистанційному навчання є застосування універсального стандарту з сертифіка-

ції програм електронного навчання CEL. Виокремлено основні напрями оцінки 

якості електронного навчання у глобальному контексті: програма; педагогіка; 

економіка; технології; організація та культура. Окреслено міжнародні критерії 

оцінки якості електронного навчання. Показано, що зазначені критерії поділя-

ються на такі групи: управління; розробка; обслуговування; моніторинг та удо-

сконалення. 

Ключові слова: якість електронного навчання, система вищої освіти, 

критерії оцінки якості, освітні програми. 

 

The international experience of state management of e-learning quality in higher 

education is explored in the article. In particular, the approaches to quality assessment 

and management in electronic and distance learning are identified. It is emphasized that 

application of a universal standard for certification of CEL e-learning programs is the 

key area of quality assessment and management in e-learning and distance learning. 

The following main areas of evaluation of e-learning quality in the global context are 

highlighted: program; pedagogics; economy; technologies; organization and culture. 

The international criteria for assessing of the quality of e-learning are established. It is 

shown that these criteria are divided into the following groups: management; develop-

ment; service; monitoring and development. 

Keywords: quality of e-learning, higher education system, quality assessment 

criteria, educational programs. 

 

 

Постановка проблеми. В нинішніх умовах електронне навчання є 

більш осмисленим, і виключно технологічний підхід у цьому контексті змі-
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нився точкою зору, що електронне навчання має бути саме освітнім проце-

сом, підтриманим технологічно. Колишні раніше актуальні теми зв'язку й 

інфраструктури поступилися місцем обладнанню, якості викладання, стан-

дартам та організаційним змінам.  Багато країн світу стали вкладати необ-

хідний обсяг інвестицій в їх освітні системи на національному рівні: інвес-

тиції в інфраструктуру, нові послуги і контент, а також в людські та еконо-

мічні ресурси з метою створення програм електронного навчання.  Таким 

чином, з'являється все більше ініціатив у сфері електронного навчання, і 

стає більш важливим для різноманітних учасників, залучених до процесу 

(держава, освітні організації, тренінгові компанії, викладачі або студенти), а 

також знайти спосіб оцінити якість програми, що викладається з викорис-

танням технологій, її ефективність і результативність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку елект-

ронного навчання неодноразово підлягали дослідженню з боку багатьох 

вчених, зокрема, таких: В. В. Вишнівський, М. П. Гніденко, Г. І. Гайдур, 

О. О. Ільїн [1], Л. М. Івашко [2], В. Г. Левчук [6] та ін. Зокрема, у роботах 

докладно розглядалися особливості державного управління у сфері елект-

ронного навчання, проте, недостатньо уваги приділялося перспективам 

впровадження міжнародного досвіду у зазначену сферу.  

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження міжнародного 

досвіду державного управління якістю електронного навчання у системі 

вищої освіти. 

Для досягнення поставленої мети у роботі ставляться та вирішуються 

наступні завдання: 

- виділити підходи щодо оцінки та управління якістю в електронному 

та дистанційному навчанні; 

- виокремити основні напрями оцінки якості електронного навчання у 

глобальному контексті; 

- окреслити міжнародні критерії оцінки якості електронного навчання. 

Виклад основного матеріалу. На даний час в світі продовжують роз-

виватися підходи щодо оцінки та управління якістю в електронному та 

дистанційному навчанні, яке містить компоненти електронного.  

Зокрема, універсальний стандарт з сертифікації програм електронного 

навчання CEL (англ. − Certification of e-learning) був розроблений: 

- Європейським фондом розвитку управління (EFMD); 

- Швейцарським центром розвитку інновацій у навчанні при універси-

теті Сент Гален (англ. − Swiss Centre for Innovations in Learning at the Univer-

sity of St Gallen); 

- Центром прикладного навчання (англ. − Spirus Applied Learning Solu-

tions). Розробники називають CEL системою критеріїв оцінки якості про-

грам електронного навчання у сфері бізнесу та управління [2; 4]. 

CEL призначений для освітніх програм, що включають в себе елек-

тронне навчання. Обсяг електронного навчання, тобто інтерактивні засоби 
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зв'язку та або мережна взаємодія повиненні становити не менше 20% за-

гального обсягу навчання. Програма, що подається, на сертифікацію, по-

винна бути апробована хоча б один раз. 

CEL вважає своїм фундаментальним завданням підвищення якості 

програм електронного навчання в усьому світі. При цьому слід виділити 

основні напрями оцінки якості електронного навчання: 

- програма; 

- педагогіка; 

- економіка; 

- технології; 

- організація; 

- культура [1; 3]. 

Рада з дистанційної освіти і навчання (англ. − The Distance Education 

and Training Council DETC) з моменту свого утворення є агентством, що 

встановлює стандарти для інститутів, які пропонують електронну та диста-

нційну освіту, та є найбільшою організацією такого роду в США. Його ме-

тою було і залишається підвищення і підтримання високої якості, освітньої 

значущості та широкого визнання електронної освіти та незалежних освітніх 

інститутів. З метою проведення і підтримки акредитації DETC сформував 

Керівництво, яке відображає політики, процедури та стандарти акредитації. 

Дане Керівництво оновлюється щорічно і містить наступні критерії оцінки. 

1. Цілі та місія інституту: 

- опис місії і цілей інституту; 

- аналіз і публікація місії; 

- впровадження місії і цілей. 

2. Цілі освітньої програми, навчальний план і матеріали: 

- опис цілей програми; 

- відповідні цілі програми; 

- всеосяжний навчальний план; 

- актуальний навчальний план; 

- всеосяжні й актуальні навчальні матеріали; 

- екзамени та інші оціночні заходи; 

- авторський колектив; 

- організація освітніх матеріалів; 

- презентація освітніх матеріалів; 

- рівень складності матеріалів; 

- керівництво з навчання; 

- освітні медіа- та навчальні ресурси. 

3. Освітні послуги: 

- студентські запити; 

- індивідуальні особливості; 

- управління невстигаючими студентами; 

- заохочення студентів; 
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- оцінка студентами курсів; 

- відповідна технологія. 

4. Послуги студентам: 

- послуги за оцінкою; 

- студентські записи; 

- поради та працевлаштування для випускників. 

5. Досягнення і задоволеність студентів: 

- досягнення студентами необхідного рівня кваліфікації; 

- задоволеність студентів; 

- прогрес студентів. 

6. Кваліфікації власників, членів ради директорів, адміністраторів, 

викладачів та персоналу. 

7. Практика прийому і заходів реєстрації. 

8. Реклама, і персонал приймальної кампанії. 

9. Фінансові зобов'язання. 

10. Політики оплати, процедури збору і повернення коштів. 

11. Захист будівель, обладнання і записів. 

12. Дослідження і самовдосконалення [1; 4]. 

Що стосується групи з акредитації електронної освіти в Європі 

(англ. − Еhe Special Interest Group in Distance Learning Accreditation in Eu-

rope) − це проект з акредитації програм електронного навчання. У разі, якщо 

програма викладається і вже акредитована в форматі традиційного навчан-

ня, то акредитація буде стосуватися саме дистанційного навчання. Якщо ж 

програма не існує або не акредитована в традиційному форматі, то прово-

диться повна акредитація, яка включає також оцінку контенту програми. На 

відміну від американської системи акредитації, DLAE в своїх умовах приді-

ляє більшу увагу педагогіці та містить менше компонентів менеджменту [1; 

2]. Основними цілями DLAE є такі: 

- порівняння європейського досвіду у сфері електронної освіти з дос-

відом інших країн.  У першу чергу − з досвідом DETC (англ. − Distance Edu-

cation and Training Council, US); 

- поліпшення і розширення розглянутих критеріїв за допомогою 

обміну інформацією та практичним досвідом з партнерами проекту, зокре-

ма, з вищими навчальними закладами Європи; 

- адаптація цих критеріїв під акредитаційні процеси у сфері електрон-

ного навчання в Європі. 

В результаті виконання даних цілей було розроблено міжнародний до-

кумент «Акредитація дистанційної освіти.  Процеси і критерії», який 

містить наступні напрями оцінки електронної освіти. 

1. Педагогіка: 

- педагогічний дизайн (вимоги, педагогічні цілі, педагогічне середо-

вище, комунікації); 

- технологічні засоби (карта технологічних характеристик); 
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- моніторинг та оцінка (оцінка виконання вимог, оцінка досягнення ці-

лей, моніторинг та оцінка навчання, моніторинг та оцінка задоволеності 

студентів, моніторинг та оцінка педагогічної корисності освітніх інструмен-

тів, що застосовуються). 

2. Управління дистанційним навчанням: 

- організація освіти (місія освітнього закладу, послуги комунікацій, 

послуги управління і сертифікації, контрактні і правові аспекти, відносини з 

фірмами, план якості); 

- людські ресурси (управлінський персонал, академічний персонал, 

обслуговуючий персонал, навчання і розвиток); 

- фізичні ресурси (наявність обладнання та програмних продуктів, 

безпека обладнання та програмних продуктів) [2; 3]. 

Крім того, необхідно розглянути критерії оцінки якості електронного 

навчання, що розробляються Європейською асоціацією дистанційного нав-

чання. Засновниками асоціаціїі є 17 організацій з 15 країн, які мають 

відкриті університети або підрозділи університетів, що здійснюють 

підготовку фахівців на відстані, або проводять наукові дослідження з елект-

ронного навчання.  В даний час зареєстровано близько 650000 студентів і 

більше 3000 викладачів, що забезпечують навчання в 875 навчальних цен-

трах. Основною метою Асоціації є сприяння створенню та розвитку 

Європейської мережі вищого рівня дистанційної освіти, що веде до розвитку 

Європейського відкритого університету. 

Відповідно, критерії оцінки якості електронного навчання 

поділяються на наступні групи: 

- управління (організаційний рівень, управління персоналом, 

управління учнями, процедури прийняття рішень); 

- розробка (проектування навчальних планів, проектування навчаль-

них курсів, доставка курсів); 

- обслуговування (підтримка учнів, підтримка персоналу); 

- моніторинг та удосконалення (оцінка, показники ефективності, під-

вищення якості й інноваційні можливості, участь в оцінці, використання ін-

формаційних обмінів в електронному освіті) [1; 4]. 

Висновки. У цілому, проведене дослідження уможливило отримання 

таких результатів.  

1. Виділено підходи щодо оцінки та управління якістю в електронному 

та дистанційному навчанні. Підкреслено, що ключовим напрямом оцінки та 

управління якістю в електронному та дистанційному навчання є застосуван-

ня універсального стандарту з сертифікації програм електронної освіти CEL. 

2. Виокремлено основні напрями оцінки якості електронного навчання 

у глобальному контексті: програма; педагогіка; економіка; технології; 

організація та культура. 

3. Окреслено міжнародні критерії оцінки якості електронного навчан-

ня. Показано, що зазначені критерії поділяються на такі групи: управління 
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(організаційний рівень, управління персоналом, управління учнями, проце-

дури прийняття рішень); розробка (проектування навчальних планів, проек-

тування навчальних курсів, доставка курсів); обслуговування (підтримка 

учнів, підтримка персоналу); моніторинг та удосконалення (оцінка, показ-

ники ефективності, підвищення якості й інноваційні можливості, участь в 

оцінці, використання інформаційних обмінів в електронному освіті). 

Отримані у роботі результати уможливлюють впровадження досвіду 

зарубіжних країн у процеси вдосконалення електронного навчання у системі 

вищої освіти України.  
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STATE MANAGEMENT AND REGULATION OF FORESTRY 

ENTERPRISES OF UKRAINE 
 

В роботі розкрито сутність системи державного управління інноваційно-

інвестиційною діяльністю, фази інвестування інноваційних процесів, досліджено 

обсяги виконаних наукових та науково-технічних робіт  та виділено основні чин-

ники гальмування інноваційного розвитку аграрної галузі України. Визначено, що 

дана проблема повинна вирішуватися відповідно до державної концепції розвитку 

села та агарної економіки із урахуванням інтересів як товаровиробників, так і 

сільського населення. 

Ключові слова: інновації, інвестиції, інноваційна діяльність, аграрна галузь, 

управління, обсяг науково-технічних робіт. 

 

In the work the essence of the system of state management of innovation-

investment activity, phases of investment of innovative processes is revealed, the vo-

lumes of performed scientific and scientific-technical works are investigated and the 

main factors of inhibition of innovative development of agrarian industry of Ukraine 

are highlighted. It has been determined that this problem should be solved in accor-

dance with the state concept of rural development and agar economy, taking into ac-

count the interests of both producers and rural population. 

Keywords: innovations, investments, innovative activity, agrarian branch, 

management, volume of scientific and technical works. 

 

 

Постановка проблеми. Рівень економічного розвитку держав в 

ХХІ столітті визначатимуть науково-технічний прогрес і інтелектуалізація 

основних факторів виробництва. Це означає, що в глобальній економічній 

конкуренції виграють країни, які забезпечать сприятливі умови для нау-

кових досліджень і науково-технічних розробок, інноваційної діяльності в 

широкому розумінні. У зв'язку з цим важливо підкреслити, що сім прові-
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дних держав світу, володіючи 46 макротехнологіями, контролюють понад 

80% ринку наукомісткої продукції. 

Успішне функціонування вітчизняних сыльськогосподарських підпри-

ємств на сучасному рівні розвитку економіки України безпосередньо зале-

жить від активної інноваційної діяльності, яка максимально використовує 

умови, створені зовнішнім середовищем, та можливості, що існують у внут-

рішньому середовищі підприємства. Визначення довгострокової стратегії ін-

новаційного розвитку сільського господарства є складним питанням, яке пот-

ребує реалізації заходів, прийомів для забезпечення економічного зростання, 

використовуючи систему генерації нових знань, конкурентні механізми, підпри-

ємницьку активізацію та державну підтримку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослі-

дження проблем інновацій в аграрній сфері економіки України зробили такі 

українські вчені, як Н. Андрєєва, Б. Букринський, Т. Галушкіна, 

С. Ковальчук, С. Ілляшенко, Л. Купінець, Є. Мішенін, О. Садченко, В. Степа-

нов та ін. В умовах сьогодення вчені досліджують та вивчають комплекс про-

блем економіко-екологічного оновлення аграрного сектору, проте є ще низка 

важливих та актуальних питань, які потребують обґрунтування методологіч-

них підходів уведення інновацій у систему аграрного сектору економіки. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення теоретичних, ор-

ганізаційних та прикладних питань щодо засад державного управління ін-

новаційно-інвестиційним розвитком сільського господарства та визначити 

пріоритетні шляхи державного управління галуззю. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Розвиток науково-

технічного прогресу нерозривно пов'язаний із використанням результатів 

наукових досліджень у виробничій діяльності. Особливо значного розвит-

ку цей процес набув у нинішньому сторіччі. Не менш важливим напрям-

ком діяльності поряд із підтримкою наукових досліджень є процес вико-

ристання результатів НДДКР на практиці. Саме швидкість застосування 

наукових досягнень у суспільному виробництві багато в чому визначає 

ефективність діяльності економічної системи, дає змогу отримати 

конкурентні переваги порівняно з іншими країнами в певному напрямі 

виробництва. Використання результатів наукових досліджень у 

виробництві здійснюється в ході інноваційної діяльності. Тому більш док-

ладно розглянемо поняття «інноваційна діяльність». Згідно з Законом 

України «Про інвестиційну діяльність» : інноваційна діяльність 

визначається як «одна з форм інвестиційної діяльності», що здійснюється з 

метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво 

і соціальну сферу.  

Методичний підхід до конструювання взаємозв'язків, що формують 

систему управління інноваційно-інвестиційною діяльністю (ІІД) на підпри-

ємстві заснований на принципі необхідної різноманітності. Суть цього 

принципу можна сформулювати таким чином: «Різноманітність дій системи 
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управління інноваційно-інвестиційною діяльністю, що управляють, на підп-

риємстві повинна покривати різноманітність всіх ризиків інноваційно-

інвестиційного процесу». При цьому під системою управління розуміється 

послідовність і методи вирішення завдань управління інноваційно-

інвестиційною діяльністю на підприємстві [1, с. 133]. Звідси витікає, що для 

побудови системи, необхідно обкреслити і структурувати круг проблем і за-

вдань, вирішення яких забезпечує ефективне досягнення цілей інноваційно-

інвестиційної діяльності. Для вирішення цього завдання інноваційно-

інвестиційний процес умовно роздільний на чотири основні фази (рис. 1): 
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Фаза 1  «розрахунково-аналітична робота». Даний блок враховує 

розрахунково-аналітичні завдання, що вирішуються на стадіях.  

Фаза 2  «Рух фінансів». Даний блок включає організаційно-

розпорядливі дії із забезпечення руху фінансових коштів і власне фінансові 

потоки. Сюди включаються: 1) початок роботи: спілкування з кредитором, 

2) інвестування отриманих фінансових ресурсів в основні засоби і поточні 

активи; 3) генерування грошового потоку як результату успішної діяльності; 

4) сплата передбачених законом податків; 5) виплати інвесторам і кредито-

рам частини прибутку, що залишився; 6) напрям на ринок капіталів частини 

прибули у вигляді фінансових інвестицій. 

Фаза 3 – блок «Створення об'єкту інвестування» враховує інформацій-

ні і матеріально-речові процеси, в результаті яких відбуваються кількісні, 

якісні і структурні перетворення відповідно до цілей конкретного інвести-

ційного проекту. 

Фаза 4 – «Експлуатація об'єкту інвестування» включає основні, допо-

міжні і обслуговуючі процеси, характерні для даного об'єкту інвестування 

(інноваційного продукту) або для виробництва даної інноваційної продукції 

[3, с. 23].  

У ринковому середовищі успішне функціонування та розвиток проми-

слових підприємств значною мірою залежать від рівня їх інноваційної дія-

льності. Впровадження інноваційних процесів дозволяє підприємству під-

вищувати конкурентоспроможність продукції та розширювати її асорти-

мент, зберігати традиційні і створювати нові ринки збуту, покращувати 

умови праці, вдосконалювати процес виробництва та управління. Однак, не 

зважаючи на конкурентні переваги, які здатні забезпечити інноваційна дія-

льність, в Україні зберігається негативна тенденція погіршення практично 

всіх показників, які характеризують її стан у всіх галузях і зокрема в агроп-

ромисловому секторі (табл. 1). 

Аналіз обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт пока-

зав, що абсолютні витрати у фактичних цінах останні 10 років зростають. 

Так, у 2010 році вони збільшились у 2 рази проти 2005 року.  Так само як і у 

2018 році відносно 2010 року. Проте  реальні витрати в долларовому еквіва-

ленті на науку навпаки суттєво знизились, особливо після 2013 року. Так, у 

2018 р. вони склали 630 млн. долл., що у 1,5 рази менше порівняно з 2005 р., 

у 2 рази менше проти 2013 р. та на 63 %, ніж у 2010 р. Витрати на 

фундаментальні дослідження по відношенню до загальної суми витрат зрос-

ли до 26 % у 2010 р. проти 18 % у 2005 р., але скоротилися у 2018 р. до 22 

%. Потрібно звернути увагу на те, що  питома вага обсягу виконаних науко-

во-технічних робіт у ВВП максимальною була у 2010 та 2013 роках, останні 

три роки суттєво скоротилася і склала 1,7 %. 

За результатами досліджень, проведених фахівцями Світового банку 

щодо внеску окремих чинників у зростання ВВП, на основі інформації 68 

країн відомо, що на технічний прогрес (інновації) у промислово розвинутих 
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країнах припадає приблизно 50% зростання обсягу виробництва. 

 

Таблиця 1 

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт   

Роки 

Всього, у фак-

тичних цінах 
У тому числі на виконання Питома 

вага обся-

гу вико-

наних 

науково-

технічних 

робіт у 

ВВП, % 

млн.грн. млн. 

долл. 

фундаментальні 

дослідження 

прикладні 

дослідження 

науково-

технічні 

розробки 

2005 4818 963 902 708 3208 1,1 

2010 8107 1026 2175 1590 4342 2,6 

2013 10248 1281 2698 2061 5489 2,4 

2016 11530 510 2225 2561 6745 1,7 

2017 13379 531 2924 3163 7292 1,7 

2018 16773 630 3756 3568 9449 1,7 

Джерело: складено на підставі [6] 

 

Для більшості країн, що розвиваються, цей чинник відіграє меншу 

роль. Винятком є лише країни Східної Азії, де ця частка становить більше 

25%. Вважається, що в цих країнах зростання відбувається більше за раху-

нок зростання витрат, ніж за рахунок підвищення ефективності їх викори-

стання. Забезпечення збереження ринкового механізму в зарубіжних країнах 

є однією з основних функцій держави. З метою захисту ринкового 

механізму і посилення конкуренції держава проводить антимонопольну 

політику, розробляє господарське законодавство й організовує його вико-

нання, а також вирішує окремі економічні проблеми, де ринковий механізм 

спрацьовує недостатньо. У процесі господарської діяльності підприємств 

можуть виникати негативні (наприклад, забруднення навколишнього сере-

довища) і позитивні побічні ефекти (наприклад, максимізація прибутків у 

результаті реалізації інновацій). Як із першими, так і з другими держава по-

винна боротись адміністративними та економічними методами [2, с. 20].  

Чинники, що ускладнюють розвиток інноваційної діяльності вітчизня-

них промислових підприємств [8], відображені у таблиці 2. 

Як бачимо, основними чинниками, що гальмують інноваційну 

діяльність є нестача власних коштів (81,7 %), недостатня фінансова 

підтримка держави (50,9 %) та великі витрати на нововведення (49,3 %). На 

нашу думку, однією із основних умов прискорення інноваційного розвитку 

сільськогосподарських підприємств є саме посилення ролі держави у цьому 

процесі. У зв‘язку з цим, актуальними залишаються ідеї Й. Шумпетера щодо 
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особливого значення монополій, як суб‘єктів інноваційної діяльності, та 

ролі великих корпорацій. Загальновідомим є його висновок про 

взаємозв‘язок структури ринку з існуванням монополій та рівнем 

інноваційної діяльності: ―…монопольний стан фірми є головною умовою 

успішної інновації, потужного виробництва, збереження підтримуючих 

позицій для максимізації прибутку‖ [10, с. 127]. Шумпетер  Аналіз наявних 

світових тенденцій також вказує на прогноз, що для макроекономічної 

конкурентоспроможності розвинутої країни швидкість відтвореного сукуп-

ного державно-корпоративного капіталу буде більш значущою, ніж умови 

обігу розрізнених приватних капіталів [9, с. 56]. 

 

Таблиця 2 

Чинники, що гальмують інноваційну діяльність 

Найменування чинників 

Підприємства, яким 

перешкоджали 

названі чинники, 

у % до загальної 

кількості обстеже-

них підприємств  

1. Недостатня фінансова підтримка держави 50,9 

2. Нестача власних коштів 81,7 

3. Великі витрати на нововведення  49,3 

4. Недосконалість законодавчої бази 33,5 

5. Відсутність коштів замовників 31,7 

6. Економічний ризик 32,5 

7. Тривалий термін окупності 29,5 

8. Низький платоспроможний попит на нову 

продукцію  
25,5 

9. Нестача кваліфікованого персоналу 13,7 

10. Нестача інформації про нові технології 17,1 

11.Несприйнятливість підприємств до нововведень 14,4 

12. Відсутність можливостей для кооперації з 

іншими підприємствами і науковими організаціями 
16,7 

13. Відсутність попиту на продукцію  14,4 

 

Головну роль корпоративних структур в національній інноваційній 

системі розвинутих країн визначають два принципові моменти: 

• по-перше, це масштаби ресурсів, що використовуються, та масштаби 

отриманих результатів. Українські аграрії не можуть сконцентрувати 

необхідну для інноваційного процесу кількість ресурсів у зв‘язку із їх неве-

ликими розмірами, більше того, у разі, якщо суб‘єкти господарювання зна-

ходять джерела фінансування, то після успішної реалізації інноваційно-
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інвестиційного проекту результати здебільшого належать інвесторам, 

підприємство ж виступає лише як база для збагачення; по-друге, економічна 

відповідальність за створення і комерційну реалізацію науково-технічних 

досягнень. Суб‘єкти господарювання, які формують окремі сегменти 

аграрної галузі, знаходяться в транзитному стані, тому що не закінчено 

оформлення прав власності на майно та землю, які, в свою чергу, 

здебільшого використовуються на умовах оренди. У стан невизначеності 

зазначені структури втягує і мораторій на відчуження земельної частки та 

заборона на внесення права на неї до статутних фондів [5, с. 59].  Вказане 

впливає на рішення можливих інвесторів щодо фінансування інноваційних 

проектів, адже рівень ризику досить часто перевищує можливості отриман-

ня стабільних та високих результатів [4, с. 78;  7, с. 56]. Инвестиционная Пе-

ресада. Крім того, ситуацію погіршує і наявність сезонних та 

кон‘юнктурних коливань цін  на сільгосппродукцію, енергоносії тощо. 

Основними чинниками, які гальмують розвиток інноваційної складо-

вої економіки вцілому та сільськогосподарської галузі зокрема, є: 

1. Спрямованість державної політики на закріплення моделі економіки, яка 

ґрунтується переважно на низькотехнологічних укладах. 2. Недостатність 

інституціонального забезпечення інноваційної діяльності. 3. Недосконалість 

управління інноваційною діяльністю, яка виявляється в широко окреслених 

пріоритетах, що суперечить теоретичним засадам стимулювання 

інноваційної діяльності. На нашу думку, істотними вадами інноваційної 

політики, яка здійснюється в країні, є також її переважна спрямованість на 

управління ―процесом‖, а не ―кінцевими результатами‖ технологічних змін. 

Інноваційна політика органів державної влади спирається на визначення 

пріоритетів розвитку певних галузей і перерозподіл бюджетних та поза-

бюджетних коштів для розвитку інновацій.  

Висновки. Таким чином, з одного боку, інноваційна модель розвитку 

аграрної галузі підвищує її продуктивність, замінює фізичну працю автома-

тизованими системами, сприяє розв‘язанню проблеми продовольчої безпе-

ки, а з іншого, вона недофінансовується з боку держави та самих підпри-

ємств із-за недостатньої кількості  власних коштів. Тому дана проблема по-

винна вирішуватися відповідно до державної концепції розвитку села та 

агарної економіки із урахуванням інтересів та взаємовигідним розв‘язанням 

проблем як товаровиробників (укрупнення та об‘єднання з метою підви-

щення рівня їх конкурентоспроможності), так і сільського населення, соціа-

льної інфраструктури та навколишнього середовища. 
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ЕФЕКТИВНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПОДАТКІВ –  

ГАРАНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

EFFICIENT PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF TAXA-

TION AS A GUARANTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Розглянуто питання ефективності державного управління в сфері податків. 

Визначено основні етапи податкових перетворень та встановлено їх послідов-

ність. Розглянуто взаємозв‟язок між державним управлінням в податковій систе-

мі  та соціально-економічним розвитком регіону. Створено організаційно-

економічний механізм управління податковим потенціалом. Запропоновано шляхи 

вдосконалення та вектор розвитку державного управління в галузі оподаткування. 

Ключові слова: державне управління, управління в сфері податків, подат-

ковий потенціал, соціально-економічний розвиток, регіон. 

 
The efficiency of public administration in the sphere of taxes is considered. The 

main stages of tax reforms are identified and their sequence is established. The 

relationship between public administration in the tax system and the socio-economic 

development of the region is examined. An organizational and economic mechanism of 

tax potential management has been created. The ways of improvement and the vector of 

development of public administration in the field of taxation are proposed.  

Keywords: public administration, tax administration, tax potential, socio-

economic development, region.  

 

 

Постановка проблеми. Одною з найважливіших проблем сучасної 

України є забезпечення рівномірного розвитку всіх підсистем суспільства, 

зменшення податкового тягара, створення кріпкого податкового фундаменту 

для інтеграції України у всесвітню економічну систему. Вищезазначені по-

казники у більшій мірі залежать від ефективної контрольної функції подат-

ків, яка проявляється через державне управління в податковій сфері. 
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Нестабільні умови податкового законодавства та негативне ставлення 

платників податків до своїх обов‘язків: сплати податків та зборів, останніми 

роками призвели до зниження ефективності державного податкового конт-

ролю. Гострі дискусій між представниками фіскальних органів і суб‘єктами 

господарювання були визвані кризовими явищами в українській економіці, 

фінансовою нестабільністю підприємств, зменшенням сукупного попиту та 

податкових надходжень до бюджету. Звичайно що зазначені причини не-

гативно вплинули на організацію та ефективність державного податкового 

управління. Як результат, вищесказане вказує на нагальну потребу удоско-

налення, підвищення результативності та ефективності державного управ-

ління в податковій сфері, що і робить зазначену тему статті актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем 

державного управління в податковій сфері та як результату – соціально-

економічного розвитку, присвячені наукові праці О. Василика, 

С. Супруненка, А. Миронова, Л. Тарангула, О. Курносова, І. Ясенової, 

Л. Лучишина та ін. [1-7]. Згаданими науковцями зроблено значний внесок в 

аналіз взаємозв‘язків між податковим менеджментом та соціально-

економічним розвитком регіону через дослідження державного управління. 

В їхніх дослідженнях проаналізовано питання ефективності державного 

управління, стан та розвиток податкової системи, значення податкового по-

тенціалу, вплив Податкового кодексу на податкові можливості. Проте існує 

необхідність виявлення системного впливу державної політики у сфері опо-

даткування на соціально-економічний розвиток регіонів, обґрунтування вза-

ємозв‘язку між цими поняттями та на основі зробленого аналізу пропону-

вання  шляхів удосконалення. Усе це й становить мету нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному суспільстві податки ста-

ють універсальним інструментом державного регулювання. Так О. Василик 

називає податки найбільш ефективним інструментом регулювання економі-

чних відносин в країні. Тому податкові реформи, що проводяться в останні 

роки в нашій країні мають значний вплив на розвиток соціально-

економічних реформ [1].  

Ефективна державна податкова політика слугує фундаментом для со-

ціально-економічного розвитку регіонів. В свою чергу податкова політика 

визначена необхідністю дієвого управління податковим потенціалом.  

За С Супруненко податковий потенціал регіону являє собою потен-

ційно можливий рівень податкових доходів бюджетної системи, обумовле-

ний регіональними можливостями і отриманий в умовах максимально пов-

ного використання ресурсів в умовах реалізації напрямів фінансової політи-

ки, стимулюючих податкову активність суб'єктів господарювання конкрет-

ного регіону [2]. 

Під визначенням «управління податковим потенціалом» маються на 

увазі дії центральних і регіональних органів державного управління та міс-

цевого самоврядування, в межах виділених повноважень та в умовах чинно-
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го законодавства, зорієнтованих на акумулювання, збагачення та викорис-

тання групи оподатковуваних ресурсів, що сприяють нагромаджуванню  до 

бюджетів різних рівнів податків і зборів, потрібних для соціально-

економічного розвитку, з урахуванням впливу державної податкової політи-

ки, на основі структури регіональної економіки та економічної кон'юнктури.  

Існують певні чинники, що впливають на податкові можливості. На-

приклад, А. Миронов виділяє такі чинники: ефективність податкової політи-

ки, бюджетна політика, недоліки і різночитання в законодавстві, територіа-

льно-економічне розміщення виробництва, диференціація платників подат-

ків і доля сплачуваних ними податків до бюджету регіону, міграція, якість 

податкового адміністрування, податкове навантаження на платника подат-

ків, тіньова економіка, податкова культура [3]. Окрім основних чинників на 

податковий потенціал регіону впливають політичні, фінансові, інфляційні, 

інвестиційні, інноваційні, експортні, трудові, виробничі та інші фактори 

[4Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Обґрунтування основних чинників, які впливають на податкові мож-

ливості, зумовило необхідність розробки автором організаційно-

економічного механізму управління податковим потенціалом регіону з ме-

тою детального вивчення та розробки стратегії вдосконалення (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм управління податковим 

потенціалом регіону.  

Джерело: складено на підставі [5]. 

1 етап: формування по-

даткового потенціалу 
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 341 

 

Організаційно-економічний механізм управління податковим 

потенціалом регіону включає послідовність фінансових перетворень 

«податковий потенціал – податкові доходи – результат (соціально-

економічний розвиток регіону)». Що свідчить про те, що ефективне 

державне управління податковими можливостями може покращити 

соціально-економічний розвиток регіону. Механізм охоплює чотири стадії: 

формування і розширення податкового потенціалу, схильних до впливу 

соціально-економічних чинників на податкову базу регіону; використання 

податкового потенціалу, на якій здійснюється його трансформація в 

податкові доходи бюджету, і використання податкових доходів, від 

ефективності якого, у свою чергу, залежить результат – соціально-

економічний розвиток регіону.  Показники оцінки результативності управління формуванням, розши-

ренням і використанням податкового потенціалу розглядаються у взаємоз-

в'язку з показниками оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіону. 

Розширення податкового потенціалу, якому повинне передувати фор-

мування соціально-економічного потенціалу регіону, повинне здійснювати-

ся за рахунок податкової бази підприємницької, зовнішньоекономічної дія-

льності, природокористування, власників рухомого і нерухомого майна, 

юридичних осіб, фізичних осіб. 

Використовувані податкові можливості, що є податковими доходами 

зведеного бюджету області, включаючи місцеві, частину загальнодержавних 

податків, що залишаються в регіоні, податків по спеціальних податкових 

режимах, обумовлює рух податкових потоків до бюджетів, які, у свою чергу, 

використовуються для вирішення завдань соціально-економічного розвитку 

територій, при русі фінансових потоків з бюджетів, тим самим здійснюється 

їх кругообіг. 

Організаційно-економічна модель включає активізацію кругообігу фі-

нансових потоків регіону між суб'єктами державної податкової політики: 

центр, регіони України, платники податків. Основою цієї активізації є ство-

рення сприятливих у сфері оподаткування умов для підприємницької діяль-

ності. Визначальною умовою зростання рівня податкових доходів зведеного 

бюджету області є підвищення результативності управління податковим по-

тенціалом регіону, формування якого багато в чому залежить від активності 

підприємницької діяльності добросовісних платників податків, що обумов-

лює зростання соціально-економічного потенціалу регіону. 

Податкові доходи, що формуються в регіоні, потрапляють до бюдже-

тів інших регіонів, у тому числі, які є менш податково самозабезпеченні, 

здійснюючи міжбюджетне вирівнювання, покриваючи їх недолік та допома-

гаючи їх розвитку.  

Висновки. Отже, соціально-економічний розвиток регіонів прямо 

пропорційно залежить від ефективного державного управління, особливо у 

податковій сфері. Удосконалення податкового менеджменту – це шлях до 
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збільшення податкового потенціалу території, ефективності його викорис-

тання шляхом переведення його розвитку з екстенсивного шляху на інтен-

сивний [6].  

З огляду на розроблену схему чітко бачимо, що все взаємопов‘язано. І 

гарно зроблена робота на початку (державний контроль податкової системи) 

дасть чудові результати наприкінці (економічний розвиток).  

Розроблений механізм управління податковим потенціалом регіону чі-

тко вказує на те, що розширення податкових можливостей можливе лише 

при ефективному державному управлінні підприємницькою податковою ба-

зою, зовнішньоекономічною діяльністю, природокористуванням, діяльністю 

власників рухомого і нерухомого майна, юридичних та фізичних осіб. Проте 

слід пам‘ятати, що зріст податкових можливостей відбудеться лише тоді, 

коли вплив на нього буде розглядатися і в стратегічному, і в тактичному 

плані. Якщо розширити базу оподаткування за рахунок впровадження ново-

створених податків та зборів або підвищення їх ставки або ставки вже існу-

ючих податків, це призведе до збільшення податкового навантаження на на-

селення. Як результат, податкові надходження до бюджету збільшаться, але 

на певний період часу, а після збільшення податкового тягара впаде рівень 

виробництва та підприємницької діяльності, що в свою чергу призведе до 

звуження бази оподаткування та податкових надходжень.  

Тому ми погоджуємося з Ясеновою І. про те, що формулювання за-

вдання збільшення податкового потенціалу території шляхом вдосконалення 

податкової системи не означає одномоментного його розширення, а має на 

увазі якісну зміну [6]. 

Також державне управління в сфері податків в умовах інтеграції має 

бути більш зорієнтованим на законодавство Європейського союзу. Основ-

ними завданням є зниження податково тягара, щоб надати змогу бізнесу ро-

звиватися; посилення захисту суб‘єктів оподаткування; спрощення системи 

оподаткування; організація контролю за ухиленням від сплати податків; 

створення податкових стимулів для провідних галузей господарювання в 

Україні. Поряд з цим має бути запроваджений жорсткий та ефективний кон-

троль за використанням державних фінансів, який відповідав би принципам 

та нормам фінансового контролю в країнах ЄС [7]. 

Рівняння на світові стандарти оподаткування та безпосереднє підви-

щення організації, впровадження і контролю  податкової культури в Україні 

надасть високі показники податкових надходжень та покращить взаємовід-

носини між працівниками податкової служби і суб‘єктами оподаткування у 

складному процесі здійснення податкового контролю. 

Проте просте повторення зарубіжної системи оподаткування не при-

веде до очікуваного результату. Адже державний устрій кожної країни має 

свої особливості, тому підвищення податкової культури України має базува-

тись на когнітивних особливостях, історичних фактах та соціально-

економічній сучасності. 
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ПАРТНЕРСТВО ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОС-

ТІ РОЗВИТКУ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

PARTNERSHIP AS A BASIS FOR THE COMPETITIVENESS OF 

COMMUNITY DEVELOPMENT IN CONDITIONS 

OF DECENTRALIZATION 

 
У статті зроблена спроба аналізу тенденції розвитку економіки через кон-

куренцію та партнерство, запропоновано переваги впровадження партнерства. 

Уточнено роль держави у сталому розвитку громад. Проаналізовано проблему 

конкуренції та партнерства  з точки зору сталого розвитку. Наведено процес 

формування сталого розвитку громад через партнерство як складової державної 

політики та пріоритетного напрямку розвитку економіки, а також як резуль-

тат партнерства між громадами задля сталого розвитку економіки держави. 

Розглянуто реалізація сталого  розвитку громад яка передбачає необхідність по-

шуку нових локомотивів зростання економіки шляхом розвитку партнерства між 

секторами суспільства та залучення до планування, розробки та реалізації усіх 

зацікавлених сторін, оскільки лише шляхом спільного розв‟язання нагальних про-

блем можливо забезпечити успішну реалізацію зазначеної стратегії. 

Ключові слова: конкуренція, партнерство, державна політика, інноваційна 

система, ресурс.  

 

The article attempts to analyze the tendencies of economic development through 

competition and partnership, and suggests the advantages of implementing the partner-

ship. The role of the state in the sustainable development of communities is specified. 

The problem of competition and partnership in terms of sustainable development is ana-

lyzed. The prospects for the development of decentralization and partnership processes 

in Ukraine are outlined in the light of the complex demographic situation. The process 

of formation of sustainable development of communities through partnership as a com-

ponent of state policy and a priority direction of economic development, as well as the 

result of partnership between communities for the sustainable development of the state 

economy, is presented. The essence of the idea of urbanization, which is the organiza-
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tion of cooperation between urban and rural areas on the basis of mutually beneficial 

cooperation, distribution of powers, use of existing advantages in order to bring rural 

areas closer to sources of concentration of innovation, social and financial capital, in-

vestments, to objects of social, transport infrastructures inherent in urban settlements, 

along with more active involvement of resources, which are rich in rural areas, in the 

processes of social production. The basic principles on which cooperation is based, 

namely: legality, voluntariness, mutual benefit, transparency and openness, equality of 

participants, mutual responsibility of the subjects of cooperation for its results. The im-

plementation of sustainable community development is considered, which involves the 

necessity of finding new locomotives for economic growth by developing partnerships 

between the sectors of society and involving them in the planning, development and im-

plementation of all stakeholders, as it is only through the joint resolution of urgent 

problems that it is possible to ensure the successful implementation of the strategy. 

Keywords: competition, partnership, state policy, innovation system, resource. 
 

 

Постановка проблеми. Сьогодні перед Україною, стоять важливі за-

вдання щодо забезпечення доброго врядування, а саме: забезпечення поси-

лення спроможності органів місцевої та регіональної влади з питань сталого 

розвитку, надання більш якісних послуг громадянам, підвищення добробуту 

громадян, залучення громадян до активної участі у суспільному житті на мі-

сцевому і регіональному рівнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням функціонування 

місцевого самоврядування приділяли увагу М. Баймуратов, О. Батанов, 

О. Бобровська, М. Верпо, А. Делькамп, І. Дробот, В. Кампо, В. Корнієнко, 

В. Кравченко, В. Куйбіда, О. Лазор, Ж. Лашом, Ю. Макогон, В. Мамонова, 

Ж. Марку, Ю. Молодожен, Ж. МонтенДомнаш, Ж. Моро, Г. Ортіна, М. Па-

віа, М. Пітцик, В. Погорілко, М. Пухтинський, В. Руденко, С. Саханенко, 

Ю. Шаров, В. Яцуба та ін. [1-5; 10]. 

Постановка завдання. Метою статті є процес формування сталого 

розвитку громад через партнерство як складова державної політики. 

Виклад основного матеріалу. Значення конкуренції для функціону-

вання ринкової економіки важко переоцінити. Конкуренція є невід'ємною 

частиною ринкового середовища і є необхідною умовою розвитку націона-

льної економіки. 

Методологічні основи конкуренції як категорії заклали основополож-

ники економічної науки А. Сміт, Дж. Кейнс та інші [11]. Поведінковий під-

хід став першим підходом до визначення конкуренції. Зокрема, А. Сміт ото-

тожнював конкуренцію з «чесним суперництвом між продавцями за більш 

вигідні умови продажу своїх товарів» [11]. Тут визначальним фактором кон-

курентоспроможності виступає здатність до забезпечення «масовості» ма-

лодоступних благ [11]. 

Австрійський вчений Ф. фон Хайєк вважає, що «конкуренція - процес, 

за допомогою якого люди отримують і передають знання. Конкуренція веде 

до кращого використання здібностей і знань. Велика частина досягнутих 
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людських благ отримана саме шляхом змагання, конкуренції. Конкуренція 

вимагає раціональної поведінки як умови перебування  на ринку» [11]. За 

Ф. Хайєком конкурентоспроможність визначається людським фактором. 

Деякі дослідники вважають, що в світ відсутнє єдине поняття 

«конкуренція» і вчені дотримуються одного з трьох трактувань конкуренції: 

- поведінкове трактування конкуренції - боротьба за гроші покупця 

шляхом задоволення його потреб; 

- структурне трактування конкуренції - аналіз структури ринку для 

визначення ступеня свободи продавця і покупця на ринку (форми ринку) і 

способу виходу з нього; 

- функціональне трактування конкуренції - суперництво старого з 

новим, з інноваціями, коли приховане стає явним [5]. 

Конкуренція в умовах вільного ринку є самовиникаючим, самопідтри-

муючим і саморегулюючим явищем, яке об'єктивно притаманне ринковим 

зв'язкам і відносинам [7]. У цьому сенсі можна стверджувати не стільки про 

зовнішнє управління конкуренцією, скільки про пристосування до конкуренції. 

Досліджуючи питання управління конкуренцією на ринках з боку 

держави, необхідно враховувати обмежені можливості органів влади і тим-

більше господарських структур впливати на конкуренцію на рівні міжнаро-

дних, регіональних й локальних ринків. 

Аналізуючи проблему конкуренції з цієї точки зору, то правомірніше 

розглядати її з боку впливу на конкурентні процеси (управлінням конкурен-

цією), або більшою мірою у контексті розвитку можливостей суб'єктів гос-

подарської діяльності брати участь у конкуренції, посилювати своє конку-

рентне становище на ринках. 

За такого підходу в центрі уваги має знаходитися конкурентоспромо-

жність суб'єктів господарювання, економічних агентів, а об'єктом вивчення 

теорії та практики управління стає управління конкурентоспроможністю 

учасників конкурентних ринкових відносин. 

У наукових працях також можна зустріти чисельні визначення поняття 

«конкурентоспроможність», хоча за змістом цієї категорії зрозуміло, що мо-

ва у будь-якому разі йде про здатність суб'єкта господарської діяльності 

конкурувати на ринках. 

Неокласична теорія, розвиваючи теорію поведінкового підходу, ви-

значає зміст конкуренції як боротьбу за рідкісні економічні блага. Так, на 

думку американського економіста П. Хейне, «конкуренція є прагнення яко-

мога краще задовольнити критеріям доступу до рідкісних благ» [7]. 

Структурний підхід визначає зміст конкуренції типом ринку і тих 

умов, які панують на ньому, а функціональний підхід зміщує розгляд еко-

номічної сутності конкуренції в бік вивчення її ролі в економічному розвит-

ку. Універсального, загальноприйнятого визначення конкурентоспроможно-

сті не існує. На відміну від конкурентних відносин (конкуренції), що пред-

ставляють собою певні відносини між її суб'єктами, поняття «конкурентосп-
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роможність» представляє потенційну або фактичну властивість якогось 

явища (особи чи предмета), безпосередньо пов'язаного з конкуренцією. У 

найбільш загальному випадку воно визначає потенціал або рівень можливо-

сті суб'єкта конкурентних ринкових відносин до суперництва зі своїми кон-

трагентами.  

Відносно економічної сфери під конкурентоспроможністю в найзага-

льнішому вигляді можна розуміти володіння властивостями, що створюють 

переваги для суб'єкта економічного змагання (конкурентної боротьби) [1]. 

Конкурентоспроможність визначається, з одного боку, якістю продукту, 

споживчими властивостями, технічним рівнем, а з іншого - ціною пропози-

ції на продукт. Конкурентоспроможність продукту зумовлює також прода-

жний і післяпродажний сервіс, мода, реклама, коливання попиту, кон'юнк-

тура ринку, платоспроможність споживачів. 

На нашу думку, конкурентоспроможність для цілей цього досліджен-

ня можна визначити як властивість суб'єкта конкурентних відносин, що ха-

рактеризує ступінь реального чи потенційного забезпечення ним певної по-

треби у порівнянні з подібними об'єктами, наявними на такому ринку. Такі 

види конкурентоспроможності з точки зору управлінського підходу форму-

ють певну ієрархію, в якій спроможність конкурувати на системному рівні 

визначається конкурентоспроможністю підсистем, які входять до її складу. 

У той же час, кожен рівень має власні можливості впливу на підви-

щення конкурентоспроможності. Слід особливо підкреслити обумовленість 

конкурентоспроможності вироблених продуктів – проектуванням їх конс-

трукції, виробничою технологією. Саме якість продукту і собівартість його 

виробництва найбільш залежать від здійснення наукових досліджень, проек-

тування, технологічного забезпечення виробничого процесу. 

Зазначення конкурентоспроможності на різних ланках управління на-

ціональною економікою визначає також особливість набору методів управ-

ління на кожній з таких ланок, специфіку мікроекономічного й макроеконо-

мічного управління, спроможність щодо конкуренції країни як економічної 

системи, окремих галузей, територій, корпорацій. 

Державне управління у сфері конкурентоспроможності передбачає 

економічний, організаційно-розпорядчий, морально-психологічний вплив 

суб'єктів державного управління на процеси проектування, виготовлення, 

збуту, споживання товарів і послуг та учасників таких процесів, що здійс-

нюються для посилення позицій на ринках, збільшення об'ємівпродажів, до-

ходів на основі конкурентних переваг. До останніх належать більш високі 

відносно конкурентів технологічний рівень, якість продукту, менші ціни, 

виробничі та обігові витрати. Адже у сучасному світі є дві виразні тенденції 

розвитку економіки конкуренція та партнерство.  

На рівні громад є конкуренція. Місту для сталого розвитку потрібні 

підприємці, системного характеру – завод, дослідницький центр, але таких 

суб‘єктів потребують і інші міста. Донедавна перевагу у такій конкурентній 
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боротьбі мали найбільші міста світу, яких ще часто називають глобальни-

ми – це Лондон, Токіо, Делі, Шанхай. Саме у них є ключовий  ресурс люд-

ський капітал. В останні роки ситуація стала дещо змінюватись. Особливо – 

в Європі. Новітні технології, тотальне оцифрування економічного та суспі-

льного життя поряд із різким зростанням вартості землі у великих містах, 

призвели до появи нового тренду розвитку – це партнерство.  

Тепер конкуренція замінюється співробітництвом, яке призводить до 

взаємопосилення партнерів. Саме партнерство середніх міст із навколишні-

ми сільськими територіями дало їм змогу конкурувати з глобальними міста-

ми. Якість життя людини на території, де є таке партнерство, стає конкурен-

тною якості життя у глобальних містах, і це змінює міграційні та економічні 

потоки. Для України стоїть завдання вчасно зреагувати на новий для світу 

тренд, зробивши його реальністю українських міст та сусідніх до них сіль-

ських територій. З огляду на надзвичайно складну демографічну ситуацію 

для України проблема переорієнтації міграційних та економічних потоків є 

ще більш актуальною ніж у Європі. У громад з‘являються нові можливості 

для розвитку, які стали доступними в Україні завдяки децентралізації та за-

початкуванню партнерства. 

Партнерство як новітня для України категорія співробітництва, на-

справді культура співробітництва сусідніх територій має досить глибокі ко-

рені в Україні. Ще в середньовіччі українські міста та прилеглі до них сіль-

ські території були одним економічним організмом та прикладом сталого 

розвитку. Сучасне партнерство громад як форма стійкої та тривалої спів-

праці між територіальними громадами, викликана об‘єктивними передумо-

вами, яка може мати різні формальні та неформальні підходи. 

Варто зауважити, що «партнерство» є більш широким поняттям, і 

включає в себе більший перелік можливих способів співробітництва. Спів-

робітництво взагалі – це спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для 

досягнення мети. 

Термін «співробітництво територіальних громад» має свої характерні 

особливості, які визначені Законом України «Про співробітництво територі-

альних громад». 

По-перше, воно здійснюється на договірних засадах у визначених за-

коном формах. 

По-друге, встановлена мета такого співробітництва – забезпечення со-

ціально-економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості 

надання послуг населенню. 

По-третє, воно здійснюється на основі спільних інтересів і цілей та 

ефективного виконання органами місцевого самоврядування визначених за-

коном повноважень [4]. 

У 1985 році Європейська хартія місцевого самоврядування визначила 

ключові засади, принципи і правила процесу управління муніципальними 

утвореннями, вона містила норми, які дозволяли місцевим громадам спів-
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працювати в межах національного законодавства. У ХХI столітті в Європі 

органи місцевого самоврядування співпрацюють один з одним у зростаючо-

му масштабі, особливо в епоху європейської інтеграції. Те саме має місце у 

неєвропейських країнах – США, Канаді, Індії [6]. 

Для досягнення цілей сталого розвитку, звернемо більше уваги на 

співробітництво міських та сільських громад, адже більшість міст оточені 

сільськими територіями. Співробітництво міських та сільських громад є од-

ним з ключових напрямів загальної європейської політики регіонального ро-

звитку, й зафіксовано актом Європейського Парламенту 2010 року під на-

звою «RURBAN» (Партнерство для сталого розвитку міст та сільських ра-

йонів). Сутність ідеї урбанізації полягає в організації співробітництва між 

міськими та сільськими територіями на засадах взаємовигідної кооперації, 

розподілу повноважень, використання наявних переваг з метою наближення 

сільських територій до джерел концентрації інновацій, соціального та фі-

нансового капіталу, інвестицій, до об‘єктів соціальної, транспортної інфра-

структури, притаманних міським поселенням, разом із більш активним за-

лученням ресурсів, якими багаті сільські території, до процесів суспільного 

виробництва [8].Концепція рурбанізаційного типу розвитку територій вира-

жається або просто в урбаністичному вигляді сільських поселень, або у ви-

гляді організації співробітництва міських і сільських територій. 

Можливість для співробітництва територіальних громад закладена в 

законодавстві України в перші роки становлення української держави. Кон-

ституція України (КУ) визначаєте риторіальні громади сіл, селищ і міст мо-

жуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а та-

кож кошти бюджетів для виконання спільних проектів, або для спільного 

фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, 

створювати для цього відповідні органи і служби [8]. 

Європейська хартія місцевого самоврядування (ЄХМС), яка є части-

ною українського законодавства, також містить норми, що дозволяють міс-

цевим громадам співпрацювати в межах національного законодавства: міс-

цеві влади мають право, здійснюючи свої повноваження, співробітничати та, 

в межах закону, створювати консорціуми з іншими місцевими владами для 

виконання завдань, що становлять спільний інтерес. 

Певні можливості для співпраці органів місцевого самоврядування на-

давав також Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Так, 

стаття 26 «Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад» вста-

новлювала такі повноваження місцевих рад: 

- прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повнова-

жень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності від-

повідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов 

їх здійснення; 

- створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення 

здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів 
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або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ 

та організацій, визначення повноважень цих органів (служб); 

- вирішення відповідно до законодавства питань про створення під-

приємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з 

іноземними інвестиціями». 

Однак, лише ухвалення 2014 року Закону України «Про співробітниц-

тво територіальних громад», який регламентує процедури спільної діяльнос-

ті органів місцевого самоврядування в інтересах своїх громад, дозволило ро-

звинути положення ст. 142 Конституції України про співробітництво тери-

торіальних громад, та в повній мірі започаткувати таке співробітництво. 

Закон визначає принципи, на яких ґрунтується співробітництво. А це – 

законність, добровільність, взаємна вигода, прозорість та відкритість, рівно-

правність учасників, взаємна відповідальність суб‘єктів співробітництва за 

його результати. Також Закон визначає порядок започаткування співробіт-

ництва, укладення договорів, фінансування співробітництва та відповідаль-

ність сторін [5]. На сьогодні в Україні співробітництво міських громад з на-

вколишніми сільськими та селищними громадами не стало ще звичним 

явищем, хоча має величезний потенціал для розвитку [10].  

Державне управління у сфері партнерства, передбачає: 

- підтримку наукових досліджень, проектних, технологічних розро-

бок випробувань в рамках державних програм науково-технічного та техні-

ко-технологічного розвитку; 

- участь уряду країни у професійній підготовці, підвищенні рівня 

кваліфікації трудових ресурсів; 

- державну участь у пошуку, поширенні, передачі позитивного сві-

тового досвіду здійснення виробництва та ринковихпродажів; 

- державна підтримка освоєння і застосуванню ресурсо ощадних 

технологій виробництва та обігу продукції; 

- управління якістю товарів і послуг на основі розроблення та при-

йняття державних стандартів якості, процедури сертифікаціїпродукції; 

- державна підтримка просування товарів і послуг національних 

виробників на зовнішні ринки збуту, розширенню ринкових секторів, захист 

від монопольних утворень. 

Слід зазначити, що парадигма економічного розвитку стикається з до-

корінними змінами. Ситуація визначається як складна для збереження ни-

нішнього рівня конкурентоспроможності, якщо не відбудеться зміна моделі 

створення прибутку – з «моделі слідування прикладом інших» на «модель 

визначення тенденції». Відбувається швидке зростання нових бізнес-

моделей, заснованих на злитті всередині виробничих галузей, виробничої 

сфери та сфери послуг, а також всередині сфери послуг. Наприклад, ІТ в по-

єднанні з існуючою виробничою сферою сприяють створенню нових галу-

зей; розробка нових ліків у поєднанні з медичними послугами розширюють 

сферу медичних закладів; виставки, конференції на додаток до туризму ро-
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зширюють можливості туризму з високою доданою вартістю; екологічні по-

слуги разом з фінансами створюють так звані «зелені» фінанси [9]. 

Висновок. Реалізація сталого розвитку громад передбачає необхід-

ність пошуку нових локомотивів зростання економіки шляхом розвитку 

партнерства між секторами суспільства (держава: галузеві підрозділи уряду, 

бізнес, громадськість) та залучення до планування, розробки та реалізації 

усіх зацікавлених сторін (приватний сектор, науковці, громадські організа-

ції, органимісцевогосамоврядування), оскільки лише шляхом спільного-

розв‘язання нагальних проблем можливо забезпечити успішну реалізацію 

зазначеної стратегії. 
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Охарактеризовано особливості державної підтримки розвитку сільських 

територій в Європейському Союзі. Підкреслюється неефективність державної 

політики розвитку сільських територій в Україні, особливо в контексті її євроін-

теграційних прагнень. Визначено напрямки та механізми формування та реаліза-

ції державної політики розвитку сільських територій в Україні з урахуванням іс-

нуючого європейського досвіду. 

Ключові слова: державна політика у сфері європейської інтеграції Украї-

ни, державна політика розвитку сільських територій, сільські території, сталий 

розвиток, Спільна аграрна політика ЄС. 

 

The features of state support for rural development in the European Union are 

characterized. The ineffectiveness of the state policy of rural development in Ukraine is 

emphasized, especially in the context of its European integration aspirations. The direc-

tions and mechanisms of formation and implementation of the state policy of rural de-

velopment in Ukraine are determined, taking into account the existing European expe-

rience. 

Keywords: state policy in the field of European integration of Ukraine, state pol-

icy for rural development, rural territories, sustainable development, EU Common 

Agricultural Policy. 

 

 

Постановка проблеми. Більш ніж 56% населення в державах-членах 

Європейського Союзу проживають на сільських територіях, які охоплюють 

більше 91% всієї території співдружності, тому розвиток сільських терито-

рій був і залишається життєво важливим об‘єктом політики ЄС. Ведення 

сільського і лісового господарств відіграє вирішальне значення в процесі 

землекористування та раціональному використанні природних ресурсів у 

сільській місцевості ЄС, а також слугує платформою для диверсифікації 

сільської економіки. Відтак, зміцнення політики розвитку сільських терито-

рій виступає загальноєвропейським пріоритетом [12]. 

Тому, зрозуміло, що в контексті євроінтеграційних прагнень України 

формування та реалізація державної політики розвитку сільських територій 

з урахування існуючого європейського досвіду також має виступати загаль-

ноукраїнським пріоритетом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань фо-

рмування та реалізації державної політики розвитку сільських територій 

присвячено значну кількість наукових робіт таких вчених, як Гоголь Т., Єр-

моленко В., Лисенко Л., Поленкова М., Притула Х. та ін. [2; 4; 6; 7; 8].  

Однак чимало питань стосовно визначення напрямків та механізмів 

формування та реалізації державної політики розвитку сільських територій в 

Україні з урахуванням існуючого європейського досвіду залишаються недо-

статньо дослідженими. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення напрямків 

та механізмів формування та реалізації державної політики розвитку сільсь-

ких територій в Україні з урахуванням існуючого європейського досвіду. 
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Виклад основного матеріалу. Згідно із чинним законодавством Укра-

їни, сільська територія являє собою історично сформований елемент посе-

ленської мережі, що поєднує всю сукупність сільських населених пунктів: 

селищ, сіл, хуторів, односімейних жилих утворень (фермерських та ін.), які 

знаходяться під юрисдикцією сільських (селищних) рад [3].  

Для визначення напрямків та механізмів формування та реалізація 

державної політики розвитку сільських територій з урахування існуючого 

європейського досвіду необхідно визначити сутність та зміст дефініції «ста-

лий розвиток сільських територій». 

Так, на думку В. Єрмоленка сталий розвиток сільських територій – це 

система організаційних, економічних, політичних і правових заходів, спря-

мованих на забезпечення пропорційних і одночасних, незворотних і стабіль-

них прогресивних змін у виробничій, соціальній і екологічній сферах, якій 

відбуваються пропорційно й одночасно у кожній зі складових сільської те-

риторії [4]. 

Гоголь Т. характеризує сталий розвиток сільських територій, як рів-

номірне нарощування позитивних соціальних показників, зокрема життєво-

го рівня населення, освіти, здоров‘я тощо, у повній відповідності з економі-

чним та екологічним розвитком сільської місцевості, зазначаючи при цьому, 

що сам соціально-економічний розвиток сільських територій є одночасно як 

об‘єктивним процесом, що відбувається під впливом економічних, політич-

них, соціальних, демографічних, ресурсних та інших чинників, так і явищем, 

що має суб‘єктивну природу, оскільки здійснюється під впливом управлін-

ських рішень сільської, районної, обласної та загальнодержавної влади [2]. 

У працях Поленкової М. акцентується увага на тому, що під «сталим 

розвитком сільських територій» слід розуміти такий розвиток села, при яко-

му забезпечуються зростання, диверсифікація і підвищення ефективності 

сільської економіки, стабілізація чисельності населення і збільшення трива-

лості його життя, повна і продуктивна зайнятість працездатного населення, 

підвищення рівня і якості життя в сільських районах, раціональне викорис-

тання і відтворення їх природно-ресурсного потенціалу [7]. 

На нашу думку, сталий розвиток сільських територій слід розглядати, 

як спрямування всіх важливих факторів (соціально-економічних, екологіч-

них, демографічних, культурних, інституційних тощо) на створення та реа-

лізацію потенціалу повноцінного життєвого середовища для сучасного та 

наступних поколінь селян на основі раціонального використання наявних 

ресурсів, розвитку соціальної, виробничої, транспортної, інформаційної ін-

фраструктури для забезпечення збалансований розвитку сільських громад. 

На жаль розвиток сільських територій в сучасній Україні, за незнач-

ним виключенням, не можна назвати сталим і збалансованим. 

Більше того, щороку з мапи України зникає близько 30 сіл, за період 

1997-2007 рр. зникло понад 260 сіл [10] і ці руйнівні процеси, на жаль, три-

вають і зараз.  

http://www.radiosvoboda.org/content/news/1884969.html%20
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Причиною цих процесів є демографічна криза та урбанізація: населен-

ня від‘їжджає у міста через безперспективність села – відсутність роботи, 

закриття лікарень, школ, дитячих садків, клубів, бібліотек. В більшості сіль-

ських населених пунктів не вирішено повною мірою проблеми з енерго-, га-

зо-, водозабезпеченням та каналізацією. Руйнується виробнича та соціальна 

інфраструктура, сільськогосподарське виробництво поступово переміщуєть-

ся до особистих селянських господарств, як одного з можливих варіантів 

виживання на селі (самозабезпечення продуктами харчування). Село посту-

пово втрачає кваліфіковані кадри, адже молодь після отримання освіти у мі-

стах не бажає повертатися до села. І, як наслідок, зниження загального рівня 

життя і втрата надії на краще майбутнє у селі, адже доступ до базових мож-

ливостей реалізації людського потенціалу: освіти, медичного обслуговуван-

ня, об‘єктів соціальної інфраструктури та соціальних послуг – значно ниж-

чий, ніж у містах.  

Розглянемо особливості підтримки розвитку сільських територій в 

Європейському Союзі, особливо враховуючи євроінтеграційні прагнення 

України, підтверджені укладанням між сторонами Угоди про асоціацію. 

Європейська політика розвитку сільських територій еволюціонувала, 

як частина розвитку Спільної аграрної політики (САП), з політики, яка сто-

сувалася структурних проблем сільськогосподарського сектору, до політи-

ки, зорієнтованої на багатофункціональність ведення сільського господарст-

ва і, зокрема, виклики, з якими стикається сільський розвиток.  

На національному та регіональному рівнях ЄС паралельно існує декі-

лька концепцій (підходів), з яких можна чітко виокремити наступні концеп-

ції розвитку сільських територій: 

 концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з загальною мо-

дернізацією сільського господарства і агропродовольчого комплексу. Ця 

концепція бере за основу розвиток сектора (галузева модель); 

 концепція, яка пов‘язує сільський розвиток виключно зі змен-

шенням відмінностей між найбільш відсталими сільськими районами та ре-

штою секторами економіки (концепція зближення, перерозподільча модель); 

 концепція, яка ідентифікує сільський розвиток з розвитком сіль-

ських районів в цілому, шляхом використання всіх ресурсів, які знаходяться 

на їх території (людських, фізичних, природних, ландшафтних та ін.) та ін-

теграції між усіма компонентами та галузями на місцевому рівні. Ця конце-

пція використовує можливості території в найбільш ширшому її розумінні 

(територіальна модель). 

Формування європейської політики сільського розвитку передбачено 

угодою «План дій 2000», в якій всі заходи, які стосуються розвитку сільсь-

ких територій, об‘єднані і представлені окремим блоком у структурі заходів 

САП. Він визначений, як 2-ий блок САП, який супроводжує подальші рефо-

рми у ринковій політиці (1-ий блок САП) (рис. 1).  
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Рис. 1. Спільна аграрна політика ЄС згідно «Плану дій 2000» [8] 

 

Прийняття Європейської «Стратегії-2020» пропонує нові перспективи 

для реалізації політики розвитку сільських територій. Орієнтація політики в 

попередні програмні періоди на дотримання цільових індикаторів щодо 

освоєння коштів, тепер змінилася у напрямку необхідності досягнення ре-

зультативних цільових показників реалізації політики сільського розвитку.  

Напрями розвитку політики сільського розвитку в контексті Стратегії 

«Європа-2020» представлені на рис. 2. 

Політика сільського розвитку ЄС здійснюється спільно з Європейсь-

кою Комісією та державами-членами ЄС. Комісія відповідає за затверджен-

ня програм сільського розвитку, а також забезпечує ефективне фінансове 

управління фондами ЄС. Європейські країни визначають національні юри-

дичні та адміністративні процедури з метою забезпечення правильного ви-

користання бюджету ЄС, який їм виділяється. Країни ЄС встановлюють свої 

власні пріоритети для розвитку сільських територій, проте зобов‘язані ви-

трачати принаймні 10% свого бюджету на забезпечення конкурентоспромо-

жності їх сільського і лісового господарств, принаймні, 25% на покращення 

стану навколишнього середовища та сільської місцевості та не менше 10% 

на диверсифікацію сільської економіки. Кошти можуть бути використані як 

для сільськогосподарської, так і для несільськогосподарської діяльності, та-

кої як: покращення якості доріг, допомога малому бізнесу, підтримка харчо-

вої промисловості, розвиток сфери послуг по догляду за дітьми, щоб матері, 

які проживають у сільській місцевості, могли швидше повернутися до робо-

ти [11]. 

Ефективний розвиток сільських територій країн – членів ЄС значною 

мірою забезпечується завдяки високому рівню їх фінансової автономності, 

що дає змогу сільським громадам розпоряджатися на власний розсуд пере-

важною частиною бюджетних коштів, акумульованих на їхніх територіях. 

Це, з одного боку, створює у керівників сільських органів місцевого самов-
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рядування достатній рівень мотивації для заохочення інвесторів вкладати 

кошти в економіку відповідних сільських територій, а з іншого, дає змогу 

найбільш раціонально розпоряджатися бюджетними коштами, спрямовуючи 

їх у ті сфери господарської діяльності, які є пріоритетними для кожної сіль-

ської території [9]. 

 

 
 

Рис. 2. Сільський розвиток в контексті Стратегії «Європа 2020» [8] 

 

Завдяки механізму децентралізації, на сільських територіях країн – 

членів ЄС вдається також досягнути балансу між економічними, 

екологічними та соціальними пріоритетами розвитку. Це дозволяє забезпе-

чувати принцип сталого зростання на цих територіях, коли активізація 

господарської діяльності не завдає непоправної шкоди довкіллю та 

соціальним стандартам життя сільських мешканців. Сталий розвиток 

сільських територій залежить від наповнення місцевих бюджетів, значна 

частина яких формується за рахунок власних податкових надходжень. Це 

стало можливим лише за умови створення ефективної системи управління 

та координації комплексу реформ системи влади – адміністративної, 

територіальної, системи місцевого самоврядування тощо. Відтак, реалізація 

політики європейської інтеграції України в контексті забезпечення ефектив-

ного розвитку її сільських територій означає обов‘язкове впровадження де-
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централізації у практику управлінської та господарської діяльності [9].  

На жаль, основною перешкодою сталого саморозвитку сільських те-

риторій в Україні до останнього часу залишалася надмірна централізація 

влади. А тому сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України 

виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фун-

даментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: 

децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі міс-

цевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентраліза-

ція сприятиме ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом 

ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і 

уподобаннями. Стратегія децентралізації бюджетної системи покликана по-

вернути владу регіонам, дати їй фінансові ресурси та матеріально-технічне 

оснащення. Адже якщо бюджет села формується відповідним населеним 

пунктом і не перераховується в державний бюджет, тоді й створюються 

умови для сталого розвитку сільських територій. 

Проблему розвитку сільських територій неможливо вирішити без 

децентралізації державних управлінських функцій на користь місцевого са-

моврядування, надання територіальним громадам реального самоврядування 

й фінансового забезпечення. З цією метою необхідно забезпечити розробку 

збалансованих програм соціально-економічного розвитку сільських 

територій відповідно до їх природних, виробничих, демографічних, культу-

рних, екологічних особливостей [9]. 

В Україні слід запроваджувати принципи ЄС щодо розвитку місцевого 

самоврядування на сільських територіях, насамперед, в руслі реалізації 

принципу субсидіарності, орієнтованого на забезпечення фінансової та ад-

міністративно-управлінської самостійності сільських територіальних громад 

[9]. Це вимагає подальшого реформування місцевого самоврядування в 

Україні, метою якого має стати підвищення якості життя людини за рахунок 

створення умов для сталого розвитку територіальних громад, як самостій-

них та дієздатних соціальних спільнот, члени яких матимуть можливість 

ефективно захищати власні права та інтереси шляхом участі у вирішенні пи-

тань місцевого значення.  

Досвід розвинених країн, в тому числі країн Європейського союзу сві-

дчить, що розвиток сільських територій, забезпечений партнерськими відно-

синами між місцевими мешканцями, підприємцями, фермерами, органами 

місцевого самоврядування є значно ефективнішим, оскільки передбачає ви-

трачання коштів на виконання завдань, які насправді є пріоритетними. Міс-

цева влада при цьому здійснює управління не шляхом виконання розпоря-

джень «з центру», а орієнтуючись на потреби громади. Саме громада є тією 

інстанцією, яка ставить вимоги щодо якості надання послуг, контролює і пе-

ревіряє результати виконання, тобто безпосередньо активно бере участь в 

процесах управління розвитком сільської території [6]. Тому одним з 

пріоритетних напрямів реалізації політики сталого розвитку сільських 
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територій України має стати впорядкування інституційного середовища, на-

самперед приведення в єдину систему низку регуляторних і нормативно-

правових актів, приведення їх у відповідність до стандартів ЄС. 

Складна економічна, соціальна і психологічна ситуація, яка сьогодні 

склалася в українському селі викликана цілою низкою факторів, це і загаль-

ний кризовий стан в економіці країни, і недоліки реформування аграрного 

сектору, і передача об‘єктів соціальної сфери сільськогосподарських підп-

риємств до державної та комунальної власності без належного фінансування 

їх утримання. Однак головною причиною занепаду села в Україні є відсут-

ність достатньої кількості робочих місць, необхідних для забезпечення доб-

робуту сільського населення. Тому багатофункціональний розвиток україн-

ського села у руслі політики європейської інтеграції України є основною пе-

редумовою запровадження інвестиційної моделі розвитку сільських терито-

рій країни. Ця модель має ґрунтуватися на реалізації інвестиційних проектів 

у сферах аграрного виробництва і переробки сільськогосподарської продук-

ції, легкої промисловості, орієнтованої на використання сільськогосподар-

ської сировини, відновлення традиційних видів господарської діяльності на 

селі із застосуванням інноваційних виробництв, модернізації інфраструкту-

ри розвитку сільських територій, адаптації у сільській місцевості сучасних 

видів економічної діяльності, в тому числі, пов‘язаних з розробкою продук-

тів програмного забезпечення, становленню сучасних систем зв‘язку, у тому 

числі компаній ІТ-індустрії, запровадженням нових форм дистанційного на-

вчання, електронної комерції, поширення мережі автотранспортних підпри-

ємств і логістичних центрів [9]. 

Вирішення проблем зайнятості сільського населення в Україні тісно 

пов‘язане з підвищенням ефективності використання потенціалу сільських 

територій, які є не лише просторовою базою аграрного виробництва, але й 

мають природні та рекреаційні ресурси, культурно-історичні цінності, на які 

існує стійкий попит у туристів.  

Тим більше, як свідчить практика країн-членів Європейського Союзу 

у подоланні негативних тенденцій розвитку сільських територій можуть по-

сприяти несільськогосподарські види діяльності. Передусім ті, що не вима-

гають державних капіталовкладень, а можуть задовольнитися використан-

ням територій, приватного житлового фонду, матеріальних статків. Зокрема, 

до таких видів діяльності належить сільський зелений туризм [5]. Тому 

першочергова увага в контексті розвитку сільських територій України та 

наближення їхніх економік до стандартів ЄС має приділятися створенню 

умов для розвитку сільського зеленого туризму та інших напрямів туристи-

чної діяльності в сільській місцевості (агротуризм, екотуризм тощо). 

Тим більше, що для розвитку туристичної діяльності в сільській міс-

цевості Україна має значні туристично-рекреаційні можливості. Адже май-

же 15 % її території – це курорти, зони відпочинку, гірські та приморські 

ландшафти; придніпровські зелені зони. Значними є лікувальні ресурси – 
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понад 400 джерел мінеральних вод та понад 100 родовищ цілющої грязі. Пе-

реважну частину цих ресурсів зосереджено в межах сільської місцевості, 

площа якої становить 69,3 % території країни, лісових угідь, площа яких – 

17,2 %. Крім того, історично склалися понад 500 населених пунктів, які ма-

ють унікальну історико-культурну спадщину. У сільській місцевості, крім 

історико-культурних об‘єктів, потенційно привабливими є народні свята та 

звичаї, промисли, ремесла, національна кухня тощо. Під охороною держави 

перебувають майже 30 національних і регіональних парків та садиб відомих 

українців [1].  

Окрім надання послуг з туризму, робочі місця отримають мешканці 

сільської громади, які займаються вишивкою, гончарством, різьбярством, 

писанкарством, килимарством, ткацтвом, ковальством, овочівництвом, саді-

вництвом, бджільництвом, тваринництвом. А особисте селянське господарс-

тво може стати невід‘ємною складовою туристичної діяльності в сільській 

місцевості: «виробництво екологічно чистих продуктів харчування – рекре-

аційна діяльність – охорона довкілля та екологія». 

Отже, політика сталого розвитку сільських територій в Європейсько-

му Союзі має на меті забезпечення охорони та збереження сільських громад 

та ландшафтів, як цінної спадщини Європи. Пріоритетним напрямком роз-

витку сільських територій в країнах Європейського Союзу є забезпечення 

комплексного багатофункціонального розвитку, який розглядається не тіль-

ки з позиції забезпечення населення продовольством, а промисловості – си-

ровиною, а й з огляду на необхідність розв‘язання соціальних й екологічних 

питань, вирішення найважливіших суспільних завдань, таких як: забезпе-

чення продовольчої безпеки країни; збереження природного ландшафту й 

традиційного сільського способу життя; підтримка національної культурної 

ідентичності та культурних цінностей; охорона навколишнього середовища 

та встановлення екологічної рівноваги тощо. Використання позитивного до-

свіду розвитку сільських територій, акумульованого в країнах – членах ЄС 

протягом тривалого періоду їх соціально-економічної еволюції, є важливою 

складовою реалізації політики європейської інтеграції України, а також по-

тужним важелем підвищення ефективності функціонування господарських 

комплексів сільських територій нашої держави та чинником зростання якос-

ті життя сільського населення.  

Тому доцільно розробити та прийняти довгострокову Державну стра-

тегію сталого розвитку сільських територій України, яка передбачатиме со-

ціально-економічний і культурний розвиток сільських громад на засадах 

охорони довкілля та екологічної безпеки, яка повинна ґрунтуватися на ком-

плексному підході, що припускає зосередження в регіональних центрах 

сільгоспвиробників, сервісних організацій, переробних підприємств, уста-

нов охорони здоров'я, початкового й середнього професійного навчання, по-

бутового обслуговування, закладів культури, торгівлі з метою створення гі-

дних умов життя для селян.  
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Висновки. Таким чином, сталий сільський розвиток України сьогодні 

є одним з основних пріоритетів євроінтеграційних прагнень нашої держави, 

який має бути багатофункціональним, забезпечуватися шляхом активізації 

несільськогосподарських видів економічної діяльності, розвитку виробничої 

та соціальної інфраструктури, підвищення ефективності використання наяв-

них природних і трудових ресурсів, охорони довкілля, формування іннова-

ційних підходів до нарощування та реалізації соціально-економічного поте-

нціалу сільських територій відповідно до принципів європейської інтеграції, 

що й буде предметом подальших наукових досліджень. 
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КРОКИ ДО БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ  

ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

STEPS TO CHILDREN SAFETY IN EMERGENCY 

 

Алгоритми дій у надзвичайних ситуацій розробляються на основі аналізу 

практичного досвіду рятувальників та експертів. В подальшому ці алгоритми по-

винні бути впроваджені у систему освіти для підвищення психологічної готовно-

сті та ефективного менеджменту надзвичайних ситуацій. Алгоритми впрова-

джуються шляхом проведення високотехнологічних навчально-психологічних 

тренінгів для підготовки менеджерів надзвичайних ситуацій у шкільних та до-

шкільних навчальних та пізніше медичних закладах. Це дасть можливість попу-
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ляризувати заходи безпеки серед жителів та підвищити рівень довіри до Держа-

вної служби з надзвичайних ситуацій України. Розроблено та апробовано Про-

граму «Безпека дітей – крок у майбутнє». 

Ключові слова: психологічна готовність, стресостійкість, тренінг, мене-

джмент надзвичайних ситуацій, освіта. 

 

Emergency response algorithms are developed based on an analysis of the 

practical experience of rescuers and experts. In the future, these algorithms should be 

implemented into the education system for  psychological readiness and effective 

emergency management. The algorithms are implemented through high-tech 

educational and psychological training for emergency managers‟ training at schools, 

kindergartens and childcare institutions. It will promote safety actions among the citizen 

and increase the level of trust to the State Emergency Service of Ukraine. The program 

"Child safety is a step into the future" was developed and tested. 

Key words: psychological readiness, resilience, training, emergency 

management, education. 

 

 

Постановка проблеми. Розробка покрокової системи дії дітей та лю-

дей з обмеженими можливостями, підготовка менеджерів надзвичайних 

ситуацій, можливість швидко скоординувати дії, та прийняти вірні кроки на 

рятування в різних надзвичайних ситуаціях та їх наслідках. 

Зменшити вірогідність виникнення надзвичайних ситуації на об‘єкті; – 

вирішити ряд питань щодо дій при надзвичайних ситуаціях, правил з еваку-

ації людей, збереження майна установи, зменшити матеріальні втрати, наго-

лосити на порятунку життя та здоров‘я людей. Шляхом проведення відпові-

дних навчально-психологічних тренінгів з керівником установи (заступни-

ком керівника) та відповідальним за протипожежну безпеку, щодо стресос-

тійкості та менеджменту дій оточуючих при надзвичайних ситуаціях на-

дасть змогу підвищити готовність установи до дій при НС соціального, тех-

ногенного та наслідках екологічного характеру. Відповідальні та сумлінні 

підходити до виконання правил пожежної та техногенної безпеки на об‘єкті 

та своєчасного реагування на первинні ознаки НС призведе до значного 

зменшення їх наслідків. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Про поетапне формування моз-

кових дій наголошували В. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук роз-

глядаючи увагу як самостійну форму психічної діяльності. Функція контро-

лю, поступово стає внутрішньо скорочено автоматизованою дією. Увага при 

цьому зосереджує діяльність суб'єкта на реальному або ідеальному об'єкті - 

предметі, події, образі, міркуванні тощо вказує В. Страхов, І. Страхов, Ф. 

Гоноболін, М. Добринін. Вчені Е. Мюллер, Леман, К. Д. Ушинський прис-

пускали підсилення нервового збудження при увазі та незвичайних обстави-

нах, що говорить про необхідність підготовки до таких умов. Т. Сиріцо, М. 

Педаяс, А. Олипанников зазначали, що для впливу і взаємодії в навчально-
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виховній роботі потрібна емоція впливу вчителя - менеджера який мобілізує 

учнів, спонукає їх до дій, активізує їхню активність. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення кроків до безпеки 

дітей при надзвичайних ситуаціях. 

Виклад основного матеріалу. За результатами проведеного моніто-

рингу стану з пожежами у 2018 році виявлено тенденції, що вказують на 

збільшення кількості загиблих унаслідок пожеж і травмованих на них лю-

дей, матеріальні втрати сягають 8 млрд.  279 млн. 119 тис. грн.. (з них прямі 

збитки становлять 2 млрд. 198 млн. 358 тис. грн.., а побічні – 6 млрд. 80 млн. 

761 тис. грн..) за загального зменшення кількості пожеж порівняно з 2017 

роком. За 12 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 78608 пожеж. Хар-

ківська обл. обіймає 2 місце за збільшенням кількості пожеж з 7170 поже-

жами за минулий рік ( збільшення в порівнянні з 2017 р. на 11,5%). Основ-

ними причинами пожеж стають необережне поводження з вогнем, зокрема 

дитячі пустощі . У межах Комплексної програми розвитку цивільного захис-

ту м. Харкові на 2018-2022 рр. увага надається реалізації заходів щодо нала-

годження системи попередження пожеж. 

 

 
Рис. 1. Розподіл кількості надзвичайних ситуацій по регіонам України 

за 2018 рік порівняно з 2017 роком 

 

Актуальна проблема для м. Харкова на теперішній час – це відсутність 

сталої та злагодженої системи забезпечення навчання населення діям щодо 

попередження пожеж, діям при надзвичайних ситуаціях, забезпечення безпе-

чної життєдіяльності населення в умовах складної соціально-політичної об-

становки, що склалася як в країні в цілому, так і в місті внаслідок його тери-

торіального розташування. В цих умовах реальну загрозу безпеці та життю 

кожного жителя міста завдає загроза потрапляння в надзвичайну ситуацію. 
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Так, як м. Харків, разом з областю у 2018 році посіло 2 місце за збільшенням 

кількості надзвичайних ситуацій на 11,5% в порівнянні з 2017 р. збитки від 

яких сягнули 169 млн. грн. (за звітом ДСНС у Харківській області). 

З метою забезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів 

шляхом зниження ймовірності реалізації загроз природного, техногенного та 

іншого характеру встановленням сучасних систем безпеки, застосуванням 

засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування, на 

підставі ст. 26, 38, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

[1], керуючись ст. 59 зазначеного Закону, органи місцевого самоврядування 

повинні раціоналізувати та доповнити комплексну систему забезпечення 

життєдіяльності територіальної громади та (в сьогоднішніх умовах: виму-

шених переселенців). Створюється на об'єктах захисту та критично важли-

вих об'єктах міста, а також при проведенні суспільно-політичних (спортив-

них, культурно-масових та інших) заходів для інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття управлінських рішень та організації ефективної вза-

ємодії з органами місцевого самоврядування, територіальними органами ви-

конавчої влади, територіальними органами внутрішніх справ й посадовими 

особами адміністрацій об'єктів із масовим перебуванням людей, антитеро-

ристичних комісій та оперативних штабів в інтересах попередження, припи-

нення та ліквідації кризових ситуацій терористичного, природного й техно-

генного характеру шляхом об'єднання та інтеграції наявних і створених ін-

формаційних і технічних систем. 

Покрокові чіткі скоординовані дії, розроблені, апробовані та відпра-

цьовані, нададуть можливість малечі, школярам та людям з обмеженими 

можливостями, врятуватися при НС та уникнути їх наслідків. 

Метою створення системи «Безпечне місто» є забезпечення об'єктів 

захисту та критично важливих об'єктів шляхом зниження ймовірності реалі-

зації загроз природного, техногенного, терористичного та іншого характеру 

за рахунок: 

- забезпечення їх інструментальними засобами контролю функціону-

вання засобів (систем) життєзабезпечення; 

- ефективного моніторингу поточної обстановки й надання інформації 

для дій територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і 

посадових осіб адміністрацій об'єктів із масовим перебуванням людей, що 

забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень. 

Метою проекту стане сприяння впровадженню алгоритму дій у над-

звичайній ситуації в систему освіти та підвищення психологічної готовності 

до таких дій [5], шляхом проведення високотехнологічних навчально-

психологічних тренінгів для підготовки менеджерів надзвичайних ситуацій 

у шкільних та дошкільних навчальних закладах. 

Додатковою метою Програми є також підвищення ефективності боро-

тьби за охорону прав, свобод та законних інтересів громадян міста та поси-

лення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім фор-

http://kharkiv.rocks/reestr/368822
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мам злочинності в інтересах територіальної громади, та сумісна робота з 

державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Нами розроблено та запропоновано до впровадження (поки що у 

м. Харків) системи психологічної підготовки керівників дитячих закладів, 

медичних закладів, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, з 

метою організації та впровадження освітніх програм запобігання та системи 

подолання надзвичайних ситуації різного характеру у підлеглих установах 

Програму «Безпека дітей – крок у майбутнє м. Харкова». 

Впровадження високотехнологічних психолого-педагогічних підходів 

у підготовку та навчання щодо запобігання та подолання надзвичайних си-

туації. Підвищення ефективності та безпеки невідкладних заходів, евакуацій 

та своєчасного оповіщення спеціальних служб та їх оперативне реагування у 

разі надзвичайної ситуації, а як наслідок збереження життя дітей та матеріа-

льних цінностей установ. Поступове зменшення кількості надзвичайних по-

дій та ситуацій, що виникають внаслідок людського фактору, завдяки обіз-

наності та підвищенню усвідомленості жителів міста. Популяризація безпе-

чного життя серед територіальної громади міста, підвищення рівня довіри 

до ДСНС України та рятувальних підрозділів. 

Сфера застосування Програми «Безпека дітей – крок у майбутнє» по-

винна відповідати завданням, функціям і повноваженням органів місцевого 

самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, та адміністрацій 

об'єктів із масовим перебуванням людей, оперативних штабів тощо щодо 

попередження, припинення й ліквідації надзвичайних ситуацій різного ха-

рактеру. 

Створення системи повинно носити комплексний міжвідомчий харак-

тер, спрямований на вдосконалення системи цивільного захисту, медичної 

та освітньої інфраструктури. Необхідно впроваджувати програму поетапної 

системи безпеки в містах Україні, яка включає систему психотренінгової пі-

дготовки керівників дитячих медичних закладів, загальноосвітніх та дошкі-

льних навчальних закладів, а також моніторинг впровадження результатів у 

систему освіти розроблено відповідно до ст. 26, 38 Закону України «Про мі-

сцеве самоврядування в Україні» [1]. Ця Програма є комплексною системою 

підготовки територіальної громади та вимушених переселенців, створюється 

на об'єктах з масовим перебуванням дітей, для інформаційно-аналітичного 

забезпечення прийняття управлінських рішень та організації ефективної вза-

ємодії з оперативними штабами ДСНС України [4] в інтересах попереджен-

ня, припинення й ліквідації надзвичайних ситуацій шляхом об'єднання та 

інтеграції наявних і створених систем підготовки. 

Заходи щодо встановлення Системи та розвитку Програми планується 

до поступового щорічного впровадження на територіях міст, містечок та се-

лищ України. 

Сьогодні в нашій країні проводиться ООС, загрози з боку об'єктів кри-

тичної інфраструктури та зростаючи кількісно надзвичайні ситуації на всій 
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території потребують впровадження невідкладних заходів щодо покращення 

безпеки. 

Покрокова система безпеки міста розроблена та апробована разом з 

лабораторією екстремальної та кризової психології НУЦЗУ у м. Харків, 

«Перші кроки до безпеки» для дитячих садків та шкіл: 

• I КРОК - підготовка менеджерів надзвичайних ситуацій 

• II КРОК - розповсюдження знань та досвіду менеджерів надзвичай-

них ситуацій серед їх підлеглих 

• III КРОК - загальна популяризація заходів безпеки серед жителів мі-

ста та подальше підвищення рівня довіри до ДСНС України 

У межах Комплексної програми розвитку цивільного захисту увага 

надається реалізації заходів щодо налагодження системи попередження над-

звичайних ситуацій. 

Першим кроком є впровадження послідовної системи освіти та нала-

годження безпеки у закладах з масовим перебуванням людей. 

До таких закладів у першу чергу відносяться дошкільні та шкільні за-

клади освіти, у яких повинні організовуватися програми контролю безпеки 

та стану однієї з вразливих категорій населення - дітей. 

При цьому, наприклад місто Харків нараховує понад 232 школи 

(включаючи ліцеї, ліцеї-інтернати, гімназії) та 245 дошкільних закладів, в 

яких навчаються понад 200 тис. неповнолітніх осіб, які потребують першо-

чергової уваги. 

Необхідно розробити тактику та стратегію кроків в надзвичайних си-

туаціях. Побудова роботи менеджерів з ліквідації НС та їх наслідків сфор-

мує спільні інтереси міської спільноти. Побудова управлінської роботи ме-

неджерів з ліквідації буде протистояти виникненню НС. Розповсюдження 

знань та системи праці менеджерів в кожній окремій НС буде системно по-

ширювати знання та в підсумку протидіяти їм. Застосовуючи PR, намагати-

ся донести правильне розуміння мети та можливостей служб з ліквідації НС, 

спонукати до співробітництва населення з ними. 

Нормативними засадами для проведення навчання робітників устано-

ви необхідно вважати главу 10 Кодексу цивільного захисту України [3], 

статті 39 та 40. Проведення своєчасних тренінгів, відпрацювань та перевірка 

надбаних навичок допоможе в здійсненні сталої роботи установи, зниження 

вірогідності або унеможливлення надзвичайної ситуації, збереження матері-

альних цінностей, порятунок здоров‘я та життя робітників установи. 

Досягнення мети проекту полягає у впровадженні I Кроку програми 

безпеки міста, шляхом забезпечення розробки та сталого проведення навча-

льно-психологічних тренінгів серед населення, а саме керівників навчальних 

закладів початкової та середньої ступенів освіти. Тренінг ―Перші кроки до 

безпеки‖ складається з двох блоків. 

Надавати також психологічну методичну допомогу засобам масової 

інформації щодо інформування населення міста з питань охорони праці. 
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Рис. 2. Схема блоків тренінгу ―Перші кроки до безпеки‖ 

 

На сьогодні необхідно приділити більшу увагу моніторингу проведен-

ня атестації робочих місць за умовами праці (осіб, які працюють зі шкідли-

вими, небезпечними, важкими умовами праці) на підприємствах, в організа-

ціях та установах районів міста. Здійснювати моніторинг проведення на-

вчання з охорони праці посадових осіб, працівників, зайнятих на роботах пі-

двищеної небезпеки, на підприємствах, організаціях та установах районів 

міста. Здійснювати моніторинг дотримання чинних колективних договорів, 

які мають розділи «Охорона праці» та «Комплексні заходи щодо досягнення 

встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробни-

чого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам», на під-

приємствах, в організаціях та установах районів міста. 

В подальшому проводити розроблення соціальної реклами щодо фор-

мування позитивного ставлення до ДСНС. Проводити науково-практичні 

конференції, семінари та круглі столи з питань перетворення середовища 

життєдіяльності в доступний для маломобільних груп населення простір. Ін-

формувати населення про хід реалізації заходів [6, 69] із підвищення доступ-

ності середовища життєдіяльності для маломобільних груп населення міста. 

Запропонована Програма створення системи «Безпечне місто Харків» 

[2], у якій перебуватимуть об'єкти із масовим скупченням людей, а також 

критично важливі об'єкти, підвищить рівень інформаційно-аналітичного за-

безпечення прийняття управлінських рішень та організації ефективної взає-

модії між територіальними органами виконавчої влади, органами внутріш-

ніх справ та адміністраціями об'єктів із масовим скупченням людей, антите-

рористичними комісіями й оперативними штабами в інтересах попереджен-

ня, припинення й ліквідації наслідків кризових ситуацій природного й тех-

ногенного характеру, антитерористичної захищеності забезпечення право-
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порядку, дозволить: 

- забезпечити безпеку життєдіяльності об'єктів захисту, інфраструкту-

ри міста, його територіальної громади та вимушених переселенців; 

- забезпечити сумісність наявних і створюваних інформаційних і тех-

нічних систем для підвищення ефективності керування у сфері безпеки жит-

тєдіяльності населення [6, 435-474]; 

- підвищити ефективність контролю над об'єктами з масовим скупчен-

ням людей, а також критично важливими об'єктами; 

- підвищити ефективність вирішення завдань органами місцевого са-

моврядування, територіальними органами виконавчої влади, органами внут-

рішніх прав, а також адміністрацією об'єктів із масовим перебуванням лю-

дей, антитерористичними комісіями, оперативними штабами із захисту від 

загроз техногенного, терористичного та іншого характеру; 

- підвищити ефективність заходів щодо ліквідації наслідків природних 

і техногенних катастроф; 

- знизити рівень смертності людей у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій, при пожежах, на водних об'єктах тощо. 

Реалізація цієї Програми дозволить покращити охорону громадського 

порядку. Реалізація Програми надасть змогу створити ефективну систему 

соціального захисту, сприяти усуненню соціальних конфліктів шляхом фі-

нансової та іншої підтримки соціально послаблених верств населення міста. 

Згідно зі ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-

ні» [1] та Закону України «Про соціальні послуги» визначає діяльність орга-

нів місцевої влади щодо встановлення законодавством України гарантії з 

соціального захисту населення, організаційні та правові основи надання со-

ціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах 

та потребують сторонньої допомоги. 

Механізмом реалізації цих повноважень у місті Харкові є діюча в ме-

жах Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального за-

хисту населення міст, містечок та селищ як модель партнерських відносин 

між органами місцевого самоврядування і неурядовими громадськими орга-

нізаціями соціальної спрямованості, що передбачає поєднання засобів, мож-

ливостей і зусиль для досягнення загальної мети - підвищення якості соціа-

льної допомоги членам територіальних громад. 

Висновки. Реалізація програми, дозволить покращити рівень цивіль-

ного захисту населення, здійснити профілактику надзвичайних ситуацій та 

попередити їх виникнення внаслідок людського фактору, також підвищить 

рівень психологічної готовності до прийняття управлінських рішень та ор-

ганізації ефективної взаємодії між службами швидкого реагування, адмініс-

траціями об'єктів із масовим перебуванням дітей та оперативними штабами 

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Це дозволить: 

- підвищити ефективність та безпеку невідкладних заходів, евакуацій 

та своєчасного оповіщення спеціальних служб та їх оперативне реагування у 

http://kharkiv.rocks/reestr/368822
http://kharkiv.rocks/reestr/368822
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разі надзвичайної ситуації; 

- впровадити сучасні психотехнологічні підходи до реагування на над-

звичайну ситуацію в систему дитячих медичних закладів, загальноосвітніх 

та дошкільних навчальних закладів; 

- популяризувати безпечне життя серед територіальної громади міста 

Харкова; 

- підвищити рівень довіри до ДСНС України та служб швидкого реа-

гування; 

- підвищити ефективність заходів щодо ліквідації наслідків надзви-

чайної ситуації та збереження матеріальних цінностей; 

- знизити рівень смертності та травматизму дітей у разі виникнення 

надзвичайної ситуації природного, техногенного, соціального або воєнного 

характеру. 

Використання сучасних технічних засобів, зокрема віртуальні симуля-

ції у межах психотренінгової підготовки, значно підвищить оперативне реа-

гування керівників у разі виникнення надзвичайної ситуації та організацію 

системи трансферу знань підлеглим та вихованцям, що призведе до змен-

шення таких видів необережної поведінки дітей, як пустощі з вогнем, хулі-

ганство, порушення правил протипожежної безпеки тощо. 

Програма навчання, щодо попередження надзвичайних ситуацій реко-

мендована навчальним закладам міста Харкова. Керівникам загальноосвіт-

ніх шкіл, дошкільних навчальних та розвиваючих закладів та установ для 

забезпечення їх навчання, надбання та відпрацювання досвіду, в організації 

безпеки на об‘єкті. Розроблено навчально-психологічні тренінги, які спря-

мовані на організацію передачі отриманих знань серед персоналу навчаль-

них закладів, що призведе до більшого охоплення проінформованої аудито-

рії серед населення, та підвищенню рівня цивільного захисту в цілому, зни-

женню кількості пожеж, матеріальних втрат та жертв серед населення. 
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У статті уточнено визначення моніторингу потенційно небезпечних 

об‟єктів з метою вдосконалення організаційного механізму державного управлін-

ня. Розглянуто функціональна схема системи моніторингу. Пропонується розгля-

дати процес моніторингу як той, що зумовлює процес прогнозування. 

Ключові слова: механізми державного управління, моніторинг потенційно 

небезпечних об'єктів, надзвичайна ситуація. 

 

The article clarifies the definition of monitoring of potentially dangerous objects 

in order to improve the organizational mechanism of public administration. The 

functional scheme of the monitoring system is considered. It is suggested to consider the 

monitoring process as one that determines the forecasting process. 

Keywords: mechanisms of state administration, monitoring of potentially dan-

gerous objects, emergency situation. 

 

 

Постановка проблеми. На сьогодні склалась ситуація, яка вимагає 

перебудови засад інформаційної діяльності в державі та, перш за все, ство-

рення систем моніторингу і відповідної бази, яка забезпечить управління 

повною, об'єктивною і актуальною інформацією для компетентного всебіч-

но зваженого підходу до підготовки і прийняття рішень будь-якого рівня з 

метою вироблення безпечних і економічно ефективних рішень щодо запобі-

гання НС та (або) мінімізації наслідків її виникнення. 

Світ зараз знаходиться на перехідному етапі від індустріального до 

інформаційного суспільства, тому важливість інформації та інформаційного 

забезпечення все більше зростає. Збільшується швидкість світових процесів 

розвитку, і, щоб не відстати від світового прогресу керівним органам різних 

рівнів потрібна повна всебічна інформація про перебіг подій і тенденції роз-

витку стану потенційно небезпечних об‘єктів (ПНО). В усіх розвинених 

державах усе більше уваги приділяють системам інформаційного забезпе-

чення управління. Розроблені і впроваджені комплексні потужні програми 

та системи інформування. Відзначається глобалізація та об'єднання цих сис-

тем. Активно використовуються геоінформаційні системи, збільшується об-

сяг і швидкість обміну інформацією. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Створенню механізмів 

державного управління в контексті забезпечення систем безпеки в умовах 

виникнення НС присвячені наукові праці В. Андронова, С. Домбровської, 

М. Кулєшова, А. Коссе, С. Майстра, А. Максимова, О. Мельниченко, 

С. Пономаренка, Р. Приходько, А. Роміна, В. Садкового, О. Соболя та ін. [1–

3]. Зокрема, основні алгоритмічні та методологічні засади створення єдиної 

державної системи моніторингу та прогнозування НС досліджували на су-

часному етапі такі вчені, як: Ю.О. Абрамов, Є.М. Грінченко, О.Ю. Кірочкін, 

В.В. Тютюник [4]. Аналіз наукових праць свідчить, що при побудові систе-

ми моніторингу та прогнозування НС найбільш уваги приділяється створен-

ню ефективної технології отримання, передачі та переробки інформації на 
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базі людинно-машинної (автоматизованій) системи підтримки процедур 

планування, контролю й управління. 

Постановка завдання. Не применшуючи напрацювань та наукових 

досягнень цих вчених, відзначимо, що існує необхідність в уточненні визна-

чення моніторингу ПНО, подальшого його розвитку і доповнення, що і ста-

новить мету нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аварії або катастрофи - 

це системні явища, що відбуваються під впливом багатьох чинників. Ці фак-

тори бувають природними - їх не можна змінити, але необхідно враховува-

ти, вони бувають і техногенними - пов'язаними з діяльністю людини. Люди 

можуть і повинні вирішувати, як організовувати свою діяльність, щоб зни-

зити, усунути ризики або пом'якшити наслідки надзвичайної ситуації (НС). 

У другій половині XX століття науково-технічна революція призвела 

до того, що в господарський оборот залучається все більше природних ресу-

рсів, використовуються все більш складні технологічні системи, зростає 

споживання людством енергії, а разом з усім цим безперервно зростає число 

аварій (катастроф) і їх руйнівний ефект. Тільки на період з 1990 по 2000 ро-

ки припадає майже половина всіх загиблих у катастрофах і стихійних лихах 

і 40% постраждалих за все XX століття [5, 6]. 

Певні види діяльності людини, технологічні системи, процеси, тери-

торії схильні до характерних видів ризиків, які необхідно цілеспрямовано 

ідентифікувати (виявляти) і вживати заходів, які направлені на захист і по-

м'якшення наслідків у разі реалізації небезпеки. В іншому випадку чинники, 

що збільшують ймовірність виникнення надзвичайної ситуації, можуть бути 

непомітні або невідомі до катастрофи або аварії. 

Все об'єктові системи моніторингу і прогнозування покликані вирішу-

вати завдання зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій. Підго-

товка та подання прогнозів НС на основі моніторингу здійснюється з метою 

завчасного отримання якісної і кількісної інформації про можливий час і мі-

сце природних і техногенних НС, характер і ступінь пов'язаних з ними небе-

зпек для населення і територій, а також забезпечення завчасної організації 

попереджувальних заходів при загрозі виникнення НС, мінімізації ризику 

загибелі людей і зниження збитків від НС. 

Термін «моніторинг» для позначення цілеспрямованого спостережен-

ня за одним або більш об'єктами деякої системи в просторі і в часі з'явився 

тільки в ХХ столітті, хоча цілі, принципи і методи моніторингу використо-

вувалися з тих пір, як у практику ввійшов термін «управління». Цей факт 

можна пояснити тією обставиною, що функції моніторингу були ―вбудова-

ні‖ в процес управління і розчинялися у терміні «інформаційна система». 

Система моніторингу та інформаційна система поняття не тотожні. Система 

моніторингу більш специфічна і виконує цілком визначені функції. 

Багато дослідників ототожнюють поняття «моніторинг» і «прогнозу-

вання», а також часто розглядають процес прогнозування як складову час-
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тину системи моніторингу. Так, на думку А.С. Шапошникова [7] моніторинг 

включає такі основні напрямки діяльності: 

• спостереження за факторами, що впливають на навколишнє природ-

не середовище і за її станом; 

• оцінку фактичного стану природного середовища; 

• прогноз розвитку стану природного середовища і оцінку цього роз-

витку. 

Таким чином, по А.С. Шапошникову моніторинг (стосовно екосисте-

мі) - це система спостережень, оцінки і прогнозу стану природного середо-

вища, що не включає управління якістю навколишнього середовища, але дає 

необхідну інформацію для такого впливу і вироблення інженерних методів 

захисту навколишнього середовища. Стосовно до потенційно небезпечних 

об'єктів моніторинг - це постійний збір інформації, спостереження і конт-

роль за об'єктом, що включає процедури аналізу ризику, вимірювання пара-

метрів технологічного процесу на об'єктах, викидів шкідливих речовин, ста-

ну навколишнього середовища на прилеглих до об'єкту територіях. 

Слід зазначити, що, оскільки оцінка фактичного і прогнозованого ста-

ну природного середовища є складовою частиною моніторингу, то деякі ав-

тори ідентифікують цю частину моніторингу з елементом управління ста-

ном природного середовища. Однак, у назвах наукових статей міститься як 

моніторинг, так і прогноз, що входить в протиріччя з думкою авторів про те, 

що прогнозування є складовою частиною моніторингу. 

В [8] автори чітко проводять межу між моніторингом та прогнозуван-

ням, відзначаючи, що «Прогнозування і оцінка соціально-економічної шко-

ди від НС є одним з основних завдань МНС. Організація моніторингу і про-

гнозування НС (джерел НС) орієнтована, перш за все, на зниження ризику 

виникнення НС, забезпечення своєчасного і ефективного реагування на НС 

та їх ліквідацію. Розглядається навіть вдосконалення нормативно-правової 

бази з метою забезпечення функціонування системи моніторингу і прогно-

зування НС. 

Відомий український дослідник Гречанінов В.Ф. розглядає процес мо-

ніторингу як складову інформаційної технології безпеки [9]. Відзначається, 

що прогнозування стану об‘єкта та можливого розвитку ситуацій – основна 

задача моніторингу безпеки НС. Звичайно [10, 11], фахівці з безпеки став-

лять функції моніторингу і прогнозування поряд, але це не зовсім так. Звер-

немося до прикладу збільшення рівня теплоносія в парогенераторах АЕС. 

Оператору важливо знати саме факт події, що відбулася та алгоритм своїх 

подальших дій. Але якщо подія розвивається до рівня НС, наприклад, вели-

кий пролив хімічно небезпечної речовини (ХНР), то у такому випадку пот-

рібні моделі прогнозування розповсюдження небезпечних концентрацій 

ХНР в залежності від умов навколишнього середовища, погодних умов то-

що. Тобто функції прогнозування важливі щодо прийняття рішень після то-

го, як НС сталася. Для виконання цієї функції система повинна мати моделі 
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розвитку НС та технічні засоби попередження населення [9]. Інша мова про 

моніторинг поточного стану безпеки в умовах НС. Тут більш доречна, на 

погляд авторів, термінологія «розвідка ситуації», тому що у такому випадку 

ставиться мета дослідження уже зараженої території. 

Бігун В.В. дає визначення моніторингу як рішення задачі визначення 

поточного рівня ризику [12]. 

В [6] визначається, що призначення моніторингу полягає в спостере-

женні, постійному контролі й передбаченні небезпечних процесів і явищ 

природи, техносфери, зовнішніх дестабілізуючих факторів, що є джерелами 

НС, а також в оцінці динаміки розвитку НС, визначення їх масштабів з ме-

тою вирішення завдань попередження і організації ліквідації НС. 

Основною метою моніторингу НС є виявлення стану і тенденція зміни 

природних, техногенних, військових, біолого-соціальних елементів навко-

лишнього середовища, що можуть призвести до виникнення НС. У практиці 

технічного моніторингу стану об'єкта і технологічного обладнання є пара-

метри надійності та живучості об'єкту, які вимірюються шляхом виброакус-

тичних, дефектоскопічних, інтроскопічних, структуроскопічних вимірюва-

льних процедур. Технічна діагностика включає перевірку справності облад-

нання, його роботоспроможності; пошуку дефектів об'єктів в процесі вироб-

ництва і експлуатації. 

Значно розширюють функціональний потенціал моніторингу дослід-

ники Ігнатова Т.В. та Слінко А.М. [13]. Авторами обґрунтовано виділення 

трьох груп функцій моніторингу, що включають наступні субфункции - пі-

знавальну, дослідницьку, методичну, діагностичну, корекційну, мотивацій-

ну, інформаційно-аналітичну та прогностичну функції. Подібний підхід до-

зволяє розглядати моніторинг не лише як засіб отримання нового знання про 

керовані об'єкти і процеси, але і як засіб інформаційно-аналітичної підтрим-

ки управління. 

Регламент функціонування системи моніторингу і прогнозування ри-

зику виникнення надзвичайних ситуацій визначає моніторинг як систему 

спостереження за визначеними об'єктами, явищами та процесами з метою 

оперативного оцінювання їх стану, виявлення результатів впливу на них зо-

внішніх чинників та прийняття відповідних управлінських рішень (ДСТУ 

3891:2013) (див. ДСТУ 7295:2013). Моніторинг потенційно небезпечних 

об‘єктів визначається як спостереження, контролювання за зміною парамет-

рів технологічних режимів з метою збирання, збереження, передавання та 

аналізування інформації щодо поточного стану потенційно небезпечних 

об‘єктів, наявності та кількості порушень вимог безпеки, відпрацювання ре-

комендацій щодо проведення робіт із запобігання та ліквідування техноген-

них надзвичайних ситуацій та їх наслідків (ДСТУ 7295:2013). 

Левчук К.О. [14] дає наступне визначення: моніторинг НС — це сис-

тема безперервних спостережень, лабораторного та іншого контролю для 

оцінки стану захисту населення і територій від небезпечних процесів, які 
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можуть призвести до загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, а та-

кож своєчасного виявлення тенденцій до їх зміни. 

Взагалі, моніторинг (від латинського monitor - наглядаючий) - це бе-

зупинне спостереження за об'єктами та аналіз їх діяльності як складова час-

тина управління. Таким чином, у широкому понятті моніторинг є функція 

державного управління. У той же час, слід відзначити підвищення рівня ін-

телектуалізації систем моніторингу, коли на них покладаються інформацій-

но-аналітичні функції, обробка інформації та прогнозування. 

Термін моніторинг використовується для визначення системи повто-

рюваних цілеспрямованих спостережень за одним або більш елементами си-

стеми в просторі і в часу. Сама система моніторингу не включає діяльність з 

управління якістю функціонування економічної системи, але є джерелом ін-

формації для прийняття значущих рішень у цьому напрямку (рис. 1). 
 

Інформаційна система (моніторинг та прогнозування) 
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Рис. 1. Функціональна схема системи моніторингу 

 

Поняття «системи моніторингу» дуже широке. Воно охоплює зби-

рання, зберігання, обробку інформації, що надходить з різних джерел, і ви-

дачу її у заданій часовій, просторовій конфігурації. Це передбачає її 

суб‘єктивну спрямованість. Конкретна система моніторингу передбачає пе-

вну множину джерел інформації, споживачів інформації та їх запитів, техні-

чну реалізацію і оснащеність усіма видами забезпечення функціонування. 

Якщо система моніторингу стабільно функціонує у часі, то для неї визначе-

на дисципліна формування попиту споживачів, джерел, технічної реалізації і 

всіх видів забезпечення. Система державного управління має забезпечувати-

ся інформацією про об‘єкт управління, проте цю роль не завжди виконують 

системи моніторингу, її може також відігравати інформаційна система в 
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складі системи управління. 

Висновки. Таким чином, аналіз визначення моніторингу показує різ-

номаніття думок дослідників. Проте практично всі з них сходяться на думці, 

що моніторинг це процес, а не система. Сам термін «моніторинг» у зв‘язку з 

технічним прогресом потребує уточнення. Враховуючи те, що процес про-

гнозування є дуже трудомістким, нами пропонується розглядати процес мо-

ніторингу як той, що зумовлює процес прогнозування та проводиться з цей 

метою. Тому визначення терміну «моніторинг», на наш погляд, можливо ро-

зглядати наступним чином. Моніторинг – це здійснення спостереження за 

станом об‘єкту з метою контролю (оцінки) стану об‟єкту та прогнозу якіс-

ного стану об‘єкту та його впливу на людей та навколишнє середовище. 

Таким чином, моніторинг ПНО можливо розглядати як здійснення 

спостереження за станом ПНО з метою контролю (оцінки) його стану та 

прогнозу впливу ПНО на людей та навколишнє середовище, що в свою чер-

гу дозволить проводити вдосконалення організаційного механізму держав-

ного управління, який пов'язаний з вирішенням завдання моніторингу ПНО. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

PUBLIC REGULATION OF EMERGENCIES AT THE REGIONAL LEVEL 
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У статті проаналізована проблема формування а становлення 

економічного механізму державного регулювання на регіональному рівні в період 

надзвичайних ситуацій. Визначено, що характерною рисою будь-який НС є її 

територіальна прив'язка, тому комплексне здійснення заходів щодо попереджен-

ня нещасть і подоланню їх наслідків можливо лише на основі територіального 

підходу, реалізованого за допомогою регіонального управління та якісного дер-

жавного фінансування. Саме регіональні органі влади в найбільшій мері мають 

інформацію про місцеві умови, наближені до зон НС і мають у своєму 

розпорядженні місцеві ресурси, здатні вирішувати завдання ефективного реагу-

вання всієї регіональної соціально-економічної системи на негативну зміну її 

параметрів і інституціональних умов у результаті виникнення НС, а також мо-

жуть сформувати й використовувати економічний механізм державного регулю-

вання з попередження й подолання наслідків НС. 

Ключові слова: державне регулювання,економічний механізм запобігання 

надзвичайним ситуаціям в Україні, механізм державного управління 

 

The problem of formation and development of the economic mechanism of public 

regulation of emergencies at the regional level has been analysed in the paper. The fea-

ture of any emergency is its territorial linkage, thus, the comprehensive implementation 

of the measures to prevent disasters and overcome their consequences is possible only 

at the regional level implemented through regional governance and quality public fund-

ing. It is the regional authorities that, to the greatest extent, are informed about the lo-

cal conditions close to the emergency zones and have local resources to respond effec-

tively to the problems of the entire regional socio-economic system and negative 

changes of its parameters and institutional conditions as a result of the emergency. They 

also can organise and use the economic mechanism of public regulation to prevent and 

overcome the consequences of emergencies. 

Keywords: public regulation, economic mechanism of emergencies prevention in 

Ukraine, mechanism of public administration. 

 

 

Постановка проблеми. Дослідження економічного механізму дер-

жавного регулювання з забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків, викликаних створенням соціально-політичних конфліктів, 

стихійних лих, аварій і катастроф, дозволило зробити ряд аналітичних 

висновків з проведеного дослідження проблеми. Їхня сутність зводиться до 

наступного: 

– непередбачений характер стихійних лих, техногенних аварій, 

екологічних катастроф і соціально-політичних конфліктів приводить до не-

минучого виникнення НС, які завдають значної шкоди й приводять до 

короткочасної або більш тривалої нездатності суспільних структур викону-

вати свої функції; 

– система попередження й подолання наслідків НС в цей час 

розбудовується в рамках оперативної концепції запобігання й ліквідації 

наслідків НС. Дана концепція не дозволяє забезпечити справжньої 

комплексності. Зниження рівня вразливості населення й підвищення рівня 
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стійкості регіональних соціально-економічних систем за рахунок удоскона-

лювання економічного механізму державного регулювання потребує пере-

ходу на інституціональну концепцію й у побудові спеціальної теорії 

економічного механізму державного регулювання з забезпечення поперед-

ження НС і подолання їх наслідків. 

Дана теорія повинна синтезувати в себе елементи: управління ризика-

ми; економічної теорії ( особливо макроекономіки, тому що її основним 

об'єктом повинні служити макрорегіони України); менеджменту; матема-

тичного моделювання. 

Основні положення даної теорії повинні об‘єднати  біноміальний ха-

рактер НС; стійкість соціо-економичних систем регіональної економіки; 

багаторівневий характер і компроміс інтересів у сфері попередження НС і 

подолання їх наслідків; обґрунтування моделі економічного механізму дер-

жавного регулювання з попередження НС і подолання їх наслідків; 

категоріальний апарат; визначення функцій і відбиття основних елементів 

управління економічним механізмом державного регулювання з поперед-

ження НС і подолання їх наслідків; оцінка його економічних інтерналій і 

екстерналій; сценарний аналіз розвитку НС дозволяє виявити цілий ряд 

факторів негативного впливу на економіку. Синтетичним показником 

подібного впливу на регіональне господарство служить збиток. Необхідно 

якісна зміна діяльності системи попередження НС і подолання їх наслідків. 

Рішення  проблеми слід шукати в зміні концепції забезпечення запобігання 

НС і ліквідації їх наслідків з оперативної на інституціональну з урахуванням 

переходу до діяльності з попередження НС і подоланню їх наслідків. Ця 

форма повинна змінити приціл даної системи на проведення превентивних 

заходів і ефективне реагування економіки на виникаючі нещастя. Причому 

основним аспектом подібного переходу на нову концепцію повинне стати 

вдосконалення діючого  економічного механізму державного регулювання. 

Визначено, що специфіка сучасного соціально-економічного розвитку 

регіонів України, як самостійних об'єктів управління й розвитку обумовлює 

наявність атрибутивної її специфіки забезпечення регіональної стійкості 

соціально-економічних систем. Її концептуальною особливістю в сучасних 

умовах служить комбінація наступних особливостей: комплексність, забез-

печення сталого розвитку і стратегічний пріоритет зниження вразливості на-

селення. При цьому регіональна стійкість соціально-економічних систем по-

винна бути інтегрована з системою регіональної стійкості, куди входять: 

державна, суспільна, економічна, техногенна й екологічна.  

Одиницею забезпечення регіональної економічної стійкості є 

стратегічна зона - окремий сегмент зовнішнього середовища, який 

виділяється на основі аналізу НС і прогнозу її розвитку. Пріоритети й 

конкретні інструменти регіональної економічної стійкості закріплюються в 

рамках різних програмних документів. Специфікою забезпечення сучасної 

стійкості регіональних соціально-економічних систем служить високий 
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ступінь впливу на неї тенденцій і вимог глобального ринку. 

Високий ступінь впливу НС на економіку країни і її регіонів висуває 

високі вимоги до формування економічного механізму державного регулю-

вання з забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків. При цьому 

виконання кожного із цих вимог являє собою складний, комплексний про-

цес, у ході якого виникає безліч суперечливих питань, що найчастіше не 

мають однозначної відповіді або ресурсів, що бувають дуже обмеженими. 

При цьому найбільш актуальними проблемами забезпечення стійкості в НС 

і формування її економічного механізму в цей час є відсутність ринкового 

суб'єкта, що має безпосередні матеріальні інтереси у сфері попередження 

НС і подолання їх наслідків; дезінтеграція о економічного механізму дер-

жавного регулювання з  забезпечення попередження НС і подолання їх 

наслідків з  механізмами різних видів стійкості регіонального рівня, та не 

досить глибоке розуміння самого поняття економічний механізм забезпе-

чення попередження НС і подолання їх наслідків; відомчість; низький 

ступінь збалансованості лідерства й системності; відсутність діючої системи 

державних регіональних програм; відсутність адекватної стратегії розвитку 

економічного механізму; зайвий крен на користь заходів державного харак-

теру, що перешкоджає використанню місцевих можливостей і ресурсів; 

серйозне скорочення робіт із запобігання НС безпосередньо в малих містах і 

сільських населених пунктах; низький рівень інституціонального й 

інформаційного забезпечення; слабке міжнародне співробітництво й 

співробітництво з місцевим співтовариством на регіональному й місцевому 

рівні; недоліки у сфері збалансованості економічного механізму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ступінь розробленості 

проблеми характеризується різноманіттям досліджень різних аспектів дер-

жавного управління  економічного механізму запобігання НС. Зокрема, для 

формування авторської позиції,при написанні даної статі, про 

закономірності економічного розвитку в контексті варіативності впливів 

різноманітних нещасть і необхідності реагування суспільства на 

екстремальні зміни в економіці використані праці [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Постановка завдання. Мета статті – формування напрямів державного 

регулювання попередження надзвичайних ситуацій на регіональному рівні. 

Виклад основного матеріалу. Екстремальні явища, маючи високий 

ступінь негативного впливу на суспільство, змушують його адекватно реа-

гувати й боротися з наслідками стихійних лих, аварій, катастроф і 

соціально- політичних конфліктів. При цьому для організації ефективної бо-

ротьби з НС важливе значення має визначення основних факторів подібного 

впливу й правильне розуміння механізмів їх прояву в економічному житті.  

При цьому слід зазначити, що оскільки в цей час в існуючій науковій 

літературі досить широко досліджені фізичні аспекти руйнівного впливу 

стихійних лих, аварій і катастроф, причому загальноприйнятими стали 

терміни "вражаючі фактори" і "фактори поразки",то стосовно до характеру 
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нашого дослідження їх необхідно відрізняти від терміна "фактор впливу на 

економіку", який стосується тільки економічного аспекту НС [2]. 

Для розгляду основних механізмів впливу екстремальних явищ на 

економіку та їх наслідку доцільно підрозділити на три категорії: 

– факторів, що утворювалися в результаті впливу, вплив на окремі бу-

динки, спорудження, промислові й сільськогосподарські об'єкти, а також 

окремі ділянки доріг і комунікацій; 

– негативні наслідки від НС у невеликих населених пунктах і приля-

гаючих до них територій, на яких немає великих промислових і 

сільськогосподарських об'єктів; 

НС, що були сформовані в результаті влучення в зону впливу  

середніх і великих населених пунктів із прилягаючими до них територій, 

відрізняються наявністю на них промислових і сільськогосподарських 

об'єктів, транспортних магістралей, трубопроводів і інших комунікацій, а 

також сільськогосподарських угідь районного або обласного значення [1]. 

При цьому для кожної наступної категорії НС, у міру зростання її 

масштабів, стає актуальним більша кількість факторів прояву в економіці 

регіонів, з яких характерним для всіх трьох категорій НС є вибуття основ-

них засобів в результаті безпосереднього впливу вражаючих факторів. 

В цілому в складі наслідків НС, які носять актуальний вплив для 

регіональної економіки, можуть бути виділені наступні їх види: 

– явні наслідки, що оцінюються як збиток,  й піддаються безпосеред-

ньому кількісному підрахунку; 

– неявні наслідки, які неможливо безпосередньо оцінити як збиток або 

втрату яка непіддається безпосередній кількісній оцінці. 

В числі подібних неявних факторів, насамперед, можна відзначити: 

бюджетний дефіцит і різке падіння курсу національних валют, стресовий 

стан населення й посилення міграційних процесів, політична нестабільність 

і нездатність надбудовних структур забезпечити нормальне функціонування 

базису суспільства. 

Сценарний характер впливу факторів поразки й економічних факторів 

у загальному виді можна представити в такий спосіб: 

– вражаючі фактори, які своїм фізичним впливом приводять до втрат 

суспільного багатства й вибуттю виробничих потужностей; 

– для проведення робіт з ліквідації НС і компенсації понесених втрат 

доводиться відволікати від нормальної виробничої діяльності значні 

трудові, матеріальні й фінансові ресурси; 

– постійна небезпека виникнення НС вимагає постійного відволікання 

певної частки продуктивних сил і різних ресурсів на проведення заходів 

щодо профілактики НС, на створення відповідних резервів і зміст 

відповідних суспільних структур, покликаних забезпечити стійкість 

економіки перед екстремальними явищами. 

Виходячи з цього, реакція регіональних соціально-економічних систем 
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на катастрофічні зміни макро-, мезо - і мікроекономічних параметрів може 

бути класифікована на: 

– оперативну, пов'язану із забезпеченням припинення дії вражаючих 

факторів і проведенням рятувальних і невідкладних аварійно-відбудовних 

робіт; 

– пролонговану економічну реабілітацію, що будується на 

стратегічній основі, що й забезпечує, постраждалі об'єкти на всіх рівнях 

регіональної або державної соціально-економічної системи[3]. 

Причому пролонгована реакція, за стратегічним характером, також 

може бути додатково класифікована за наступними видами: 

– радикальна реконструкція регіонального господарства на основі 

нової виробничої бази, передових технологій, створення систем нових 

економічних відносин і перспективної кон'юнктури ринку; 

– модернізований розвиток, шляхом переважного використання 

існуючої виробничої бази з обліком її часткового вдосконалення й введення 

нових окремих ключових елементів, що задають нову якість усієї 

відновлюваної й реабілітованої соціально-економічної системи; 

– стагнаційний розвиток, що означає просте відновлення постражда-

лих об'єктів і традиційних ринкових позицій; 

– ліквідаційний розвиток, спрямований на скорочення числа й 

масштабів економічних об'єктів, обсягів використання ресурсів і виробниц-

тва продукції. 

У цілому вплив факторів НС на економіку соціо-економічних систем 

може бути презентовано у вигляді збитку. 

Кількісна оцінка впливу НС на регіональну економіку сполучена зі 

значними складностями в силу значного розкиду даних про подібний вплив. 

Тому вона повинна проводитися з обліком науково обґрунтованих методів і 

підходів, в їхнім числі: 

– здійснення трендового аналізу, що дозволяє виявити розвиток за-

гальних закономірностей як у сфері розвитку НС, так і у сфері розвитку пи-

тань фінансування попередження НС і подолання їх наслідків; 

– науково обґрунтоване угрупування періодів, що характеризують 

тенденції впливу НС на економіку в різні періоди часу. 

Виходячи з вищевикладеного, насамперед, слід підкреслити, що з 

позицій сучасної теорії виникнення НС розглядається як розподіл випадко-

вих подій у рамках пуассонівського потоку за біноміальною схемою [4]. 

Тобто, як якийсь потік з випадковим (нерегулярним) виникненням негатив-

них подій, де загальне число НС носить перманентний характер, але кожне 

нещастя сприймається як випадкова подія, коли неможливе спрогнозувати 

крапкове значення факту його виникнення. Даний потік підкоряється основ-

ним соціальним закономірностям і з більшим успіхом може бути 

досліджений статистичними методами. 

Висновки. Таким чином, виникає зовсім новий стан справ. Небезпека 
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техногенних НС поки що знизилася, але різко скоротився й економічний 

потенціал країни, погіршилися можливості сталого розвитку, скоротилася 

база забезпечення мітігаційних заходів. Але ця хвиля може стати якісно 

більш важкою в силу більш низького рівня стійкості економіки, якщо 

існуючі тенденції збережуться. 

Іншої примітною тенденцією сучасного стану розвитку НС в Україні є 

положення в області біолого-соціальних НС. Їхня частка не велика, але да-

ний вид НС може служити індикатором загального стану економіки й 

соціальної сфери в країні. У нормальному суспільстві, коли належним чи-

ном функціонують усі структури, факти епідемій, епізоотій, епіфітотій і на-

вал шкідників, повинні бути відсутні. Сучасні заходи профілактики для цьо-

го досить ефективні. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ДЕР-

ЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ:  

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 
 

ERATION IN EMERGENCIES BY STATE EXECUTIVE AUTHORITIES: 

STATUS AND PROBLEMSTHE ORGANIZATION OF COOP 
 

Досліджено проблеми організації державними органами виконавчої влади 

взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту під час надзви-

чайної ситуації. На основі аналізу положень нормативних документів щодо орга-

нізації взаємодії під час надзвичайної ситуації встановлено, що вони неоднозначно 

трактують перелік та зміст оперативно-технічних документів, чим ускладню-

ють виконання органами управління та силами цивільного захисту завдань за 

призначенням. Розглянуто порядок організації взаємодії між органами управління 

та силами цивільного захисту в умовах надзвичайної ситуації. Запропонована 

структура типового плану взаємодії між органами управління та силами цивіль-

ного захисту під час надзвичайної ситуації. 

Ключові слова: державні органи виконавчої влади, організація взаємодії, 

органи управління і сили цивільного захисту, план взаємодії. 

 

It is investigated the sequence and maintenance of work of heads of State executiv

e authorities during emergencies. On the basis of the analysis of the provisions of the 

regulatory documents on the organization of interaction during an emergency, it is es-

tablished that they are ambiguously interpret the list and content of operational docu-

ments, which complicates the implementation by the authorities and the forces of civil 

defense of assigned tasks. It is shown that The order of organization of cooperation be-

tween the government authorities and civil defense force during emergenciesis. The ar-

ticle contains the structure of the typical plan of cooperation between the organs of 

management and forces of civil defence during an emergency.  

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Status+and+Problems
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Постановка проблеми. Наявна система забезпечення національної 

безпеки в Україні в цілому відповідає вимогам, які стоять перед державою. 

Разом із тим, наявні загрози та виклики потребують зосередження зусиль 

усіх органів влади, організації взаємодії органів управління (далі – ОУ), сил 

і засобів цивільного захисту(далі – ЦЗ) [12]. Проблемам, які виникають на 

етапі організації взаємодії між ОУ та силами ЦЗ під час надзвичайної 

ситуації (далі – НС), шляхам їх вирішення присвячена дана публікація. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У попередніх наукових 

дослідженнях розглядалися: 

Гудович О.Д. конкретизував основи організації управління ЦЗ на міс-

цевому рівні, порядок дій керівного складу місцевого рівня в умовах виник-

нення НС [1]; 

Клочком А.М. досліджено питання щодо визначення категорії взаємо-

дії, проблеми правового врегулювання узгоджених дій суб'єктів взаємодії в 

конкретних умовах [4]; 

Неклонський І.М.,та Єлізаров О.В., визначили критерії оцінювання 

ефективності організації взаємодії органів державного управління у НС [5]; 

Неклонський І.М. запропонував методику структурно-

функціонального аналізу організації взаємодії між частинами та підрозділа-

ми внутрішніх військ МВС України та формуваннями сил ЦЗ при виник-

ненні НС 6]. Проте у наведених наукових дослідженнях не висвітлювались 

такі проблемні питання, як організація взаємодії під час ліквідації наслідків 

НС між територіальними ОУ ДСНС України (далі – ДСНС) та підрозділами 

з питань ЦЗ місцевих органів виконавчої влади, діяльність керівника робіт 

та штабу з ліквідації наслідків НС (далі – Штаб з НС). Невизначеними до кі-

нця залишаються питання врегулювання нормативно-правової бази з зазна-

ченого питання. В основу даного дослідження покладений практичний під-

хід взятий з досвіду під час ліквідації наслідків НС. 

Постановка завдання. На підставі попередніх наукових досліджень, 

досвіду практичної діяльності ОУ та сил ЦЗ слід дослідити наукові підходи 

щодо удосконалення діяльності державних органів виконавчої влади в пи-

таннях організації взаємодії між ОУ та силами ЦЗ у НС. 

Виклад основного матеріалу. Проведений аналіз нормативно-правової 

бази з організації взаємодії ОУ та сил ЦЗ під час НС показав, що питання 

основного планового документа – плану взаємодії, трактується у норматив-

них документах по різному і є не чітко визначеним за формою та змістом. 

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11«Про 

затвердження Положення про єдину державну систему ЦЗ», ст. 32 визначе-

но, що з метою організації взаємодії між ОУ та силами ЦЗ функціональних і 

територіальних підсистем, їх ланок під час ліквідації наслідків конкретних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF?find=1&text=%E2%E7%E0%BA%EC%EE%E4%B3#w14
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НС зазначеними органами та силами відпрацьовуються плани такої взаємо-

дії. В той самий час, постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 

2017 р. № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності 

єдиної державної системи ЦЗ» плани взаємодії не передбачені. У постанові 

Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 223 «Про затвердження 

Плану реагування на НС державного рівня», ст. 38 зазначено, що для своє-

часного запобігання виникненню НС і ефективного реагування на них, узго-

дження спільних дій ОУ, служб і формувань міжвідомчого угруповання сил 

в ЄДСЦЗ організовується взаємодія ОУ і сил ЦЗ. І далі, у ст. 41 здійснюєть-

ся посилання на те, що ОУ ЦЗ відповідно до своїх повноважень взаємодіють 

на підставі завчасно розроблених планів реагування на НС. В той самий час, 

наказом ДСНС від 12 липня 2016 р. №335 «Перелік документів щодо плану-

вання заходів з питань ЦЗ» план взаємодії визначено обов'язковим окремим 

нормативним документом під час організації взаємодії у НС.У наказі МВС 

України від 26 квітня 2018 р. № 340 «Про затвердження Статуту дій у НС 

ОУ та підрозділів Оперативно-рятувальної служби ЦЗ та Статуту дій орга-

нів ОУ та підрозділів Оперативно-рятувальної служби ЦЗ під час гасіння 

пожеж» у п. 4 зазначено, що взаємодія між ОУ та підрозділами ОРС ЦЗ з 

іншими силами ЦЗ, залученими до проведення аварійних робіт та інших не-

відкладних робіт (далі – АРІНР), організовується відповідно до взаємоузго-

джених планів та організаційно-розпорядчих документів з питань взаємодії 

та визначається в рішенні керівника робіт з ліквідації наслідків НС. Органі-

зація взаємодії з ОУ та силами ЦЗ територіальної підсистеми ЄДСЦЗ, 

суб‘єктами господарювання здійснюється відповідно до планів реагування 

та/або інструкцій взаємодії. Наказом МВС України від 26 грудня 2014 р. 

№ 1406 «Положення про штаб з ліквідації наслідків НС» план взаємодії не 

передбачений. 

На Штаб з НС, поряд з іншими функціями, покладено завдання щодо 

визначення складу і кількості сил ЦЗ, необхідних для залучення до ліквіда-

ції наслідків НС, термінів їх залучення згідно з планами реагування на НС, 

планами взаємодії ОУ та сил ЦЗ у разі виникнення НС, а також планами ло-

калізації і ліквідації наслідків аварії. 

В той самий час, у переліку оперативно-технічної та звітної докумен-

тації Штабу з НС, як вже зазначалось, план взаємодії не передбачений. Це 

означає, що питання організації взаємодії, а саме[8]: 

взаємодіючі ОУ та сили ЦЗ; 

порядок організації зв‘язку та доведення сигналів оповіщення; 

взаємний обмін оперативною інформацією про обставини в зоні НС та  

хід проведення АРІНР; 

завдання та ділянки проведення АРІНР для кожного підрозділу сил 

ЦЗ; 

порядок проведення робіт на суміжних ділянках, особливо під час ви-

конання робіт, що можуть становити небезпеку або впливати на роботу ко-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF?find=1&text=%E2%E7%E0%BA%EC%EE%E4%B3#w15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF?find=1&text=%E2%E7%E0%BA%EC%EE%E4%B3#w15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17?find=1&text=%E2%E7%E0%BA%EC%EE%E4%B3#w18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-15#n15
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жного підрозділу сил ЦЗ; 

час і місце зосередження зусиль під час спільного виконання особливо 

важливих і складних робіт; 

взаємного надання допомоги матеріально-технічними та іншими засо-

бами; 

уточнення завдань взаємодії між ОУ та силами ЦЗ, залученими до 

проведення АРІНР під час зміни обставини в зоні НС, ні в якому плані не 

відбивається. 

Серйозний потенційний ризик створюють вимоги положення про по-

рядок залучення посадових осіб державних органів виконавчої влади на по-

саду керівника робіт з ліквідації наслідків НС [3, ст.75], відповідно до якого 

кандидатами на зазначену посаду призначаються залежно від рівня НС: 

Кабінетом Міністрів України у разі виникнення НС державного рів-

ня – Перший віце – прем‘єр-міністр, віце-прем‘єр-міністр чи керівник одно-

го з центральних органів виконавчої влади або його перший заступник (за-

ступник); 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською 

та Севастопольською міськими державними адміністраціями у разі виник-

нення НС регіонального рівня – перший заступник або один із заступників 

Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київ-

ської чи Севастопольської міських державних адміністрацій; 

районною державною адміністрацією у разі виникнення НС місцевого 

рівня – один із заступників голови районної державної адміністрації; 

виконавчим органом міської ради у разі виникнення НС місцевого рі-

вня –  один із заступників міського голови; 

сільською, селищною радою у разі виникнення НС об‘єктового рівня –  

сільський, селищний голова; 

керівником суб‘єкта господарювання у разі виникнення НС відповід-

ного об‘єктового рівня – керівник або один із керівників суб‘єкта господа-

рювання відповідно до затвердженого розподілу обов‘язків. 

Разом з тим, слід зазначити, що у зазначених посадових осіб органів 

виконавчої влади відсутній практичний досвід організації взаємодії між ОУ 

та силами ЦЗ під час ліквідації наслідків НС. На мою думку, виконання обо-

в'язків зазначеного керівника потребує практичних знань. Відповідно до [8] 

на керівника робіт з ліквідації наслідків НС покладені наступні завдання:  

виїжджає на місце виникнення НС та здійснює безпосереднє керівни-

цтво організацією та проведенням робіт у зоні НС; 

створює штаб, призначає начальника штабу та організовує його робо-

ту, дає вказівки та розпорядження щодо проведення АРІНР; 

уточнює завдання суб'єктам, залученим до ліквідації наслідків НС; 

організовує зв'язок з мобільними оперативними групами, утвореними 

в центральних органах виконавчої влади, органах виконавчої влади, які за-

лучаються до реагування на НС; 
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утворює ешелоноване угруповання сил і засобів реагування на НС та 

організовує залучення сил ЦЗ до ліквідації наслідків НС; 

організовує через Штаб з НС виконання заходів; 

організовує взаємодію ОУ і сил ЦЗ, що залучаються до ліквідації нас-

лідків НС; 

організовує з метою першочергового життєзабезпечення постражда-

лих та оперативної ліквідації наслідків НС контроль за виконанням усіх ви-

дів забезпечення під час дій у зоні НС; 

організовує забезпечення, контроль та координацію робіт, пов'язаних 

із здійсненням заходів безпеки під час проведення АРІНР; 

подає звіт щодо прийнятих рішень і стану справ під час ліквідації нас-

лідків НС. 

У той самий час, треба зауважити, що посада керівника робіт з лікві-

дації наслідків з НС несе і юридичну відповідальність. Треба завжди дотри-

муватись основних принципів здійснення ЦЗ, а саме: виправданого ризику 

та відповідальності керівників сил ЦЗ за забезпечення безпеки під час про-

ведення АРІНР [3, ст. 7]. 

Наразі навчання зазначених керівників, як окрему категорію слухачів 

державних органів виконавчої влади, постановою КМУ від 28 березня 2018 

року № 230 «Про внесення змін до Порядку проведення навчання керівного 

складу та фахівців, діяльність яких пов‘язана з організацією і здійсненням 

заходів з питань ЦЗ» невиправдано вилучено з навчальної програми функці-

онального навчання. 

Проаналізований мною досвід виконання обов'язків керівника робіт з 

ліквідації наслідків НС посадовими особами державних органів виконавчої 

влади під час виникнення НС свідчить про серйозні проблеми у підготовці 

зазначеної категорії посадових осіб у сфері ЦЗ. 

Як бачимо, чинний на теперішній час стан нормативно-правової бази 

створює серйозні ризики щодо очікування позитивних результатів під час 

організації ліквідації наслідків НС в цілому та організації взаємодії між ОУ 

та силами ЦЗ зокрема. 

Вважаю, що організація спільних заходів повинна складатися з етапів 

попередньої та оперативної підготовки [2, с. 2]. 

Взаємодія між ОУ та силами ЦЗ, залученими до проведення АРІНР, 

організовується відповідно до взаємоузгоджених планів та організаційно-

розпорядчих документів з питань взаємодії та визначається в рішенні керів-

ника робіт з ліквідації наслідків НС. Для організації взаємодії визначаються 

[8, с. 12]: 

взаємодіючі служби ЦЗ; 

порядок організації зв‘язку та доведення сигналів оповіщення; 

взаємний обмін оперативною інформацією про обставини в зоні НС та 

хід проведення АРІНР; 

завдання та ділянки проведення АРІНР для кожного підрозділу сил 
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ЦЗ; 

порядок проведення робіт на суміжних ділянках, особливо під час ви-

конання робіт, що можуть становити небезпеку або впливати на роботу ко-

жного підрозділу сил ЦЗ; 

час і місце зосередження зусиль під час спільного виконання особливо 

важливих і складних робіт; 

порядок всебічного забезпечення спільних заходів та взаємного на-

дання допомоги матеріально-технічними та іншими засобами. 

Взаємодію бажано організовувати безпосередньо в районі виконання 

завдання на місцевості, або по карті (схемі). При цьому керівник робіт з лік-

відації наслідків НС деталізує головні питання взаємних дій підрозділів сил 

ЦЗ, конкретизує порядок підтримки взаємодії та відновлення його в ході лі-

квідації наслідків НС. 

До роботи з організації взаємодії залучаються керівники підпорядко-

ваних і доданих підрозділів сил ЦЗ, основні посадові особи Штабу з НС, 

представники служб міста та ін. [10]. Організація і здійснення взаємодії між 

ОУ та силами ЦЗ – це одне з найважливіших завдань для керівника робіт з 

ліквідації наслідків НС, яке передбачає уміння ефективно використовувати 

можливості сил і засобів ЦЗ в різних умовах обставин, уміло узгоджувати 

зусилля всіх залучених до виконання завдань за напрямами, рубежами, ча-

сом та способами їх виконання. 

Висновки. Таким чином, на сьогодні, за результатами проведеного 

аналізу виявлено невідповідність нормативно-правової бази щодо організа-

ції взаємодії між ОУ та силами ЦЗ під час ліквідації наслідків НС, яка пот-

ребує доопрацювання. На наш погляд, шляхами вирішення зазначених про-

блем можуть бути такі: 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 

2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчан-

ня керівного складу та фахівців, діяльність яких пов‘язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань ЦЗ», зокрема, включення до переліку катего-

рій, які навчаються, категорію «Керівники робіт з ліквідації наслідків НС»; 

внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 

26 грудня 2014 року № 1406 «Положення про штаб з ліквідації наслідків 

НС», зокрема, у перелік оперативно-технічної та звітної документації Штабу 

з НС окремим документом – плану взаємодії; 

розробка типової структури плану взаємодії між ОУ та силами ЦЗ під 

час ліквідації наслідків НС, який передбачав би наступні розділи:  

перелік взаємодіючих ОУ та сил ЦЗ; 

порядок організації зв‘язку та доведення сигналів оповіщення; 

порядок взаємного обміну оперативною інформацією про обставини в 

зоні НС та хід проведення АРІНР; 

перелік завдань та ділянки проведення АРІНР для кожного підрозділу 

сил ЦЗ; 
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порядок проведення робіт на суміжних ділянках, особливо під час ви-

конання робіт, що можуть становити небезпеку або впливати на роботу 

кожного підрозділу сил ЦЗ; 

час і місце зосередження зусиль під час спільного виконання особливо 

важливих і складних робіт; 

порядок взаємного надання допомоги матеріально-технічними та 

іншими засобами. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ 

 

CONCEPTUAL APPROACHES TO REFORMING THE CIVIL 

PROTECTION SYSTEM IN UKRAINE 

 
У статті викладені основні напрямки та шляхи реформування (розбудови) 

системи цивільного захисту в Україні та окремих складових цієї системи в рам-

ках яких запропоновані підходи і заходи щодо підвищення рівня надійності дер-

жавної системи цивільного захисту.  

Ключові слова: цивільний захист, система, органи державного управління, 

структура, надзвичайні ситуації, реформування.  
 

The article outlines the main directions and ways of reforming (building) the civil 

protection system and its individual components, within which approaches and meas-

ures to improve the level of reliability of the state civil protection system are proposed. 

Keywords: civil protection, system, governing bodies, structure, emergencies, 

reform. 
 

  

Постановка проблеми. Історія створення і розвитку системи цивіль-

ного захисту (цивільної оборони) показує, що підходи до її побудови і спо-
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соби вирішення завдань постійно трансформуються слідом за змінами які 

відбуваються в воєнно-політичній, соціально – економічній сферах. Не є ви-

ключенням і даний період часу, коли країна опинилася перед новими викли-

ками і загрозами, що потребує глибокого аналізу стану справ, з метою роз-

роблення і запровадження заходів з підвищення надійності та ефективності 

усіх складових частин державної системи цивільного захисту, вироблення 

стратегії і тактики дій по адекватному реагуванню на наявні загрози які ха-

рактеризуються наступними факторами: 

– функціонування великої кількості об‘єктів підвищеної небезпеки та 

потенційно – небезпечних об‘єктів з низьким ступенем надійності систем 

управління технологічними процесами виробництва та систем забезпечення 

пожежної і техногенної безпеки, а також застарілими основними виробни-

чими фондами; 

– зростання ризиків виникнення крупно масштабних надзвичайних си-

туацій (НС) техногенного і природного характеру, аварій, катастроф, вибу-

хів на об‘єктах економіки, систем життєзабезпечення, комунікаціях, які ма-

ють важливе економічне, стратегічне і оборонне значення для держави; 

– збільшення у майбутньому розмірів можливих збитків від НС а та-

кож збільшення обсягів робіт з захисту населення і територій від техноген-

них, природних і воєнних загроз; 

– загроза активізації осередків збройних конфліктів та їх ескалації; 

– зростаюча загроза проявів екстримізму та терористичної діяльності; 

– поява та реалізація нових прийомів і способів ведення нетрадицій-

них війн ; 

– збереження ймовірності виникнення  епідемій, у тому числі, які ви-

кликані новими, раніш не відомими, збудниками інфекційних захворювань; 

– викиди, скиди, та відходи промислового виробництва, які призво-

дять до хімічного, радіоактивного, теплового забруднення оточуючого сере-

довища.  

Зазначене обумовлює необхідність розробки нової концепції рефор-

мування (розбудови) системи цивільного захисту в основу якої повинні бути 

закладені основні положення закону про національну безпеку України [2] та 

рішення РНБО, які стосуються підвищення рівня захищеності населення і 

територій від НС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пошуком ефективних ме-

ханізмів управління сферою цивільного захисту, спрямованих на підвищен-

ня рівня надійності захисту державою населення і територій від надзвичай-

них ситуацій техногенного, природного і воєнного характеру, займаються 

багато вітчизняних і закордонних вчених та фахівців. Зокрема, проблемам 

розвитку систем цивільного захисту (цивільної оборони) та оцінки завдань, 

функцій, повноважень органів управління сферою цивільного захисту (ЦЗ), 

у взаємозв‘язку з питаннями національної безпеки, присвячені ряд робіт 

Андреева С., Владимирова В., Воробьева Ю., Долгина Н., Жукової Л., Сит-
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ника Г., Тищенко В., Труша О. та автора цієї статті [3; 4]. 

Окремі складові діяльності та функціонування системи цивільного за-

хисту розглядалися у роботах Зокоєва В., Коваленко С., Малишева В., Май-

стро С., Москальца А., Пучкова В., Садкового В., Тарасюка О., Касьяно-

ва О., Федорука В., Чубенко А., Шостак Л. та ін. 

Постановка завдання. Мета статті – пошук концептуальних підходів 

до побудови та організації діяльності єдиної державної системи цивільного 

захисту України в сучасних умовах, а також визначення напрямків і шляхів 

реформування цієї системи. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз стану сучасної обстановки, що 

характеризується активізацією міжнародного тероризму, зростанням лока-

льних воєнних конфліктів, збільшенням кількості надзвичайних ситуацій 

природного і техногенного характеру показує необхідність перегляду існу-

ючих підходів к забезпеченню безпеки населення, територій та об‘єктів еко-

номіки України. 

Побудова принципово нової системи ЦЗ, або удосконалення чи розбу-

дова існуючої повинно відбуватися на базі визначених державою стратегіч-

них цілей. Безумовно що загальною (основною) ціллю системи цивільного 

захисту є забезпечення необхідного рівня захищеності населення, територій, 

матеріальних і культурних цінностей від загроз які виникають під час надз-

вичаних ситуацій (НС) та воєнних конфліктів. Разом з цим, слід ураховувати 

особливості функціонування системи ЦЗ залежно від режимів (умов) та опе-

ративної обстановки. Наприклад, однією з особливостей є те, що під вико-

нання завдань особливого періоду система цивільного захисту повинна бу-

дуватися виходячи з основних можливих варіантів розвитку обстановки у 

загальному комплексі з системою забезпечення обороноздатності і внутріш-

ньої безпеки України. 

Пропонуються наступні основні напрямки та шляхи реформування 

(розбудови) системи цивільного захисту та її складових : 

1. Побудова нової структури єдиної державної системи цивільного за-

хисту (ЄДСЦЗ) з урахуванням реалізації заходів адміністративно – територі-

альної реформи, нових викликів та загроз техногенного природного та воєн-

ного характеру. 

У реформуванні системи цивільного захисту, дуже велике значення 

відводиться побудові організаційної структури Єдиної державної системи 

цивільного захисту, що передбачає дотримання основних вимог та ураху-

вання обставин, які спонукають до проведення змін. 

Отже, при побудові нової або удосконаленні існуючої конфігурації 

державної системи цивільного захисту  слід виходити з ознак, які характери-

зують організаційну структуру управління, а саме: 

– наявність цілі; 

– наявність системоутворюючих елементів (органів управління); 

– наявність координуючого центру, який забезпечує рівновагу та ста-
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більність системи; 

– саморегулювання, яке забезпечується координуючим центром на ос-

нові наявної інформації; 

– організаційна культура, яка заснована на нормах права. 

Подальша розбудова державної системи цивільного захисту повинна 

відбуватися з розумінням факту наявності, для рішення завдань цивільного 

захисту мирного і воєнного часу (особливого періоду), як правило, одних і 

тих же органів державного управління, сил і засобів та способів, які викори-

стовуються під час дій з реагування на НС з внесенням відповідних допов-

нень до структури органів влади (військове командування, воєнно-цивільні 

адміністрації), а також запровадження, за необхідністю, воєнно-

адміністративного поділу територій України. 

Основою організаційної структури управління є наявність суб‘єкта і 

об‘єкта управління. Зараз суб‘єктами управління у сфері ЦЗ виступають по-

стійно діючі органи управління цивільного захисту, до повноважень яких 

належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, 

а саме [5]: 

– на державному рівні – Кабінет Міністрів України, який здійснює ке-

рівництво ЄДСЦЗ, Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

(ДСНС), а також центральні органи виконавчої влади, що створюють функ-

ціональні підсистеми та підрозділи з питань цивільного захисту у складі їх 

апаратів; 

– на регіональному рівні – Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, під-

розділи з питань цивільного захисту, які утворюються у їх складі, територіа-

льні органи ДСНС; 

– на місцевому рівні – районні, районні у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрації, виконавчі органи міських (міст республіканського Авто-

номної Республіки Крим, міст обласного і районного значення) рад, підроз-

діли з питань цивільного захисту, які утворюються у їх складі, виконавчі ор-

гани селищних та сільських рад, підрозділи територіальних органів ДСНС. 

Зазначені суб‘єкти управління відрізняються один від одного формами 

побудови, владними повноваженнями, ступеням відповідальності, поєднан-

ням принципів єдиноначальності та колегіальності, вибірністю або призна-

ченням на посади, формами і методами роботи. Кожний суб‘єкт управління, 

який займає відповідне положення в ієрархії нової організаційної структури 

ЄДСЦЗ, повинен мати чітко визначені обов‘язки, права і міру відповідаль-

ності, які визначаються окремими нормативно – правовими актами. 

Суб‘єкт державногоуправління включає в себе інституціональну скла-

дову. З метою реалізації функції держави у сфері ЦЗ державою утворений в 

установленому порядку, центральний орган виконавчої влади на який пок-

ладається завдання з реалізації державної політики у сфері цивільного захи-

сту, тобто ДСНС України, якому делегуються, Кабінетом Міністрів України, 
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повноваження по безпосередньому керівництву ЄДСЦЗ. 

З огляду на зазначене в концепції реформування (розбудови) системи 

ЦЗ, питанням визначення статусу ДСНС України, як складової сектору без-

пеки і оборони України, перерозподілу повноважень між органами управ-

ління усіх рівнів, визначення ступеня їх відповідальності повинна бути при-

ділена особлива увага, у тому числі з урахуванням проведення в Україні ад-

міністративно-територіальної реформи, спрямованої на зміну конфігурації 

органів виконавчої влади та їх децентралізацію. Адже від цього буде зале-

жить структурна побудова ЄДСЦЗ в цілому та зміст функцій і повноважень 

окремих її органів управління. 

Управлінський вплив суб‘єкт управління, відповідно до своїх функцій 

і повноважень, здійснює відносно визначеного об‘єкту управління. Між ни-

ми повинні бути встановлені чіткі організаційні відношення. При цьому, 

об‘єкти управління повинні адекватно сприймати управлінський вплив, ма-

ти чіткі організаційні відношення з суб‘єктом управління та мати з ним 

стійкі канали зв‘язку. Загалом організаційна структура ЄДСЦЗ повинна за-

безпечувати таке: 

– збалансованість цілей усіх нижчестоящих ланок з цілями вищестоя-

щого рівня управління; 

– комплексність виконання функцій управління відносно поставленої 

цілі як по горизонталі, так і по вертикалі; 

– раціональний розподіл повноважень між усіма ланками та рівнями 

управління; 

– повноту відповідальності кожного органу управління за досягнення 

поставленої перед ним цілі та покладені на нього функції. 

2. Реорганізація сил цивільного захисту. 

Найбільш важливою складовою загальнодержавної системи цивільно-

го захисту є сили реагування на НС та небезпечні події, до яких відносяться 

аварійно – рятувальні служби (АРС), оперативно – рятувальна служба циві-

льного захисту (ОРС) державної служби з надзвичайних ситуацій України, 

спеціалізовані служби ЦЗ, та деякі інші формування цивільного захисту. 

Порядок утворення та діяльності яких також потребують перегляду. 

Однією з головних цілей реформування (розбудови) державних ряту-

вальних сил, як вже зазначалося у попередніх публікаціях [3], є створення 

системи функціонально пов'язаних між собою окремих угруповань рятува-

льних сил центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місце-

вого самоврядування та суб'єктів господарювання задля забезпечення ефек-

тивного виконання завдань з попередження і ліквідації НС у мирний і воєн-

ний час. У цих умовах вдосконалення сил ЦЗ має здійснюватися переважно 

на основі якісно нових підходів до оптимізації їх складу та структури, під-

вищення готовності до вирішення покладених на них завдань, комплексного 

застосування сучасної техніки і новітніх технологій, поліпшення підготовки 

особового складу, з урахуванням загальносвітових тенденцій розвитку ряту-
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вальної справи в сучасних умовах. До таких тенденцій слід віднести інтег-

рацію організаційних структур, їх диверсифікацію і централізацію управ-

ління діями сил. 

У контексті питання, яке стосується утворення угрупувань ЦЗ, на да-

ний період часу особлива роль відводиться визначенню кількісного складу 

сил реагування, які державі необхідно мати у своєму розпорядженні на ви-

падок виникнення особливо тяжких НС техногенного та природного харак-

теру з катастрофічними наслідками, а також воєнних дій з застосуванням за-

собів ураження, що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств на-

селення. Адже наявних сил за штатною чисельністю мирного часу, ймовір-

но, що буде не достатньо, особливо під час ліквідації наслідків НС в умовах 

радіаційного і хімічного забруднення, де терміни роботи рятувальників об-

межені припустимими дозами опромінювання та хімічного враження, що 

потребує частої змінності та великої кількості особового складу аварійно-

рятувальних підрозділів. Ця проблема вирішується шляхом утворення резе-

рву сил ЦЗ, зокрема мобілізаційного. Окрему увагу слід приділити ролі і мі-

сцю в системі реагування на НС і особливо під час гасіння крупно масштаб-

них затяжних пожеж зведеним пожежно-рятувальним загонам. Зараз ці за-

гони утворюються як тимчасові формування шляхом залучення із штатних 

підрозділів ДСНС України частини особового складу і працівників, пожеж-

ної, аварійно-рятувальної, інженерної техніки, техніки служб забезпечення 

та комплектується відповідним додатковим спеціальним обладнанням та за-

собами захисту, необхідними для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

і пожеж. Збільшення штатної чисельності зазначених загонів на особливий 

період або на випадок крупно масштабних (катастрофічних) НС можливо 

здійснити та слід планувати за рахунок резерву служби цивільного захисту. 

Особливо це є актуальним у разі необхідності проведення аварійно – ряту-

вальних робіт в зонах радіаційного і хімічного забруднення . 

Поряд з зазначеним, одним з пріоритетів повинен бути розвиток пові-

тряних сил системи реагування спрямованих на ліквідацію наслідків небез-

печних подій, НС, масштабних пожеж, пошук, рятування та евакуацію пост-

раждалих. 

3. Забезпечення реалізації заходів з захисту населення з наданням 

пріоритету заходам з оповіщення, укриття населення у захисних спорудах та 

евакуації. 

3.1. Щодо оповіщення та інформування населення. Слід звернути ува-

гу на наявність низки проблемних питань, які стосуються у першу чергу те-

хнічного стану систем оповіщення та невідповідності їх вимогам сучасності. 

Найбільш яскраво ці проблеми викладені в Концепції розвитку та технічної 

модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій [7] в якій зазначено, що існуюча си-

стема оповіщення створена в 70-80-х роках минулого століття за командно-

сигнальним принципом в умовах глобального воєнного протистояння та орі-
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єнтована на доведення сигналів оповіщання лише в особливий період. На 

даний час система оповіщення не відповідає сучасним вимогам. Є сподіван-

ня на те, що реалізація зазначеної концепції сприятиме підвищенню надій-

ності та ефективності існуючої системи оповіщення про загрози. 

Загалом з урахуванням світових практик, система оповіщення та інфо-

рмування стане більш надійною та ефективною якщо вона буде відповідати 

таким вимогам: 

– максимально повне охоплення населення заходами з оповіщення та 

інформування, незалежно від місця розташування кожної людини, за припу-

стимий час; 

– спроможність здійснювати потужний позитивний інформаційний 

вплив на населення на основі комплексного використання науково-

технічних досягнень у сфері інформування населення, шляхом створення та 

використання сучасних програмних засобів та цифрових технологій зв'язку, 

використання вітчизняного та закордонного досвіду інформаційного впливу 

на людей (у т.ч. у рамках соціальної реклами), застосування різних методів 

та засобів, у т.ч. радіомовлення (ефірного та провідного), телебачення (ефі-

рного, у т.ч. супутникового, кабельного), сучасних засобів відображення ау-

діовізуальної інформації в місцях масового проживання людей, компютер-

ної техніки з проводовим та безпроводомим виходом в Інтернет, комуніка-

торів, засобів мобільного зв'язку та ін.; 

– можливість використання даної системи не тільки для попередження 

населення про НС та небезпечні події, а також навчання діям у разі їх виник-

нення, але і для формування норм і цінностей людей у сфері безпеки життєдія-

льності, інформування про правила безпечної поведінки, розвитку мотивацій-

ної сфери забезпечення безпеки, тобто формування культури безпеки життєді-

яльності населення шляхом здійснення культурно-інформаційних впливів; 

– висока надійність та життєздатність самої системи оповіщення та 

інформування населення, її підсистем та елементів, постійна готовність до 

роботи, можливість функціонування системи незалежно від можливих по-

рушень у роботі систем енергопостачання та зв'язку, а також незалежно від 

умов середовища, наявності вражаючих факторів НС. 

3.2. Щодо укриття населення у захисних спорудах. Наразі фахівцями 

пропонується переглянути концепцію укриття населення у захисних спору-

дах цивільного захисту, які насамперед, повинні бути призначені для захис-

ту від вражаючих факторів звичайних засобів ураження, а також максима-

льно наближені до місця перебування (проживання, роботи) осіб, які повин-

ні у них переховуватись. Як показала практика організації захисту населен-

ня під час проведення антитерористичної операції, найменш захищеними від 

ураження є мешканці багатоквартирних житлових будинків, оскільки насе-

лення, яке проживає в одноповерховому приватному житловому секторі має 

змогу швидко укритись у власних погребах та інших заглиблених примі-

щеннях, що є максимально ефективним у разі раптового обстрілу. 
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Необхідність організації укриття населення у захисних спорудах, які 

розташовані на відстані, що забезпечує прибуття до них населення впро-

довж 1–2 хв, підтверджується результатами вивчення наявного досвіду іно-

земних держав, зокрема Ізраїлю. З огляду на це, найбільш ефективним і еко-

номічно обґрунтованим є будівництво споруд подвійного призначення, що 

слід передбачати у проектній документації нового будівництва, насамперед 

громадської забудови. 

3.3. Щодо заходів з евакуації. Є нагальна потреба в удосконалені іс-

нуючої або розробки нової нормативно-правової бази з питань евакуації на-

селення (у тому числі з питань евакуації підприємств, установ, організацій) з 

урахуванням досвіду, набутого під час проведення евакуації населення із 

зони антитерористичної операції, з місць які зазнали враження у наслідок 

пожеж та вибухів на арсеналах зброї. Зокрема, потребує удосконалення ор-

ганізація управління, оповіщення й інформування, транспортне забезпечен-

ня, розміщення та соціальне забезпечення різних категорій евакуйованих і 

професійну підготовку керівників органів з евакуації. Наприклад, щодо тра-

нспортного забезпечення, законодавством [6] встановлено, що за рішенням 

органів влади, для виведення чи вивезення основної частини населення із 

зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій залучаються у 

порядку, встановленому законом, транспортні засоби суб‘єктів господарю-

вання, а в разі безпосередньої загрози життю або здоров‘ю населення – усі 

наявні транспортні засоби суб‘єктів господарювання та громадян. Однак 

слід зазначити, що на тлі соціально-економічних перетворень в країні, зараз 

здійснення перевезень населення, під час реалізації заходів з евакуації, є до-

сить важким завданням. Основна причина це різке скорочення кількості 

державного вантажного і пасажирського автотранспорту та одночасне збі-

льшення комерційного і приватного транспорту з ослабленням управління 

по вертикалі. Правова основа для залучення комерційного і приватного тра-

нспорту до виконання евакозаходів потребує перегляду. Необхідна розробка 

на урядовому рівні механізму організованого об'єднання транспортних засо-

бів, а також засобів ремонту і технічного обслуговування транспорту на ад-

міністративних територіях, незалежно від форм власності та відомчої нале-

жності. Крім зазначеного, на законодавчому рівні необхідно визначити чіт-

кий порядок евакуації матеріальних і культурних цінностей в особливий пе-

ріод, з визначенням завдань з цього питання органам виконавчої влади. 

Евакуацію населення слід планувати і проводити виходячи з наступ-

них принципів: 

– активного використання особистого транспорту громадян (кількість 

особового транспорту за останні десятиліття збільшилася багаторазово); 

– урахування можливостей по розміщенню окремих категорій грома-

дян в наявному у них заміському житлі; 

– планування і проведення евакуації не тільки по виробничому, а й за 

територіальним принципом; 
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– урахування побажань громадян при виборі ними місць проживання в 

безпечних районах. 

Крім зазначеного дуже важливим є питання щодо планового накопи-

чення резерву матеріально – технічних ресурсів а також перегляду законо-

давства в галузі містобудівної діяльності з метою запровадження заходів ін-

женерного захисту територій.  

Висновки. Урахування запропонованих підходів, у межах означених 

напрямків, дозволить: оптимізувати структуру державної системи цивільно-

го захисту та склад її органів управління; створити та запровадити більш 

ефективні механізми щодо організації діяльності у сфері ЦЗ на основі пере-

дових технологій захисту населення, матеріальних і культурних цінностей 

від небезпек, що виникають при НС; удосконалити існуючу систему реагу-

вання на надзвичайні ситуації що в цілому підвищить рівень надійності сис-

теми цивільного захисту. 
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INDICATORS OF THE FORMATION OF FIRE-PREVENTION 

KNOWLEDGE IN YOUNGER STUDENTS UNDER THE CONDITIONS 

OF THE NEW STATE STANDARD 
 

В статті описано критерії формування у молодших школярів протипо-

жежних знань в умовах нового Державного стандарту початкової освіти. Наве-

дено результати визначеного рівня знань дітей, з якими проведено протипожеж-

ні бесіди та практичні тренінги відповідно до Положень Нової української школи. 

Представлено тематику вивчення школярами пожежної безпеки на сучасному 

рівні в умовах нового Державного стандарту початкової освіти. Виявлено причи-

ну незнання дітьми основ пожежної безпеки, що вимагається державою. Запро-

поновано методику вдосконалення рівня знань з питань пожежної безпеки в умо-

вах упровадження нового Державного стандарту початкової освіти.  

Ключові слова: державний стандарт, освітній процес, Нова українська 

школа, Державний стандарт початкової освіти, формування знань.  

  

In the article forming criteria are described for the junior schoolchildren of fire-

prevention knowledge in the conditions of the new State standard of primary education. 

In accordance with Statutes of New Ukrainian school fire-prevention conversations with 

children and practical training on results that the level of their knowledge is certain are 

conducted. The subjects of study of fire safety schoolchildren are presented up-to-date. 

Reason of ignorance of bases of fire safety that is required by the state children is 

educed. Methodology of improvement of level of knowledge is offered on questions fire 

safety in the conditions of introduction of the new State standard of primary education. 

Keywords: state standard, educational process, new Ukrainian school, State 

standard of elementary education, knowledge formation. 

 

 

Постановка проблеми. За статистикою, за останні п‘ять років в Украї-

ні 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 заги-

блих на них людей (у тому числі й дітей) спостерігається в житлових будин-

ках. Поміж усіх причин більше 80 % пожеж виникає внаслідок впливу соціа-

льного фактору (необережне поводження з вогнем, паління, експлуатація еле-

ктроприладів, пічного опалення та пустощі дітей з вогнем). Статистичні дані 

та проведений аналіз причин виникнення пожеж і їх трагічних наслідків свід-

чать про низьку підготовленість дітей віком від 5 до 10 років до дій у разі ви-

никнення пожеж, що виражається незнаннями елементарних правил вимог 

пожежної безпеки. Така ситуація засвідчує необхідність вжиття невідкладних 

заходів щодо вдосконалення системи виховної роботи з дітьми у сфері поже-

жної безпеки з метою реальних позитивних зрушень у підвищенні ефектив-

ності пожежної культури в сучасних умовах, що, у свою чергу, сприятиме до-

сягненню передового світового рівня захисту дітей від пожеж. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто відзначити, що пи-

танню навчання основам пожежної безпеки молодших школярів присвячена 

розвідка І. Гуріненко [1]. Проблема формування у молодших школярів ком-

петенцій безпеки життєдіяльності, у тому числі і пожежної безпеки, стала 

предметом наукового дослідження О. Черкашина [6]. Автор приділяє значну 

увагу пожежній безпеці в процесі вивчення основ здоров‘я учнями початко-

вої школи [7], а також висвітлює проблему формування знань про пожежну 

безпеку школярів як глобальну проблема безпеки життєдіяльності людини 

[8]. Разом із тим, серед наукових досліджень у галузі навчання дітей пожеж-

ній безпеці ще не здійснено комплексний розгляд усіх її аспектів щодо фор-

мування у молодших школярів протипожежних знань умінь та навичок із 

самозахисту свого життя в разі виникнення пожежної небезпеки [4]. Тому 

сьогодні ця проблематика вимагає від фахівців прийняття невідкладних за-

ходів щодо вдосконалення виховної роботи з молодшими школярами з на-

прямку пожежної безпеки, що передбачається Кодексом цивільного захисту 

України [2] та Державним стандартом початкової освіти [5].  

Постановка завдання. Метою статті є визначення критеріїв та пере-

ліку найбільш ефективних показників з формування у молодших школярів 

знань про пожежну безпеку, діагностика та виявлення рівня знань, умінь та 

навичок у молодших школярів про пожежну безпеку, а також оцінка їх су-

часного стану в рамках критеріїв нового Державного стандарту початкової 

освіти. 

Виклад основного матеріалу. Нашим науковим пошуком є діагнос-

тика формування у молодших школярів знань про пожежну безпеку, індика-

тором ефективності якої є рівень їх готовності до самозахисту при виник-

ненні пожежної небезпеки. Відповідно до концептуальних основ досліджен-

ня головними показниками забезпечення пожежної безпеки дитини є засво-

єння нею певних знань, умінь та навичок як фундаментальних основ готов-

ності до самозахисту. Уважаємо, що саме готовність дитини до самостійно-

го прийняття рішень на основі найпростіших дій – це передумова успішної 

реалізації самозахисту життя від пожежної небезпеки. Виходячи з цього, го-

товність молодшого школяра до самозахисту є багатогранним поняттям, що 

виражається через придбання певних знань, умінь та навичок для самостій-

ного прийняття рішень. Отже, ми пропонуємо діагностувати готовність мо-

лодшого школяра до прийняття самостійного рішення під час виникнення 

пожежної небезпеки з метою виявлення їх знань, умінь та навичок з основ 

пожежної безпеки. На нашу думку, визначальними критеріями у цьому на-

прямку стануть: когнітивний, емоційно-ціннісний та практично-діяльнісний. 

Для подальшого розвитку нашої наукової концепції розглянемо сутність цих 

критеріїв. 

Виокремлення когнітивного критерію зумовлено тим, що саме він на-

дає можливості визначити ступінь засвоєння учнями теоретичних знань у 

сфері пожежної безпеки. Саме когнітивний критерій, на нашу думку, є од-
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ним із важливих в структурі пізнавальної активності та формування проти-

пожежних знань в цілому. Відтак, визначаючи даний критерій, можемо ви-

значити рівень набуття знань молодшого школяра про пожежну безпеку з 

питань, що базуються на сформованості особистісних якостей, уявлень та 

знань, а саме: що таке безпечний та небезпечний вогонь; що собою предста-

вляють загорання та пожежа, яку користь та небезпеку вони несуть для жит-

тя; основні причини виникнення загорання та пожежі, їх можливі наслідки; 

основні правила запобігання пожежі; порядок доповіді про пожежу в Служ-

бу порятунку та основні її складники; поняття пожежно-рятувальна Служба; 

порядок дій у разі виникнення загорання або пожежі; як вийти із задимлено-

го приміщення; як загасити одяг, який загорівся; що таке евакуації та основ-

ні її шляхи. 

Важливість діагностування за емоційно-ціннісним критерієм передба-

чає виявлення у молодших школярів цікавості до розуміння значення забез-

печення пожежної безпеки, інтерес до рятувальної справи, інтерес до соціа-

льно-значимої діяльності з формування безпечного пожежного життєвого 

простору. Прагнення до вивчення тематичного змісту з питань пожежної 

безпеки та залучення до участі в заходах, присвячених пожежній безпеці. 

Відповідальність за свої вчинки з прийняття рішень щодо правильних дій 

при пожежній небезпеці, а також емоційна стійкість та поведінка. 

Практично-діяльнісний критерій є обґрунтованим в рамках нашого 

дослідження, оскільки його сутність передбачає практичну перевірку наяв-

ності у дітей навичок, які відіграють важливу роль у забезпеченні протипо-

жежного захисту та є основою пожежної безпеки. Даний критерій дозволить 

розкрити рівень практичних навичок у дітей з пожежної безпеки, які харак-

теризуються, на наш погляд, як уміння правильно оцінити обстановку, ви-

бору безпечного алгоритму практичних дій для самозахисту й рятування, 

правильність прийняття самостійних рішень.  

Таким чином, діагностика за трьома визначеними нами критеріями 

дасть змогу в цілому виявити у дітей рівень знань про пожежну безпеку. 

Враховуючи вікові особливості дітей, основним методом перевірки гіпотези, 

ми вважаємо, є педагогічний експеримент як метод комплексного дослі-

дження у вигляді бесіди, діагностичного тестового опитування, авторської 

флеш-гри у вигляді тесту на комп‘ютері та практичних відпрацювань поже-

жонебезпечних ситуацій у вигляді ігор. Опитування та завдання складалися 

з питань відповідно до завдань навчальної програми з Основ здоров‘я для 

учнів молодших класів. Для виявлення рівнів когнітивного критерію та емо-

ційно-ціннісного ми виділяємо бесіду, тестове опитування, авторську флеш-

гру та практичні відпрацювання. Для виявлення рівнів практично-

діяльнісного критерія характерними будуть практичні відпрацювання по-

жежонебезпечних ситуацій у вигляді ігор. 

Спираючись на розуміння формування у молодших школярів знань 

про пожежну безпеку, можемо визначити критеріальну основу діагностики в 
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дітей знань, умінь та навичок з пожежної безпеки. Крім того, дотримуючись 

традиційних підходів до створення критеріальної основи, можемо визначити 

рівні показників за кожним із сформульованих критеріїв: високий, середній, 

низький. Для діагностики за визначеними критеріями були обрані в загаль-

ній кількості 450 вихованців молодших класів загальноосвітніх навчальних 

закладів Харківщини.  

Отже, перейдемо до діагностики молодших школярів за показниками 

когнітивного критерію. На основі педагогічного спостереження та аналізу, 

нами були отримані соціально-очікувані результати молодших школярів. 

Інтерпретація отриманих результатів дозволила визначити критичний 

рівень знань у дітей про пожежну безпеку за всіма визначеними нами показ-

никами. Основні особливості зводяться до наступного наголошення: із зага-

льної кількості досліджуваних дітей, за середньостатистичними даними бі-

льше 338 учнів не знають основні вимоги пожежної безпеки відповідно до 

обраних нами показників, приблизно 77 учнів мають лише уявлення про 

пожежну безпеку, і тільки 35 молодших школяра мають протипожежні 

знання.  

За дослідженнями емоційно-ціннісного критерію встановили, що рес-

понденти слабо проявляють цікавість до розуміння значення забезпечення 

пожежної безпеки, інтерес до рятувальної справи, інтерес до соціально-

значимої діяльності з формування безпечного пожежного життєвого прос-

тору. Прагнення до вивчення тематичного змісту з питань пожежної безпеки 

та залучення до участі в заходах, присвячених пожежній безпеці виражаєть-

ся лише в меншій половині школярів.  

З отриманих даних та під час спостереження за практичними відпра-

цюваннями з дітьми порядку дій при виникненні пожежної небезпеки (діаг-

ностика за практично-діяльнісним критерієм), можна зробити наступні ви-

сновки. Насамперед, варто відмітити, що цей аспект дослідження вимагав 

від вихованців самооцінювання, у ході якого більше 80% вихованців усіх ві-

кових груп показали численні труднощі під час практичних відпрацювань з 

алгоритму правильних дій у разі виникнення пожежної небезпеки, загорання 

та пожежі. Як результат, сьогодні молодші школярі із задимленого примі-

щення просто вибігають на вулицю замість, того щоб виходити поповзом, 

уникаючи при цьому отруєння димом. Загоряння одягу тушать руками та бі-

гаючи туди-сюди, замість того, щоб впасти на підлогу і таким чином загаси-

ти загорання. При виникненні пожежі в квартирі ховаються під ліжко або 

зачиняються у іншій кімнаті, тим самим вказують на рятування життя таким 

способом, що вкрай небезпечно. Дехто, вийшовши з квартири, буде корис-

туватися ліфтом при пожежі. Були випадки, коли діти пропонували рятува-

тися через вікно з верхніх поверхів багатоповерхового будинку. Займаний 

електроприлад, який знаходиться під напругою гасять водою. Масло в ско-

вороді теж гасять водою, що в таких випадках приводить до розбрискування 

горючої суміші та наслідком є отримання опіків. Отже, ми можемо говорити 
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про критичні знання у молодших школярів з точки зору застосування їх в 

практичній площині, що є оцінкою сучасного стану показників практично-

діяльнісного критерію.  

Висновки. Таким чином, проведена діагностика та аналіз говорять 

про наявність низького рівня знань у дітей про пожежну безпеку за кожним 

із показників запропонованих нами критеріїв. Наявні знання у дітей не ви-

конують повною мірою завдання пожежної безпеки для молодших школярів 

в системі освіти. Відтак існує гостра необхідність удосконалення теоретич-

ного матеріалу з питань пожежної безпеки у навчальному та виховному 

процесах молодших школярів та застосування, можливо, більш ефективних 

форм та методів виховної роботи з дітьми у сфері пожежної безпеки у поза-

класній роботі. Це дозволить підвищити рівень знань у дітей щодо дій у разі 

виникнення пожежі та відпрацювати правильний алгоритм дій. Найбільш 

ефективним методом отримання необхідних знань, умінь і навичок з основ 

пожежної безпеки у школярів молодшого шкільного віку, на нашу думку, є 

гра. Використання ігрових ситуацій дає змогу ілюструвати приклади із жит-

тєвих ситуацій виникнення загорань та пожеж, моделювати поведінку дити-

ни в небезпечних для життя умовах; сприяє формуванню самостійності ви-

хованця за рахунок набуття стійких знань, умінь і навичок. При використан-

ні ігрових методів для оволодіння навичками пожежної безпеки 

обов‘язковим є залучення до процесу навчання й виховання співробітників 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це дозволить підви-

щити рівень знань у дітей щодо дій у разі виникнення пожежі та відпрацю-

вати правильний алгоритм дій. Тож досі на часі розробка нової системи ор-

ганізації навчання дітей основам пожежної безпеки, що, своєю чергою, ви-

магає більш ґрунтовного наукового осмислення. 
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ABSTRACTS 
 
 

Apostol O. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"THE SYSTEMIC TRANSFORMATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF 

ECONOMIC COMPETITIVENESS" 

 

Problem setting. The methodological bases of research of competitiveness of 

products and business are built on complex and systematic approaches to its considera-

tion. The conceptual approach to study is to try to combine classical, Keynesian and in-

stitutional theories for competitive economics analyzing using the achievements of do-

mestic economic thought. 

Recent research and publication analysis. The questions of ensuring of na-

tional economy competitiveness were investigated by many scientists of Ukraine and 

abroad. However, the issue of public administration of synergies concerning improving 

of economy's competitiveness still remains little explored. 

Paper objective. The purpose of article is exploration of the systemic transfor-

mations of public administration of economic competitiveness. 

Paper main body. The systemic transformations of public administration of eco-

nomic competitiveness are explored in the paper. In particular, the concepts of synergy 

are described and its role and place in public management of economic competitiveness 

are justified. It was emphasized that, because of synergies, the organizational and mana-

gerial factors were central concerning enhancing of competitiveness of enterprises and 

their products. Synergy is reduced to the strategic benefits that arise from the integration 

of enterprises and public institutions. The content of the marketing model of production 

competitiveness creasing as a guarantee of economy's competitiveness strengthening is 

revealed. It was noted that the model included six successive phases, outlining the chal-

lenges being addressed and their importance for maximizing the impact. It is noted that 

the most important stage of the given model is the development of a strategy of improv-

ing of competitiveness of products, which is a set of measures to ensure the sustainable 

production of products with competitive advantages, with a tendency to maintain and 

strengthen them in the long term. The features of application of quality management in 

state management of economy competitiveness are presented. It is noted that it includes 

monitoring, evaluation and statistical analysis of factors aimed at production ensuring 

with high quality characteristics, which stimulate economic growth of business. A 

methodology for consumer risks calculating as criteria for competitiveness is developed. 

Conclusions of the research. 1. The concepts of synergy are described and its 

role and place in public management of economic competitiveness are justified.  

2. The content of the marketing model of production competitiveness creasing as 

a guarantee of economy's competitiveness strengthening is revealed 

3. The features of application of quality management in state management of 

economy competitiveness are presented.  

4. A methodology for consumer risks calculating as criteria for competitiveness is 

developed.  
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Batyr Yu. 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"STATE MANAGEMENT AND REGULATION OF FORESTRY 

ENTERPRISES OF UKRAINE" 

 

Problem setting. The successful functioning of domestic agricultural enterprises 

at the current level of development of the Ukrainian economy depends directly on active 

innovation activity, which makes maximum use of the conditions of the external and in-

ternal environment. 

Recent research and publications analysis. A significant contribution to the 

study of innovation problems in the agrarian sphere of the Ukrainian economy has been 

made by such Ukrainian scientists as N. Andreeva, B. Bukrinski, T. Galushkina, S. Ko-

valchuk, S. Ilyashenko, L. Kupinets, E. Mishenin, O. Sadchenko, V. Stepanov and oth-

ers. 

Paper objective. The purpose of the article is to summarize theoretical, organiza-

tional and applied issues regarding the principles of public administration of agricultural 

innovation and investment development and to identify priority ways of public sector 

management. 

Paper main body. The development of scientific and technological progress is in-

extricably linked with the use of the results of scientific research in production activi-

ties. The methodological approach to constructing the relationships that form the inno-

vation and investment management system can be formulated as follows: "The variety 

of actions of the management innovation and investment management system at the en-

terprise must cover the diversity of all risks of the innovation and investment process." 

It is established that the innovation-investment process is conditionally divided in-

to four main phases: settlement and analytical work, movement of finances, creation of 

object of investment, operation of object of investment. 

In a market environment, the successful functioning and development of industrial 

enterprises depend to a large extent on the level of their innovation activity. According 

to research conducted by World Bank experts on the contribution of individual factors to 

GDP growth, based on information from 68 countries, it is known that innovation in in-

dustrialized countries accounts for approximately 50% of output growth. For most de-

veloping countries, this factor plays a lesser role. The only exception is the countries of 

East Asia, where this share is more than 25%. 

An analysis of the volume of completed scientific and technical works in Ukraine 

showed that absolute costs in actual prices over the past 10 years have been increasing. 

Thus, in 2010, they increased by 2 times compared to 2005. Just like in 2018 versus 

2010. However, real spending in dollar terms on science has declined substantially, es-

pecially since 2013. Thus, in 2018 they amounted to $ 630 million, which is 1.5 times 

less than in 2005, 2 times less than in 2013 and 63% less than in 2010. 

The main factors hampering innovation are lack of own funds (81.7%), insufficient 

financial support from the state (50.9%) and high costs of innovation (49.3%). In our 

opinion, one of the main conditions for accelerating the innovative development of agri-

cultural enterprises is the strengthening of the role of the state in this process. 

Conclusions of the research. Thus, on the one hand, the innovative model of 

agricultural development increases its productivity, replaces physical work with auto-

mated systems, helps to solve the problem of food security, and on the other, it is under-
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funded by the state and the enterprises themselves due to insufficient own resources. 

Therefore, this problem must be solved in accordance with the state concept of rural de-

velopment and agrarian economy. 

 

 

___________________________ 

 

 

Berezin M. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"ENSURING PUBLIC SECURITY AS THE BASIS FOR THE IMPLEMEN-

TATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF PUBLIC ORDER 

PROTECTION" 

 

Problem setting. Today, it is possible to speak of the rule of law only when it en-

sures the protection of the rights and interests of citizens not only by applying appropriate 

coercive measures to the perpetrators but also by properly protecting the rights, freedoms 

and interests of the latter, by establishing an appropriate democratic procedural order for 

resolving disputes and conflicts. The differences between the concepts of "public order" 

and "public security" are related to the normative means of regulating these phenomena. 

Public order is achieved as a result of streamlining public relations through all forms of 

regulation, while public security is only through the use of legal and technical standards. 

Therefore, an act that violates both public order and public security is an aggregate of 

crimes. 

Recent research and publications analysis. The scientific literature on ensuring 

public security as the basis for the implementation of public administration in the field of 

public order protection is poorly understood and needs further study.. 

Paper objective. The purpose of the article is the tendency of development of en-

suring public security as the basis for the implementation of public administration in the 

field of public order protection. 

Paper main body. It is established that the public administration system in the field 

of public order protection is characterized by: consolidation by the norms of law and morali-

ty; the establishment of certain rights and obligations of participants in relations in the sys-

tem of ensuring the protection of public order; guaranteed opportunity for participants to ex-

ercise their subjective rights; ensuring the strict fulfillment by participants of relations of the 

duties assigned to them. 

The general positions of scientists regarding the essence and content of public order 

are determined, namely: public order is determined by the system of social relations that 

have developed in society; public order includes all relations in society, which are formed 

under the influence of social norms; public order is subject to the influence of the entire po-

litical system; public order should ensure the strengthening and development of the state and 

social system, the inviolability of the individual, the inviolability of property. The establish-

ment of public order includes the protection of life, health, honor and dignity, the rights and 

legitimate interests of citizens, ensuring the normal functioning of enterprises, institutions, 

organizations, as well as normal working and resting conditions of citizens. The relations 

that make up the sphere of public order are in the socio-political sphere of life. 
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Conclusions of the research. Despite the different approaches to defining the 

notion of public order, we can distinguish the following common positions of scholars 

on the nature and content of public order, namely: public order is determined by the sys-

tem of social relations that have developed in society; public order includes all relations 

in society formed under the influence of social norms; public order is the object of influ-

ence of the whole political system; public order must ensure the strengthening and de-

velopment of the state and social order, the inviolability of the person, the inviolability 

of property. Establishing public order includes protection of life, health, honor and dig-

nity, rights and legitimate interests of citizens, ensuring the normal functioning of enter-

prises, institutions, organizations, as well as normal working and leisure conditions of 

citizens. Relations that make up the sphere of public order are formed in the socio-

political sphere of life. 

 

 

___________________________ 

 

 

Bielska T., Kryukov O. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"INFORMATION WARS AND INFORMATION SECURITY: THREATS AND 

CHALLENGES FOR DEMOCRACY" 

 

Problem setting. The global information society, in addition to a positive impact 

on the development of state-administrative relations, the democratization of the process 

of making international political decisions, can pose a certain threat to the processes of 

state development. The threat, in particular, may be anti-democratic goals, means and 

consequences of actions in the information sphere. Therefore, the problem of the func-

tioning of the information society in modern conditions is very relevant, especially in 

the context of the development of the global world. 

Recent research and publications analysis. Scientific vocabulary has been 

enriched by a number of concepts. So the term ―information war" appeared in science, 

which provides for the creation of new means of confrontation, a new type of weapon - 

information, which is usually understood when talking about sixth generation wars. 

Scientists G. Pocheptsov, S. Grinyaev, A. Manoilo interpret the information war as a so-

cial phenomenon generated by society, as an instrument of interstate military confronta-

tion, as a component of the system of regulation of political conflict, as an instrument of 

state policy and (in our opinion, most accurately) as a consensual the war. 

Analysis of scientific publications on this issue confirms that civil society is in-

volved in the process of information warfare, distorting the essence and content of the 

Hegelian concept of civil society. 

Paper objective. The purpose of the article is to analyze the state‘s information 

policy and develop recommendations for ensuring the information security of society. 

Paper main body. Statement of the main material. In real life, the participation 

of civil society in information wars is expressed in the work of the most formal and in-

formal organizations and groups that are actively working in the fight against terrorism 

and participate in polemics on countering terrorism. Civil society provides an opportuni-
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ty to organize public debate, discuss various issues, for example, to make informational 

resistance to negative publications in foreign media through newspapers, special maga-

zines, a public meeting and other propaganda means. The participation of civil society in 

the discussion of practical issues of the fight against terrorism is an important compo-

nent of ensuring national security. 

The Internet and networking technologies have become a key mechanism for 

promoting a new model of consciousness. The processes of globalization and informati-

zation encourage the movement of social activity on the Internet. Behind each news 

message are certain financial and political groups of influence, between which there is 

no ideological, political, or ideological consensus. 

Conclusions of the research. Therefore, the information gap can stimulate vari-

ous information dangers, ranging from hacking to private sites and ending with the hi-

jacking or disclosure of strategically important national information. Information wars 

have been found to be closely linked to global civil society. Special information opera-

tions and wars against the sovereignty of states are being launched in the world today, 

with the help of international non-governmental organizations, which are institutions of 

global civil society. Information wars are periodically waged in and around the world in 

the run-up to the actual wars and in the process of waging them, so the task of state 

power is to educate the public to protect against information attacks and to consolidate 

civil society to counteract information influences. 

 

 

___________________________ 

 

 

Bilozir O. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF STATE 

SOCIAL POLICY" 

 

Problem setting. The concept of "social" reflects the common, collective nature of 

people's lives when they are united by their social ties and common interests are expressed 

within different communities: social groups, segments of the population, settlements, re-

gions, and so on. The interaction of the interests of these groups is an important part of 

society. Social policy as a management tool has the general purpose of eliminating social 

antagonisms in society, realizing through special measures the tasks of dynamic develop-

ment and improving the whole system of social relations. 

Recent research and publications analysis. Recent research and analysis of 

publications. Scientific literature theoretical-methodological aspects of formation of 

state social policy are insufficiently studied and need further study. 

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

trends in the development of theoretical and methodological aspects of social policy 

formation in the context of European integration. 

Paper main body. It is determined that the nature of the relationship between 

group and national interests may be different. Relations can be based on mutual com-
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promise and consensus, can be based on the direct dominance of one group and the ex-

clusion of others from the sphere of decision-making, on the suppression of other 

groups. People suffer from both excessive pressure and power, so it is very important to 

change the forms of power, domination and subordination, to participate in power and to 

exercise the civil rights of all groups of the population. It should also be emphasized that 

the interests of different groups in times of rapid change of society are not given, un-

changed and rationally understood, which increases the need for their scientific reflec-

tion, public discussion and harmonization. Moreover, the importance of state power to 

society is in many respects that it defines a certain interpretation of events and 

processes, generates certain ideas and interests. 

Conclusions of the research. The first is that "social" is equated with "public" 

and social policy is understood as "public action to solve problems that affect the whole 

of society." The purpose of social policy is to promote the goals of society, ‖such a poli-

cy is the opposite of private enterprise policy. In private enterprise, a number of coun-

tries have accumulated important experience, for example, in Germany, retirement and 

industrial accident insurance initially developed at individual enterprises or groups of 

similar enterprises. Even payments to families in connection with the birth of children 

were first practiced by entrepreneurs. In particular, those that have traditionally been 

solved locally. Therefore, developed countries have summarized and integrated the ex-

perience of enterprises and local communities (communes) in different models of the 

"welfare state". This interpretation leads to the conclusion that the summation of private 

interests and tasks that are solved by entrepreneurs, can not give a solution to the com-

mon, integrative problems of society and the state, which requires social policy. 

 

 

___________________________ 

 

 

Cherkashyn O., Kovalev P., Ponomarenko R. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"INDICATORS OF THE FORMATION OF FIRE-PREVENTION KNOW-

LEDGE IN YOUNGER STUDENTS UNDER THE CONDITIONS OF THE NEW 

STATE STANDARD" 

 

 

Problem setting. Statistical data on the analysis of the reasons for winnings and 

the most tragic injuries to learn about low prices for children from 5 to 10 times before 

the deadline is completely unavailable. This is the sum picture to talk about the need to 

live up to the short-term visits to the system of lively work with children in the realm of 

safe work by real positive children in their busy lives, sincerely.[2].  

Recent research and publications analysis. The topic actualized by us was torn 

down to the lowest levels of Ukrainian and foreign science. Immediately, in the middle 

of science, there is a need to work together in a comprehensive way, all the aspects for 

the formality of the young schoolchildren of protracted knowledge are well-known be-

cause they have to live independently. 

Paper objective. By way of statistics, the most important criteria and the most 
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effective indicators for young schoolchildren know about the safety of children, the di-

agnosis and the development of knowledge of young people, and the knowledge of 

young students about the standard of safety, as well.  

Paper main body. Our science-based joke є diagnosis of the form in young 

schoolchildren‘s knowledge about safety, an indicator of the effectiveness of the lack of 

readiness for self-sacrifice in the wake of the newly-educated fugitive. It is one of the 

conceptual foundations of our prejudice, the main indicators of the protection of the el-

derly fatherless child, the mastery of her singing knowledge, and the understanding of 

the fundamental principles of readiness for self-disciple. The main method of conver-

sion is hypothesis, my respect, the pedagogical experiment, the method of complex 

completion of the video test, the diagnostic test and the flash memory test of the com-

puter test and the practical test. For the manifestation of the cognitive criterion and that 

of the most valuable, the test, the author‘s flash-test and the practical test. For the ma-

nifestation of practical and practical criteria, it will be more characteristic to practice 

practical situations of unfortunate situations in the games. The interpretation of the re-

sults allowed us to identify the critical level of knowledge among children about the 

immediate lack of safety for all the indicators we have indicated. 

Conclusions of the research. There is no real knowledge among children that 

they will never again see the promise of young people who are safe for young school-

children in the system of education. It is possible if to have more effective forms of that 

method of vigorous work in a wide range of fields. Allow you to ensure that the know-

ledge of the children is different from that and that the correct algorithm is used. 

 

 

___________________________ 

 

 

Dreval Yu., Sharovatova O. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"MOTIVATIONAL ASPECT FORMATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE 

OF SOCIAL-LABOR RELATIONS AND WORK SAFETY" 

 

Problem setting. State policy should be based on a comprehensive study of the 

issue of social relations, including motivational factors in the field of social and labor 

relations. Motivation in the general sense is a combination of driving forces that induce 

a person to activity, determine behavior, forms of activity, give this activity a focus 

focused on achieving personal goals and goals of the organization, performing certain 

actions. The content of the labor motivation system lies in a complex set of interrelated 

activities that attract and stimulate an individual employee or work collective as a whole 

to achieve individual and general goals of the enterprise. 

Recent research and publications analysis. Modern research in the field of 

motivation is gaining a new sound. Initially, we are talking about the functional or 

operational aspect of this phenomenon. Most scientists agree that the theory of 

motivation is under development and does not contain unambiguous recommendations. 
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Experts use the expression «language fog of motivation», which marks the ambiguities 

in the use of motivators in any sphere of public relations. All this directly relates to the 

sphere of social and labor relations. 

Paper objective. The task of the manuscript is to clarify the role that the 

motivational aspect plays in shaping state policy in the field of social and labor 

relations. 

Paper main body. Today, there are several dozens of interpretations of the term 

«motivation», which differ in individual aspects regarding the motivating factors of a 

person to actions or inaction. The categories «external motivation» and «internal 

motivation» are used in this study. The motivational mechanism is understood as the 

process of activating the motives of workers (intrinsic motivation) and creating 

incentives (extrinsic motivation) to motivate them to work effectively. 

Partially, the problem of external motivation for safe work of workers is 

regulated at the legislative level. However, purely formal measures to motivate the 

participation of workers in the field of labor protection cannot bring positive results. The 

external motivation of work in general depends on qualifications and a conscious 

attitude to the use of a motivational resource on the part of employers and managers. 

Miscalculations in management can lead to the appearance and intensification of 

the phenomenon of demotivation, which is designated as the action or inaction of the 

employer, as a result of which the employee‘s internal desire to work is reduced. It is 

believed that demotivation is a «killer» of productivity and becomes a significant threat 

to the proper provision of labor protection measures. Demotivation also has a significant 

minus - it is contagious. If at least one person in the company (especially a small one) 

constantly complains about work and management, colleagues can easily become 

infected with this negative. 

The essence and features of intrinsic motivation are most fully revealed in the 

«Self-determination theory» (SDT) - a psychological approach to understanding human 

motivation, personality and psychological well-being (authors - American psychologists 

from the University of Rochester, Edward L. Desi and Richard M. . Ryan). 

In the aspect of social and labor relations, the theory of self-determination is 

considered as the desire of the subject of labor to do work for the sake of interest in the 

process of work, pleasure and joy from its implementation. Separately, in this theory, 

«amotivation» is distinguished, that is, a condition in which the subject does not want 

and does not realize the reasons for performing labor activities (in Ukrainian 

professional literature this phenomenon is referred to as «demotivation»). We are 

talking about the work that the subject actually performs, without experiencing this 

external or internal motivation. 

Particularly noteworthy is the aspect of labor protection regarding motivation in 

the field of social and labor relations - a complex set of material and non-material 

incentives that should contribute to improving the state of safety and hygiene at the 

workplace. 

Conclusions of the research. In management and managerial disciplines, it is 

customary to distinguish between the concepts of ―motivation‖ and ―stimulation‖ of 

labor. At the same time, motivation is correlated with the internal incentives of labor 

activity, and stimulation - with the external controlling influences of the leadership. The 

dualistic interpretation of motivation testifies to the importance of highlighting purely 

internal and external factors, which together affect the behavior of an individual and 
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state-administrative measures in all spheres of social relations. 

Motivation takes a leading place in the structure of personality, which is one of 

the basic concepts that explain the driving forces of human behavior. Demotivation is 

marked by frankly negative factors, rightly considered a ―meta-threat‖ for the civilized 

development of relations in the work collective. Therefore, today there is a rather acute 

problem of an in-depth study of employee motivation for the proper implementation of 

safety and health regulations, as well as the place of motivation in the public 

administration system. 

 

 

___________________________ 

 

 

Gontarenko L., Tsokota V., Liebiedieva S., Parfenov G.  

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"STEPS TO CHILDREN SAFETY IN EMERGENCY" 

 

Problem setting. The results of the state fire monitoring show revealed trends 

which indicate an increasing of deaths and injuries numbers due to fires. There are 

78608 fires in Ukraine during 2018. Kharkiv region obtained 2nd number rank with 

7170 fires in the last year. The current  safety issues for Kharkiv is lack of a stable and 

coherent safety public education system for fire prevention and emergency response.  

Recent research and publications analysis. Emergency response algorithms are 

developed based on an analysis of the practical experience of rescuers and experts. It 

based on Disaster Management: Mental Health Perspective (Suresh Bada Mathet al.) 

and The Johns Hopkins model of psychological first aid (RAPID-PFA).These algo-

rithms implemented into the education system for psychological readiness and effective 

emergency management. The algorithms are implemented through high-tech educational 

and psychological training for emergency managers‘ training at schools, kindergartens 

and childcare institutions.  

Paper objective. The purpose of the article is to identify the main steps to chil-

dren safety in emergency. 

Paper main body. ‗Step-by-step‘ program is aimed to coordinate, to test and to 

trainee emergency actors actions. It was designed to protect vulnerable groups as pupils 

and people with disabilities. ‗Step-by-step‘ program gave opportunity to escape from the 

emergency and avoid its consequences. One of the the project cornerstone is manage-

ment of emergency response and training of rescue algorithms which can be used within 

education system. It will increase psychological readiness for emergency actions. This 

would be carried out through high-tech special and psychological trainings and knowl-

edge sharing among staff of school and pre-school institutions. The creation of the 

emergency management system should be complex and improve the civil protection sys-

tem, medical and educational emergency infrastructure.  

A step-by-step security system for the city was developed and tested by The 

Laboratory of Crisis and Disasters Psychology of the National University of Civil De-
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fence of Ukraine. 

At present, it consists of  three levels: 

• STEP I - Emergency Manager Training;  

• STEP II - Knowledge sharing  among emergency managers followers; 

• STEP III - General promotion of safety among citizens. 

Conclusions of the research. The program "Child safety is a step into the future" 

was developed and tested. Emergency tactics and strategies for urban community were 

developed via ‗Step-by-step‘ program. It includes virtual simulations of emergency 

situation for training purposes. This approach significantly increases of first response 

efficiency  and improves educational process. This training program of emergency pre-

vention is recommended for educational institutions. It will promote safety actions 

among the citizen and increase the level of trust to the State Emergency Service of 

Ukraine.  

 

 

___________________________ 

 

 

Gren L. 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"MECHANISMS OF PUBLIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF VOCATIONAL 

(VOCATION-AND-TECHNICAL) TRAINING" 

 

Problem setting. Development and modernization of vocational (vocational-

technical) education are possible under conditions of effecient use of the tools of public 

administration mechanisms. In view of this, we consider it necessary to focus on the use 

of public administration mechanisms in the field of vocational (vocational-technical) 

training (V(VT)T). 

Analysis of recent research and publications. The mechanisms of public ad-

ministration are within the scope of scientific attention of V. Dzundzyuk, A. Degtyar, 

S. Dombrovskaya, O. Korotich, S. Maistro, V. Moroz, S. Mocherny, O. Radchenko, 

O. Fedorchak and other researchers. Public education mechanisms are researched in 

publications of such Ukrainian scientists as A. Verbitskaya, S. Dombrovskaya, N. Ze-

linska, S. Moroz, I. Yakaytis and others. 

Problems of public administration of educational development are in the focus of 

attention of foreign researchers as well: R. Shaw, A. Mattei, K. Diamanti, L. Ioan, 

N. Puludy, D. Bagley, Ts. Yang, Ts. Chi, and M. Yang. H. Masaharu and others. 

Problem setting.  The purpose of the article is to determine the mechanisms of 

public administration in the sphere of professional (vocational-technical) education of 

Ukraine and their role in the development and modernization of this field, based on the 

analysis of scientific achievements of national and foreign researchers. 

Main material exposition.  In researches of scientists, the mechanism of public 

administration is usually defined as a system intended for practical implementation of 

public administration and achievement of set goals, and has a definite structure, me-

thods, levers, instruments of influence on the object of management with appropriate 

legal, regulatory and information support.  

Considering the scientists‘ positions, we believe that state management mechan-
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isms are characterized by a combination of different elements (goals, principles, me-

thods, means, functions, subjects, objects, etc.). 

The most interesting of recent research by foreign scientists in the relevant field 

is the scientific work by K. Diamanti, L. Ioan, N. Puludi, D. Bagley "Supportive me-

chanisms for effective change management", which discusses the mechanisms applied to 

support and activate change in today's European organizations. 

Analysis of the works by national and foreign scientists has enabled us to deter-

mine the mechanisms of public administration of vocational (vocation-and-technical) 

training (V(VT)T): political, administrative, organizational, regulatory, economic, in-

formation. 

Conclusions of the research. Characteristics of political, regulatory, economic, 

administrative, organizational, information mechanisms of public administration of 

V(VT)T can be submitted through the prism of the following generalizations: 1) the 

complex mechanism of public administration is a structured entity of the subjects of 

public administration and their influences on the objects of public administration in or-

der to realize the functions of the state and achieve the goals of its functioning; 2) the 

political, regulatory, economic, administrative, organizational, informational mechan-

isms of V(VT)T‘s public administration defined by us will contribute, if applied as a 

complex, to the effecient development and functioning of this important component of 

the national education system; 3) For the effective functioning of vocational education 

in Ukraine, the issues of further improvement of the above-mentioned mechanisms of 

public administration of V(VT)T are of great importance, and therefore can be supple-

mented within the framework of other areas of scientific research. 

 

 

___________________________ 

 

 

Huida O.  

 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"LEGAL MECHANISM OF PUBLIC REGULATION OF THE TELECOM-

MUNICATIONS MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE" 

 

 

Problem setting. In a market economy, the issue of the degree of public inter-

vention in the civil turnover becomes particularly important. A balance between the 

principles of free enterprise and the interests of society and the state characterize a de-

veloped market economy. Establishing such a balance in the Ukrainian telecommunica-

tions and communications market is impossible today without measures of improvement 

of the mechanisms of public regulation of this market. Fair competition in the telecom-

munications and communications market is in the public interest because it encourages 

telecommunications operators to work more efficiently and offer a wide range of ser-

vices and prices. Therefore, creating fair competition in the telecommunications and 

communications market is one of the important governmental tasks.  

Paper objective is to analyse legal mechanism of public regulation of the tele-

communications market development in Ukraine. 
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Paper main body. Nowadays, the key problem of improving the public regulation 

of the Ukrainian telecommunications and communications market is to develop a single 

and consistent concept of domination (significant market power). 

Conclusions of the research. The increasing influence of the market to access 

and use communications infrastructure necessitates a radical change in the approach of 

defining the commodity markets in the field of communication. Instead of accepting the 

identification of the commodity market today with one or another type of communica-

tion services, it is advisable to introduce a two-level approach. Under this approach, the 

baseline is the division of commodity markets into the market for access and use of the 

communication infrastructure and into the market for communications services for the 

end consumer. More economically sound segmentation of commodity markets is built 

above this baseline. Regulatory impact methods should first be applied to relationships 

arising in commodity markets for access to and use of communications infrastructure 

(―operator to operator‖ relations). The list, volume, quality and cost of telecommunica-

tion services (―operatorto subscriber‖ relations) depend on the regulatory influence of 

these relations, which, as an external expression of the communication infrastructure 

and relations development, form independent markets. In the future, based on the Euro-

pean example, it is advisable to consider the creation of an independent regulatory au-

thority in the field of communications, which will be empowered to monitor compliance 

with competition law and the right to apply appropriate governmental measures. Public 

regulation methods in the field of communications should be applied only in the markets 

with inefficient competition, without violating the principles of a market economy, 

stimulating the development of competition, preventing discrimination against end users 

and competitors by telecommunications operators holding a dominant position in the 

market. At the same time, it is important for the state to ensure stable and safe function-

ing of the communication infrastructure, accessibility and uninterrupted provision of 

telecommunication services throughout the country for all users in the conditions of 

open competition among the telecommunications operators. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

Husarov O., Husarov K. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"COMPLEX PERSONNEL ASSESSMENT MECHANISM IN THE SYSTEM OF 

THE FORMATION OF PERSONNEL RESERVE GROUPS OF HIERARCHICAL 

ORGANIZATIONAL SYSTEMS" 

 

Problem statement. Conducting radical economic reforms and active social pol-

icies, democratization of society associated with the increasing role of the human factor. 

Therefore, issues of working with personnel, which make up the human factor in the de-

velopment of society, are of particular importance in today's conditions. This makes qu-

alitatively new demands on the theory of personnel management in science, the use of 

the results of socio-economic and psychological research in the practice of personnel 
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work, and also determines the creation of an optimal mechanism for personnel manage-

ment in all spheres and areas of human activity. Personnel development is an important 

condition for the success of any organization. 

Recent research and publication analysis. Foreign and domestic scientists such 

as P. Jung, D. Joy - Matthews, N. Tom, I. Hentze, V. Ya. Bric, A. Ya. Guguli, 

A. Ya. Kibanova, F. I. Khmel, A. A. Grishnova, L. N. Cherchik have devoted their work 

to the study of theoretical aspects of the process of personnel development and analysis 

of its components. 

Paper objective. In view of the above, the purpose of the article is to develop a 

general mechanism for working with groups of personnel reserve within the framework 

of the system of management personnel development in hierarchical organizational sys-

tems, taking into account the peculiarities of such systems. 

Paper main body. When selecting candidates for the reserve for specific posts, it 

is necessary to take into account not only general requirements, but also professional re-

quirements that must be met by the head of a particular department, service, the level of 

management to which this department, service, and also particular requirements to the 

personality of the candidate based on the analysis of the situation in the unit, the type of 

organizational structures, culture, etc. The inclusion of a specialist in the reserve of 

managers should be considered as one of the most effective means of moral motivation 

action.  

Systematic monitoring of the implementation of individual plans is carried out by 

the heads of departments and employees of the personnel management service responsi-

ble for preparing the reserve. Thus, it becomes relevant to create in organizations at each 

level of the data bank management two groups (self-management and coordination) of 

real production situations and means that can effectively get out of these situations. The 

algorithm for completing and evaluating tasks within the framework of a special and in-

dividual training, retraining and advanced training program for employees is proposed. 

Conclusions of the research. Therefore, it is advisable to consider the work of 

training, retraining and training of employees in order to include in the reserve managers 

of organizations as a combination of two groups of principles: the general principles of 

working with the reserve managers; principles that must take into account the features of 

governance at each level in hierarchical organizational systems. 

 

 

___________________________ 

 

 

Elizarov O., Radchenko O. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE: STRATEGIC PRIORITIES 

AND DOCTRINAL PROVISIONS" 

 

Problem statement. With the purpose of eliminating the possibility of transfor-

mation of challenges and risks into the threats to social and economic security, which 

may cause social and political conflicts, it is important to study scientific fundamentals 

(strategic and conceptual) of effective public administration in this field. 
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Recent research and publication analysis. Scientific works by A. Dehtiar, 

S. Dombrovska, Yu. Dreval, O. Kriukov, S. Maister, O. Parkhomenko-Kutsevil, 

K. Petrakova, O. Sydorchuk, H. Sytnyk and others are devoted to the determination of 

peculiarities of public administration of social and economic development and security. 

Paper objective. Without prejudice to the significant methodological ground-

work, it should be noted that important is the study of the issues of reasonable function-

ing of the mechanisms of public administration of social and economic security with re-

gard to their unification. This is our paper objective. 

Paper main body. Summing up the assessment of the peculiarities of scientific 

and legal determination of fundamentals of social and economic security of Ukraine, the 

following should be indicated: at the current stage, the state and legal mechanism of this 

security ensuring requires significant improvement. It is caused by the fact that there are 

a great number of gaps (contradictions and deficiencies) in laws and regulations in the 

relevant field, which regulate certain aspects of social and economic security. In fact, 

there is no developed and adopted special law aimed at the determination of the norms 

of activities of state authorities in the context of social and economic security. More-

over, current legislation in this field sometimes even does not take into account the gen-

eral global trends, and also focuses on the solution of, first of all, problem issues of mili-

tary nature in the context of security system. And finally, the current safety legislation is 

not harmonized properly with the relevant international, particularly European docu-

ments and standards. 

Conclusions of the research. Thus, during the study of strategic priorities and 

doctrinal provisions in the field of social and economic security of Ukraine, it was de-

termined that the law ―On the social and economic security principles and arrangements 

of Ukraine‖ requires development and adoption. It may become the foundation for for-

mation of the country‘s legislation renovation in the field of the entire security system. 

Moreover, the recommended Strategy and Law may become the grounds for preparation 

and implementation of the state programme aimed at the intensification of social and 

economic security of Ukraine. 

 

 

___________________________ 

 

 

Ignatiev A., Shvedun V. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"PECULIARITIES OF STATE GOVERNANCE OF MONITORING 

POTENTIALLY DANGEROUS OBJECTS" 

 

Problem setting. Today there is a situation which requires restructuring of the 

principles of information activity in the country and, above all, creation of monitoring 

systems and an appropriate base, which will provide management of complete, objective 

and up-to-date information for a competent, well-balanced approach to the preparation 

and decision-making of any level to develop safe and cost-effective solutions to prevent 

emergencies and / or minimize the consequences of their emergence. 
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Recent research and publication analysis. The analysis of scientific works 

shows that the most attention is paid to the creation of an effective technology for 

obtaining, transmitting and processing information on the basis of the human-machine 

(automated) system of support of planning, control and management procedures. 

Paper objective. Without prejudice to the achievements and scientific 

achievements of these scientists, we note that there is a need to clarify the definition of 

monitoring PNO, its further development and addition, which is the purpose of our 

study. 

Paper main body. The main purpose of monitoring the NA is to identify the 

state and tendency to change the natural, man-made, military, biological and social 

elements of the environment that can lead to the emergence of the NA. Technical 

diagnostics includes checking the equipment's serviceability, its operability; finding 

defects in objects during production and operation. In general, monitoring (from the 

Latin monitor supervisor) is a continuous observation of objects and analysis of their 

activities as an integral part of management. Thus, in the broad term, monitoring is a 

function of public administration. At the same time, it should be noted that the level of 

intellectualization of monitoring systems, when they rely on information-analytical 

functions, information processing and forecasting, should be noted. 

The concept of "monitoring system" is very broad. It covers the collection, 

storage, processing of information from different sources and its delivery in a given 

temporal, spatial configuration. This implies its subjective orientation. A specific 

monitoring system provides for a number of sources of information, consumers of 

information and their requests, technical implementation and equipment for all types of 

functioning. The public administration system should be provided with information 

about the management object, but this role is not always fulfilled by the monitoring 

system, but it can also be played by the information system within the management 

system. 

Conclusions of the research. Thus, the analysis of the definition of monitoring 

shows the diversity of opinions of researchers. However, almost all of them agree that 

monitoring is a process, not a system. The term "monitoring" itself, in the light of 

technological progress, needs clarification. Given that the forecasting process is very 

time-consuming, we propose to consider the monitoring process as one that determines 

the forecasting process and is carried out for this purpose. Therefore, in our opinion, the 

definition of the term "monitoring" can be considered as follows. Monitoring is the 

observation of the condition of an object in order to monitor (evaluate) the status of the 

object and to predict the quality of the object and its impact on people and the 

environment. 

 

 

___________________________ 

 

 

Ilyenko A. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"STATE MANAGEMENT OF GAS INDUSTRY OF UKRAINE" 
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Problem setting. Ukraine is one of the leading countries in Europe in the field of 

gas transportation. At the same time, the economy remains energy dependent on imports 

of imported energy, especially oil and gas. 

Recent research and publications analysis. The issue of energy security is the 

subject of research by domestic scientists: Barannika, S.M. Bevza, EA Bobrova, 

D.V. Voloshina, IV Deacon, A.Z. Doroshkevich, OI Zakrevsky, M.G. Zemlyanoy, 

M.P. Kovalika, Yu.V. Sold, B.S. Stoney, and others. 

Paper objective. The purpose of the article is to determine the impact of the 

threats caused by changes in the geopolitical situation on the level of energy security 

and gas supply of Ukraine and justify the mechanisms of state overcoming these threats. 

Paper main body. Today, Ukraine is an energy-scarce country, it receives major 

hydrocarbons (about 85%) directly from one source - Russia. Hydrocarbons have be-

come an instrument of political influence for Russia in those countries that depend on 

Russian supplies. 

The best way out for Ukraine in the new environment is to get rid of gas imports 

altogether. However, after a slight increase in production in 2015-2017 (from 19.9 to 

20.5 billion cubic meters) since February 2018, the country's gas industry has returned 

to a decrease in production. 

In 2018, it became clear that none of the potential partners is ready to guarantee 

the loading of the GTS of Ukraine in volumes sufficient for its efficient functioning and 

to invest in its modernization. 

The problem of lack of effective state control of hydrocarbon production has not 

been solved yet, the inventory of the existing and preserved wells fund has not been car-

ried out. The national program of development of mineral resources of Ukraine for the 

period up to 2030 has not been adjusted to the current needs of the national economy. 

88% of already explored hydrocarbon fields are small, but no incentives for their effec-

tive development have been introduced. As a result, they are not operated or canned. 

The new threat is the inability to fully meet Ukraine's natural gas needs if Russian 

transit is terminated. 

Conclusions of the research. The main ways to overcome these risks are to de-

velop new mechanisms of state regulation, to implement effective programs for the de-

velopment and renewal of gas sources, to diversify the oil and gas industry, to modern-

ize the gas transportation infrastructure, and to design and build the Poland-Ukraine in-

terconnector. 

 

 

___________________________ 

 

 

Iuskov G. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"FORMATION OF MECHANISMS AND TECHNOLOGIES OF INTERACTION 

WITH THE PUBLIC IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM" 

 

Problem setting. It is determined that democratic reforms in Ukraine have actual-

ized the need to form new relations between the state and society, based on the concepts 
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of interaction, openness and dialogue that are important for the democratic construction. 

Both the state and society feel this urgent need. Harmonization of interests, presentation 

of goals and intentions, formation of an atmosphere of mutual trust between different sub-

jects of interaction is facilitated by one of the modern disciplines - public relations, the 

essence of which is to create and maintain friendly relations between the organization and 

the community, to achieve harmony and mutual respect. 

Recent research and publications analysis. Recent research and analysis of 

publications. Scientific literature theoretical-methodological aspects of formation of 

state social policy are insufficiently studied and need further study. 

Paper objective. The purpose of the article is the tendency of development of 

theoretical and methodological aspects of formation of mechanisms and technologies of 

interaction with the public in the system of public management. 

Paper main body. It was noted that the development of sociology was of great 

importance for the formation of public relations. The PR began to rely on sociological 

methods of studying the public and the media. Public relations is constantly enriched 

with knowledge about the objects of social psychology - social psychology, social psy-

chology of personality, social psyche, etc. There is a need to name a number of human, 

social and technical sciences that have contributed to the development of public rela-

tions: journalism, political science, history, cultural studies, linguistics, conflictology, 

and more. It can be concluded that the social sciences and humanities have formed a 

kind of theoretical foundation for public relations. In the process of its formation, public 

relations, interacting with different social practices, attracting knowledge and skills of 

different disciplines, gradually acquired its characteristic feature - integrality. Public re-

lations and advocacy have some common features: first, the "family subject field" - in 

the center of their attention is public opinion; second, one of their functions is the influ-

ence function. Both PR and advocacy deal with public communications. Both propagan-

da and PR activities cover the broadest spheres of public life. PR and propaganda use 

virtually the same channels and media.. 

Conclusions of the research. We can conclude that PR and propaganda are quite 

close to each other due to the scale of processes, social adaptability and common ob-

jects. It should also be added that social communications allow for elements of propa-

ganda for the sake of socially positive goals. Undoubtedly, advertising has a serious im-

pact on shaping the image of the organization in the eyes of the public. PR and advertis-

ing, as well as PR and propaganda, are combined with audience impact. In this context, 

there are reasons to "introduce" advertising into the arsenal of PR technologies. We be-

lieve that advertising is a social communication and is one of the effective means of 

communication with the public. Of particular importance for the purposes of PR activi-

ties is one of the varieties of advertising, which has a value-oriented, -institutional (or 

image) advertising. Analyzing the essential features of public relations and advocacy, 

we can conclude that PR is a special activity of social interaction. PR-activities are 

based on several fundamental principles: democracy, alternativeism, civil consensus, 

technologicalism, evolutionism. In fact, it is a real mechanism for harmonizing social 

interests. 
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Kachan Y. 

  

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"CONCEPTS OF PERSONNEL SUPPLY IN PUBLIC SERVICE IN 

UKRAINE" 

 

Problem setting. In the process of implementation and improvement of person-

nel policy in Ukraine there is a problem in ensuring the high competence of public au-

thorities. Staffing of the public service in Ukraine is a major problem in the process of 

state formation. It should be noted that there is a certain interdependence between the 

efficiency of public administration in the state and its personnel potential. 

Recent research and publication analysis. The problem of personnel supply of 

the State (Public) Service in Ukraine was analyzed by N. F. Artemenko, 

T.E. Vasylevska, N.T. Goncharuk, S. Dembitska, Ya.F. Zhovnarchyk, R.A. Naumenko, 

V.M. Oluyko, T.I. Pakhomova, S.M. Seryogin, Zh.V. Talanova, V.I. Timtsunik and oth-

ers. 

Paper objective. The main purpose of this article is to develop the notion of pro-

viding of state (public) service in Ukraine. 

Paper main body. The professionalism and competence of state and local au-

thorities is one of the most important goals that will help to implement and strengthen 

the personnel policy of our country. 

The capacity of the public service is always linked to management, which results 

in the provision of public functions. Summarizing the preliminary analysis, we can de-

fine the concept of "personnel potential" from two points of view: as a complex of abili-

ties and skills of a specialist, the realization of which enables the professional to grow 

within the chosen profession; as a multifunctional concept that combines a number of 

set and acquired abilities, including psychological, physiological, professional, social, 

managerial, as well as the ability to perform certain functions under favorable conditions 

necessary for effective professional development. 

The efficiency of the civil service personnel processes is determined first of all by 

the effectively realized goals for which they are aimed. No goal of personnel processes 

in the civil service in Ukraine will be effectively implemented if the interests of the em-

ployees who implement it do not coincide with the interests of public authorities. 

In modern conditions, the system of training competent civil servants should 

meet the needs of public authorities, local authorities, other bodies and organizations in 

employees with high level of professionalism and culture, capable of competently and 

responsibly performing managerial functions, introducing the latest social technologies, 

promoting innovative processes. This allows us to identify ways to improve the system 

of training, retraining and advanced training of civil servants. 

The development of the concepts of the state policy on personnel security re-

quires consideration of: scientific principles of social phenomena research; critical ap-

proaches and creative applications of the accumulated scientific knowledge in the man-

agement personnel sphere; the real situation in which the personnel corps of the state is 

located; Critical analysis and adaptation of the experience of foreign colleagues in the 

field of human resources in Ukraine, taking into account historical and cultural tradi-

tions and mentality. 

The development and implementation of sound government policy on personnel 
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is a necessary prerequisite for Ukrainian society as a prerequisite for successful imple-

mentation of innovative state development strategies aimed at ensuring a high pace of 

the country's economy and achieving a high standard of public life. 

Personnel policy should be directed not only to human resources to solve the 

problems of state and public reform. It is also necessary to develop a staffing policy that 

takes into account the current state of affairs and which will look forward to the future. 

Motivation is essential for the effective use of public service personnel. The civil 

service motivation system should harmoniously combine the material and spiritual 

means of influencing the civil servant's personality, promote the creation of an internally 

coordinated system of organizational and psychological means of activating senior staff 

and implementing this system at a high professional level. 

Since the ongoing reform in Ukraine, staffing has undergone many changes - it 

has become more focused, consistent. At the same time, there are reasons to say that the 

crisis over staff is being overcome very slowly. 

According to these conditions, the state must mobilize socially active forces for 

the restoration of human potential, its effective development and involvement in the 

building of a society of common welfare and spirituality. 

Conclusions of the research. Staffing is the decisive element in the organization 

of society, its life and further development. This concept is a collective one, because it 

brings together the staff of different spheres, areas, specializations, varieties of work, 

and multilevel, that is, their composition reflects both the structure of public administra-

tion bodies and the relations of personnel within industries, institutions, organizations 

(vertical hierarchy). The most important characteristic of the personnel is their qualita-

tive indicator, the improvement of which is determined by the educational, general cul-

tural level, experience, professional development. Nowadays, there is a pressing issue 

regarding the creation of a strong human resources capacity that would professionally 

and competently defend the rights and fundamental freedoms of all citizens, as well as 

diligently, fairly and thoroughly in the public service. It is worth noting that there is also 

a need to model the mechanism of search and recruitment of employees to public bodies 

of Ukraine in view of the reform processes in the civil service; to identify and substan-

tiate the directions and problems of recruitment of public bodies by highly competent 

employees who are able to provide the required level of the services they provide, etc. 

 

 

___________________________ 

 

Kapelyushny S. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"THE WAY OF IMPROVEMENT OF THE STATE REGULATION OF THE 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE YOUTH LEADERSHIP LEVEL OF 

THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE" 

 

Problem setting. To date, the theoretical and methodological component of the 

professional development of the NCO of the units and units of the National Guard of 

Ukraine is almost unknown. 

Paper objective. Therefore, the purpose of the article is to investigate the main 
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problems of state regulation of the system of professional development of the NCO of 

the National Guard of Ukraine and to substantiate ways of improving the relevant me-

chanisms of public administration. 

Paper objective. The main purpose of this article is to investigate of the state 

regulation of the professional development of the youth leadership level of the National 

guard of Ukraine. 

Paper main body. The article establishes that the improvement of state regula-

tion of the system of professional development of the NCO of the National Guard of 

Ukraine is realized by the development of the system of training, retraining and ad-

vanced training of the NCO. It is appropriate to introduce continuous step-by-step train-

ing of military specialists by introducing a system of multi-level training of sergeant and 

sergeant personnel at basic, intermediate, advanced and higher levels. 

Improvement of training (combat and special training) will not produce proper 

results without state regulation of this field and efforts to organize effective staffing. 

The introduction of a new personnel management system in the National Guard of 

Ukraine, should be oriented to the application of modern technologies of personnel 

management and aimed at meeting the needs of personnel, assisting each person in indi-

vidual development and the possibility of realizing his potential, vision for each ser-

viceman of their career prospects. 

It is of utmost importance to improve the social security of the junior military 

personnel and their families and to create decent conditions for military service in the 

positions of the NCO in the National Guard of Ukraine. This is achieved through the in-

troduction of public administration mechanisms for organizing interaction with public 

authorities and local self-government bodies. 

Increasing the prestige of military service is achieved by adjusting the size of the 

money supply with labor market indicators. This will create conditions where the 

amount of money will depend on the quality and complexity of the tasks performed, on 

the professional level. 

Conclusions of the research. Improvement of the food system of military per-

sonnel is realized through the introduction of various diets, the use of a wide range, flex-

ible mechanism of ordering food. Improvement of clothing items is achieved through 

the development and commissioning of new winter wear patterns. Implementation of 

state regulation of work to meet the needs for providing military personnel with junior 

management is realized through the construction of new complex military camps. 

The areas of further scientific exploration will be directed to the development of 

mechanisms for implementation of the developed proposals. 

 

 

___________________________ 

 

 

Khmyrov I. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STATE MANAGEMENT  

OF E-LEARNING QUALITY IN HIGHER EDUCATION" 
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Problem setting. E-learning is more meaningful in modern conditions, and an 

exclusively technological approach in this context has changed to the point of view that 

e-learning should be precisely an educational process supported technologically. Former 

earlier topics related to infrastructure have changed to equipment, quality of teaching, 

standards and organizational conditions. Many countries around the world have begun 

to invest in their educational systems at the national level in infrastructure, new services 

and content, as well as human and economic resources, to create e-learning pro-

grammes. 

Recent research and publication analysis. The development of e-learning has 

been repeatedly investigated by many scientists. 

In particular, the works detailed the peculiarities of public administration in the 

field of e-learning, but not enough attention was paid to the prospects of introducing of 

international experience in this field. 

Paper objective. The purpose of article is exploration of international experience 

of state management of e-learning quality in higher education. 

Paper main body. The international experience of state management of e-

learning quality in higher education is explored in the article. In particular, the ap-

proaches to quality assessment and management in electronic and distance learning are 

identified. It is emphasized that application of a universal standard for certification of 

CEL e-learning programs is the key area of quality assessment and management in e-

learning and distance learning. The following main areas of evaluation of e-learning 

quality in the global context are highlighted: program; pedagogics; economy; technolo-

gies; organization and culture. The international criteria for assessing of the quality of e-

learning are established. It is shown that these criteria are divided into the following 

groups: management; development; service; monitoring and development. 

Conclusions of the research.  
1. The approaches to quality assessment and management in electronic and dis-

tance learning are identified.  

2.  The following main areas of evaluation of e-learning quality in the global con-

text are highlighted: program; pedagogics; economy; technologies; organization and cul-

ture.  

3. The international criteria for assessing of the quality of e-learning are estab-

lished. It is shown that these criteria are divided into the following groups: management; 

development; service; monitoring and development. 

The results obtained in the work allow introducing of the experience of foreign 

countries into the processes of improvement of e-learning in the system of higher educa-

tion of Ukraine. 

 

 

___________________________ 

 

 

Kizian R. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"STRATEGIC AREAS OF IMPROVEMENT MECHANISMS OF PUBLIC 

ADMINISTRATION ANTI-TERRORIST SECURITY SYSTEM OF UKRAINE" 



 433 

Problem setting. Crisis events occurring today in Ukraine and in the world testi-

fy to the need to create effective mechanisms of public administration to counter terror-

ism. Despite the significant list of counter-terrorism actors identified in Ukraine, the 

current legislation does not pay much attention to the mechanisms of public administra-

tion in the fight against terrorism. Under such conditions, defining strategic directions 

for improving the mechanisms of public administration of Ukraine's anti-terrorist securi-

ty system is extremely relevant today. 

Recent research and publications analysis. The issue of formation of poten-

tially favorable conditions for the functioning of the security sphere were investigated 

by the domestic researchers S. Belay, G Drobakhi, Yu. Dubka, O.Komisarov, and oth-

ers.  

Paper objective. The purpose of the article is to investigate the main problems of 

public administration of Ukraine's anti-terrorist security system and to substantiate the 

strategic directions of improvement of the relevant mechanisms of public administra-

tion. 

Paper main body. It is determined that the strategy should ensure the effective 

implementation of the state policy in the sphere of combating terrorism by developing 

and implementing mechanisms of state management of the anti-terrorist security system 

of Ukraine, aimed at identifying and eliminating the causes and conditions that may lead 

to manifestations of terrorism, protection of the individual and the citizen, society. and 

the state against terrorism, focusing major efforts on counteracting terrorist activity, mi-

nimizing its effects, and establishing effective interaction between the constituent sects 

and security and defense, local governments and the public, and expanding international 

cooperation in this area. 

Conclusions of the research. Three variants of scenarios of functioning of me-

chanisms of state management of the anti-terrorist security system have been developed. 

The optimistic scenario is based on the assumption that the introduction of preventive 

measures, as well as measures to counter international terrorism, will provide the lowest 

possible level of likelihood of terrorist attacks. The pessimistic scenario is based on the 

assumption that the effective functioning of the anti-terrorist security system in Ukraine 

would not be possible without effective measures to counteract and fundamentally 

change the forms and methods of responding to the security and defense components of 

terrorist threats. The baseline scenario is based on the assumption that terrorist acts can 

be identified in advance and forecast their future development, therefore taking into ac-

count the need to take preventative measures and introduce information counteraction 

measures and to improve the forms and methods of responding to the security sector and 

defense components. The areas of further research will be directed to the substantiation 

of Ukraine's anti-terrorist security system. 

 

___________________________ 

 

 

Kovalchuk V., Makahon P.  

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"EFFICIENT PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF TAXATION AS A 

GUARANTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT" 
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Problem setting. One of the main tasks for public administration bodies is the 

stable socio-economic development of the regions of Ukraine. The tax system requires 

such structure and development, which will be directly related to the main vectors of 

state policy of socio-economic development, which will help to ensure a sufficient 

amount of tax revenues to the budgets of different levels. However, due to the unstable 

conditions of the tax legislation and the negative attitude of taxpayers to their duties, 

namely paying taxes and fees, in recent years the effectiveness of state tax control has 

been reduced. Therefore it has become crucial to identify the systematic impact of pub-

lic policy in the field of taxation on the socio-economic development of the regions, to 

justify the relationship between these concepts and to suggest ways of improvement 

based on the analysis. 

Recent research and publications analysis. Ukrainian researchers have looked 

into the problems of public administration in the tax sphere and its influence on socio-

economic development. Economists studied the issues of public administration efficien-

cy, the state and development of the tax system, the importance of the tax potential, and 

the impact of the Tax Code on tax capacities. However, there is a need to improve the 

efficiency and effectiveness of public administration in the tax field, which makes the 

topic of the article relevant. 

Paper objective. The article aims to review the state policy in the field of taxa-

tion and identify its impact on the socio-economic development of regions; to clarify 

and justify the interrelation between these concepts and, based on the analysis, to devel-

op certain ways of improvement. 

Paper main body. The justification of the main factors affecting tax opportuni-

ties has led to the necessity of establishment of an organizational and economic mechan-

ism for managing the tax potential of the region in order to study and develop a strategy 

for improvement. Organizational and economic mechanism of managing the tax poten-

tial of the region includes a sequence of financial transformations "tax potential - tax 

revenues - the result (socio-economic development of the region)", provides activation 

of the circulation of financial flows of the region between the subjects of state tax poli-

cy: the center, regions of Ukraine, tax payers. 

Conclusions of the research. The conducted research shows that the socio-

economic development of the regions is directly proportional to the effective public 

administration, especially in the field of taxation. Improvement of tax management is 

the way to boost the tax potential of the territory, the efficiency of its use by transform-

ing its development from an extensive path to an intensive one.  The developed 

mechanism of tax potential management of the region clearly indicates that the 

expansion of tax capacities is possible only with the effective state management of 

entrepreneurial tax base, foreign economic activity, environmental management, activity 

of owners of movable and immovable property, legal entities and individuals. Ben-

chmarking the national tax standards against the global ones and enhancing 

organization, implementation and control of the tax culture in Ukraine will provide high 

rates of tax revenue and improve the relationship between tax officials and tax entities in 

the complex process of tax control. At the same time, raising awareness of the tax 

culture in Ukraine should be based on cognitive features, historical facts and socio-

economic modernity. 
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Kruk S. 

 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"THE DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NA-

TIONAL SECURITY: FROM PLANNING TO CONTROL" 

 

Problem setting. The question and aspects of strategic planning, parliamentary, 

democratic, etc. control of the system of state administration in the field of national 

security is a natural response to the tendencies and the direct challenges to this security. 

That is why it is so important to comprehensively study the specifics of state planning 

and control in the field of national security, and in particular, development of these 

functions. 

Recent research and publication analysis. The works by V. Bakumenko, 

S. Bilaj, S. Dombrovska, O. Ilyash, V. Sadkovyi, V. Stepanov and others are devoted to 

the analysis of the problems of state administration in the field of national security. 

Paper objective. Without prejudice to the scientific achievements of these scien-

tists, it should be noted that there is a necessity in the comprehensively study of scientif-

ic grounds and specifics of state planning and control 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 is to carry out comprehensive and effective development this 

security through the implementation of public administration functions. These features 

include planning and control. The implementation of these functions requires the reno-

vation of the state‘s legislation. It includes the following legal documents as National 

Security Strategy of Ukraine, the Law of Ukraine ―On National Security of Ukraine‖, 

Resolution of the Government of Ukraine ―On Involvement of the Society in the Forma-

tion and Implementation of State Policy‖, etc.  

It was established that the Law of Ukraine ―On National Security of Ukraine‖ re-

quires the improvement. It requires the consideration of the provisions of the Law of 

Ukraine ―On Democratic Civilian Control of the Military Organization and Law En-

forcement Agencies of the State‖. This law has been repealed, but has thoroughly de-

tailed the features of the implementation of democratic civilian control. In addition, the 

law of Ukraine ―On National Security of Ukraine‖ requires the amendments to the im-

plementation of strategic planning. It was determined that it should be implemented in 

the context of taking into account relevant the foreign experience of strategic planning 

in the field of national security, in particular, of the Republic of Poland. This experience 

should be taken into account in view of Ukraine's integration aspirations. 

Conclusions of the research. 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: planning and control. Taking into account the indicated above, the view-

point that the state administration in the field of national security is determined by the 

processes of strategy and publicity. Nevertheless, they are different by the stage of im-

plementation of administration. It is defined that the national legislation needs im-

provement in the area of specification of the directions of planning and control in the 

system of public administration of national security. It is emphasized that such im-

provement should be made in the light of positive foreign experience of strategic plan-

ning in the field of national security, in particular, of the Republic of Poland.   
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Kuleshov N., Yashchenko O., Bezuhla Yu. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"CONCEPTUAL APPROACHES TO REFORMING THE CIVIL PROTEC-

TION SYSTEM"  

 

Problem setting. The history of the creation and development of the civil de-

fense (civil defense) system shows that approaches to its construction and ways of solv-

ing problems are constantly transformed in the wake of changes taking place in the mili-

tary - political, socio - economic spheres. It is not an exception to this period of time 

when the country is facing new challenges and threats, which requires a thorough analy-

sis of the situation in order to develop and implement measures to improve the reliabil-

ity and efficiency of all components of the state system of civil protection, to develop 

strategies and tactics for adequate response. for existing threats . 

Recent research and publications analysis. Many domestic and foreign scien-

tists and specialists are engaged in the search for effective mechanisms for managing the 

sphere of civil protection. In particular Andreev S., Vladimirov V., Vorobyov Yu., Dol-

gin N., Zhukova L., Sitnik G., Tischenko V., Trush O., Kovalenko S., Malyshev V., 

Maнstrо S., Moskal A., Puchkov V., Sadkovy V., Tarasyuk O., Kasyanov O., Fe-

doruk V., Chubenko A., Shostak L. 

Paper objectives. The search for new approaches to the construction and organi-

zation of the activity of the unified state system of civil protection of Ukraine in the cur-

rent conditions. Defining directions and ways to improve the system.  

Paper main body The following main directions and ways of reforming (devel-

opment) of the civil protection system and its components are proposed. 

In the concept of reforming the Central Bank system, special attention should be 

paid to the implementation in Ukraine of administrative - territorial reform aimed at 

changing the configuration of executive bodies and their decentralization. This will de-

pend on the structural construction of the EEAS as a whole and the content of the func-

tions and powers of its individual governing bodies. 

2. Reorganization of civil defense forces 

In the new environment, the improvement of the CU forces should be carried out 

mainly on the basis of qualitatively new approaches to optimizing their composition, 

structure and world trends. Such tendencies include the integration of organizational 

structures, their diversification and the centralization of the management of the forces. 

3. Ensuring implementation of measures to protect the population with provision 

prioritizing alerting, sheltering, and evacuation measures. 

3.1. To inform and inform the population. Attention should be paid to the pres-

ence of a number of problematic issues that relate primarily to the technical state of alert 

systems and their non-compliance with modern requirements. 

3.2. Concerning the shelter of the population in shelter structures. It is proposed 

to revise the concept of sheltering the population in civil protection structures, which 

should, first and foremost, be designed to protect against the striking factors of ordinary 

means of attack, and to the persons closest to them, who should be hiding. 

3.3. About evacuation measures. There is an urgent need to improve the existing 

legal framework on the evacuation of working and non-working population, taking into 

account the experience gained during the evacuation of the population from the area of the 
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anti-terrorist operation and the locations affected by fires and explosions at the arsenal. 

Conclusions of the research. Taking into account the proposed approaches 

within the specified directions will allow to: optimize the structure of the state civil pro-

tection system and the composition of its governing bodies; to create and introduce more 

effective mechanisms for organizing activities in the field of CS based on advanced 

technologies for protection of the population, material and cultural values from the dan-

gers arising from the emergency; improve the existing emergency response system, 

which will generally increase the level of reliability of the civil protection system. 

 

 

___________________________ 

 

 

Kurskaya T. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"STATE REGULATION OF SOCIAL WORK WITH THE ELDERLY" 

 

Problem setting. Today, the conditions for reforming the social sphere suggest 

the presence of some problematic issues in organizing effective state regulation of the 

social security of the population of Ukraine, which should be aim at improving the qual-

ity of social services that meet the needs of their recipients. In this regard, there is a need 

to create a mechanism for establishing and ensuring the quality of social services that 

will be provided at the state and local level. 

Recent research and publications analysis. Recently, there has been an active 

development of research on the theory, methodology and methodology of state 

regulation of social work. Among them we can single out S.I. Grigoryeva I.A. Winter, 

P.D. Pavlenko, M.V. Firsova, Yu.B. Shapiro, N.P. Schukina. The works of these authors 

raise topical issues of the relationship of social work and social problems, revealing the 

history and technology of state regulation of social work in the system of social services 

in our country. 

The paper objective.The purpose of the article is to identify the main directions 

of state regulation of problems of social work and social support for the elderly. 

The paper main body. Among the main problems associated with old age, it is 

customary to single out the following. 

In the first place among the problematic issues of state regulation of social work 

is the creation of social conditions for an elderly person's health. An indicator of the 

state of health can be use to reduce the quality of life, which is typical for older people. 

Most often it is associated with the incidence rate in an elderly person, which grows 2 

times, and up to old age - 6 times, compared with a young age. Among the main health 

problems are chronic diseases, hearing and vision loss, orthopedic problems. 

In second place before state regulation is the problem of financial situation. El-

derly citizens are worried about their financial situation, inflation and the high cost of 

medicines. Rising food prices, as well as non-food products, leads to a deterioration in 

the diet of an elderly person. Many families of retirees experience difficulties in pur-

chasing clothes and shoes, and expenses for socio-cultural needs are reduce. 

An important place in solving the problems of state regulation of the social 
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sphere is occupy by the urgent social assistance service. The need for the functioning of 

emergency social assistance services is undeniable, as they develop and supplement the 

services of social assistance departments at home and allow disabled people with dis-

abilities to support their existence below the poverty line. 

Conclusions of the research. Thus, in developed countries, social protection of 

all categories of the population is carry out both through the system of state institutions 

and non-state charitable organizations. In Ukraine, private forms of support and assis-

tance to older people are still very poorly developed, and the state plays the main role in 

their social protection, through the structure of general and specialized institutions, it 

acts as the main problem of state regulation in this area. 
 

 

___________________________ 

 

 

Leonenko N. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF STATE REGULATION  

OF THE TOURISM OF UKRAINE: MODERN STATUS  

AND HISTORICAL EXPERIENCE" 

 

Problem setting. The functioning of tourism as a branch of the national economy 

implies the availability of certain resources, economic prerequisites and legal bases that 

contribute to its development and improvement. The state as the most important institute 

of development of tourism sphere should ensure formation of developed institutional 

environment and creation of stimulating conditions and improvement of mechanisms of 

regulation of tourism as a branch of modern economy in order to maximize its potential. 

Recent research and publication analysis. An effective mechanism for state 

regulation of tourism relations should be built on the basis of scientifically sound rec-

ommendations. In this scientific study the works of such leading scientists as O. Bilotil, 

I. Valentyuk, L. Davydenko, S. Dombrovskaya, V. Kifyak, E. Kozlovsky, O. Lyubitse-

va, M. Malskaya, O. Melnichenko, E. Pisarevsky, S. Sisoeva, T. Tkachenko, V. Shve-

dun, etc. were considered, as well as the current legislation of Ukraine in the field of 

tourism. 

Paper objective. The purpose of the article is to form a comprehensive scientific 

understanding of the historical experience and current state of institutional formations 

and the corresponding legal framework in the context of state regulation of the tourist 

sphere of Ukraine. 

Paper main body. The transformation of the tourism industry into one of the fac-

tors of growth of the national economy requires the creation of appropriate institutional 

conditions: legislative norms and governance structures, which would be the basis for 

creating an effective mechanism for the functioning of the industry. The directions of 

state regulation of the tourism sector are enshrined in the relevant laws and regulations 

and implemented through institutional institutions. The regulation of the tourism sector 

is done through the regulatory framework of both special and general legislation, taking 

into account the close connection of tourism with many other sectors of the economy. 
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Conclusion of the research. Thus, measures to improve the institutional envi-

ronment play an important role in determining the directions of tourism development 

and are a prerequisite for sustainable growth of the economy, increase of the level of 

mobility and employment of the population, rational use of objects of cultural and natu-

ral heritage, expansion of international business and cultural contacts. The analysis of 

the historical experience and the current state of the institutional foundations of state 

regulation of the tourist sphere of Ukraine is a prerequisite for improving the processes 

of tourism industry development, promotion of the tourism brand and domestic tourism 

product, as well as fruitful cooperation with the International tourist organizations and 

the world community. 

 

 

___________________________ 

 

Lopatchenko I. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"THE MEDIATION SYSTEM AS AN IMPORTANT COMPONENT OF PREVEN-

TION AND CONFLICT RESOLUTION IN THE INTERACTION OF THE AUTHOR-

ITIES AND THE PUBLIC" 

 

Problem setting. The current state of our society is characterized by increasing 

uncertainty and instability, which is primarily caused by the expansion of conflict space, 

increased tensions in public relations, and increased sources of conflict tension. This 

situation is of great relevance to the problem of finding effective mechanisms for pre-

venting and resolving conflicts in the interaction between the authorities and the public, 

the most optimal of which is mediation. Despite the fact that conflict, as a social phe-

nomenon, accompanies humanity throughout its existence without effective and effi-

cient technologies for the prevention and resolution of these situations, further stable 

development of our state is impossible. 

Recent research and publications analysis. Theoretical conclusions and practical 

recommendations of the study are based on the works of national and foreign scientists: 

О. Alahverdova, Y. Borodin, О. Vasyleva, I. Galtung, G. van Gurp, I. Vashenko, 

N. Dovgan, L. Yemelyanenko  et al.  

Paper objective. To conduct a systematic review of the scientific literature and 

practical aspects of the use of the mediation system as an important component of pre-

vention and conflict resolution in the interaction between the authorities and the public 

and possible areas for improvement of this field. 

Paper main body. Conflicts are often regarded by scholars as one of the most im-

portant attributes of public life. In doing so, different theoretical and methodological ap-

proaches to the analysis of the essence and substantive interpretation of the conflict are 

used. 

Conflict management and resolution through third party intervention is seen (along 

with direct negotiation) as a form of constructive conflict management. There are sev-

eral possible forms of third party intervention. It is, above all, mediation, or mediation, 

for which advisory guidance is not necessarily taken into account by the parties. Sec-

ondly, it is conciliation, in which the focus is not so much on the settlement of issues, 
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but on the process by which the conflict ends. And another common form of third-party 

intervention is arbitration, for which third-party recommendations are binding. 

Conditionally distinguish extrajudicial and judicial mediation. Extra-judicial me-

diation is often used as a specialized area of negotiation in conflicts concerning business 

activity, conflicting interaction between authorities and the public, when due to the ex-

pected length of litigation, the enormous costs involved in negotiating and allowing for 

a more timely solution disputes, also if necessary to prepare the parties for future coop-

eration, or to work out the conditions and rules of further cooperation, partnerships, 

conclusion and execution of contracts, settlement of disputes between management and 

staff or internal conflicts in enterprises, between members of companies and more. 

The effectiveness of mediation in Ukraine is already confirmed through numerous 

pilot projects conducted in our country with the assistance of the European Commission 

and the Council of Europe, with the support of the Canadian National Judicial Institute 

and other institutions that have undertaken a number of measures in the country to im-

plement mediation in the judicial system in Ukraine. involvement of mediators at the 

beginning of joint projects in various spheres of business life. 

Conclusions of the research. The study of the use of the mediation system as an 

important component of prevention and conflict resolution in the interaction between the 

authorities and the public at this stage confirms its effectiveness thanks to the pilot pro-

jects implemented in our country with the assistance of the European Commission and 

the Council of Europe. However, the main unresolved problem of mediation, as a com-

ponent of prevention and resolution of conflicts in the interaction between the authori-

ties and the public, is the legislative non-regulation, which significantly reduces the ef-

fectiveness of its distribution in our country. 

 

 

___________________________ 

 

 

Lopushynskyi I. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"STATE POLICY ON DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AREA: 

OVERVIEW OF WORLD PRACTICEIN THE CONTEXT OF ITS  

APPLICATION IN THE UKRAINIAN REALITIES" 

 

Problem setting. The functioning of animal husbandry area as a branch of the 

national economy implies the availability of certain mechanisms of state policy that con-

tribute to its development and improvement. 

Recent research and publication analysis. An effective mechanism for state 

policy on development of animal husbandry area should be built on the basis of scientif-

ically sound recommendations. In this scientific study the works of such leading scien-

tists as L. Abalkin, V. Bodrov, A. Galchinsky, O. Demchenko, S. Master, O. Mogylny, 

O. Ovchinnikov, O.M. Onishchenko and others. 

Paper objective. The purpose of the article is to form a comprehensive scientific 

understanding of the practical experience of state policy on development of animal hus-

bandry area. 
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Paper main body. The favorable natural, climatic and land conditions, availabili-

ty of manpower (taking into account the world experience) convince that livestock has 

great potential in Ukraine. Given the existence of effective mechanisms and instruments 

of state regulation, there is every reason to believe that this potential will be realized in 

the near future. Further research is seen in the study of the state policy of Ukraine on the 

development of animal husbandry at the regional level. 

Conclusion of the research. The article deals with the issues of state policy on 

the development of the livestock industry, defines the peculiarities of the implementa-

tion of state support for the livestock industry, explores the world practice of function-

ing of the mechanism of state support of the livestock industry. It is proved that in 

Ukraine the potential of the industry has a significant advantage over its current state. It 

is shown that the formation of a rational structure of production of the livestock industry 

will solve the issue of intra-branch deformations of agriculture, contributing to ensuring 

food security of Ukraine. 

 

 

___________________________ 

 

 

Moroz S.A. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"THE LEVEL OF ACCORDANCE OF THE UNIVERSITY KNOWLEDGE TO THE 

REQUIREMENTS OF THE LABOUR MARKET: ANALYSIS OF THE POINT OF 

VIEW OF STUDENTS' FROM DOMESTIC INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCA-

TION AND THE WAYS  OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC 

ADMINISTRATION OF HIGHER EDUCATION SYSTEM" 

 

Problem setting. The problematics of providing of higher education not only 

can but must be considered through the prism of accordance between the knowledge 

provided by institutions of higher education and the requirements of labour market. 

Measuring the level of such relationship can also be done by direct interviewing of 

higher education applicants. It should be understood that the opinion of students, for ob-

jective reasons, cannot be used on the level of the final evaluation of the object of expert 

attention. At the same time, taking into account the with the subjects of public admini-

stration views of students regarding the level of accordance between the university 

knowledge and the modern requirements of the labour market, can lead to improvement 

of the quality of content and the efficiency of the implementation of public policy in the 

field of higher education. 

Recent research and publications analysis. The problematics of public ad-

ministration over the quality of higher education always remains within the scope of the 

scientific interest of domestic researches. The relevant questions got its development in 

the works of L.V. Holovii, S.V. Hryhanska, S.M. Dombrovska, M.N. Kurko, 

S.M. Kushnir, V.I. Luhovyi, O.K. Liubchuk, S.V. Maiboroda, V.M. Moroz, 

V.M. Oharenko, V.P. Sadkovyi, S.O. Shevchenko and other researches. Despite the suf-

ficient level of the researchers' scientific attention to the solving of problematics of state 

taking part in providing of higher education quality, some its questions are still open for 
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organizing further scientific researches. 

Paper objective. The purpose of this publication is to find out the opinion of 

domestic students about the level of accordance between the knowledge offered by the 

institutions of higher education and the modern requirements of the labour market and 

management of proposals for improving the content and practice of using the mecha-

nisms of public administration over the higher education system of Ukraine in the direc-

tion of ensuring correlation of opportunities (offers) of domestic universities with the 

requests (expectations) of employers to the competence of graduates of Institutions of 

higher education. 

Paper main body. Due to the program of realization of activities of author's 

project  «Evaluation of higher education quality»  was held a survey of 563 students 

mainly from the Kharkiv Institutions of higher education.The subject of the survey was 

a level of  accordance of the knowledge obtained by Ukrainian students, abilities and 

skills to the modern requirements of the labour market.According to the results of the 

analysis of the respondents' answers, it was determined that: 6% of the respondents sup-

port the opinion that the knowledge obtained in the Institutions of higher education 

completely does not match the requirements of the labour market; 10% - accepted the 

full accordance between university knowledge and the labour market requirements; 12% 

- supported the thesis that the knowledge obtained  during studying in the Institution of 

higher education is more likely to meet the requirements of the labour market; 36% of 

respondents are convinced that "the knowledge obtained during studying in the Institu-

tion of higher education in general meets the requirements of the labour market" and 

"the knowledge obtained during studying in the Institution of higher education rather do 

not  meet the labour market requirements". 

The results of the analysis of the respondents'answers regarding the accordance 

between the students' obtained knowledge, skills and abilities with the modern require-

ments of the labour market indicates that there is a disparities between the capabilities of 

the higher education system in the training of specialists and the demands of the labour 

market. Such disparities exist due to: the disparity of the content of the studying pro-

grams, as well as the practice of their implementation,  to the needs of the real sector of 

the economy; the imperfection of the method of forming the professional competencies of 

the future specialist, as well as the outdated material and technical base of the vast major-

ity of domestic Institutions of higher education; the inability of Ukrainian higher educa-

tion system to provide a fast reflection on changing demands of labour market (high level 

of bureaucracy in changing specialization); the imperfection of the system of stuffing of 

the professional activity of Institution of higher education, as well as the outdated system 

of motivation for work of scientific and scientific-pedagogical workers, etc. 

Conclusions of the research. With the results of the survey made by the au-

thors of the article we made such main conclusions.  

First of all, to improve the level of accordance between university knowledge and 

the requirements of the labour market can be fulfilled in the context of using the poten-

tials of the regulatory and legal mechanism of public administration over development 

of Ukrainian higher education system in the following main areas: supplementing the 

content of the Project of Regulations on the accreditation of educational programs, 

which are used for the training of higher education applicants, the norms on the accor-

dance between the educational program and labour market requirements; simplification 

of the procedures of institutionalization of the new specialization by Institution of higher 
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education within the previously licensed specialty. 

Secondly efficiency of functioning of the system of public administration over 

providing quality of higher education depends on the quality of information and analyti-

cal basis as for trends in the development of the labour market, as well as changes in the 

vectors of requests (expectations) of employers regarding the level of knowledge, skills 

and abilities of graduates of Institutions of higher education. Methods of formation of 

such an information and analytical basis should also anticipate taking into account stu-

dents' point of view as for the level of accordance between university knowledge and 

modern requirements of the labour market. 

 

 

___________________________ 

 

 

Moshnin A. A., Zadorozhny S. A. 

 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"DISCOURSE ANALYSIS OF THE PHENOMENON OF CORRUPTION IN 

UKRAINE" 

 

Problem setting. The Dignity Revolution demonstrated to the world the desire of 

the Ukrainian people to live in a democratic civilized state. However, it is too early to 

say that the goals have been reached. That is why it is important to thoroughly study the 

specifics of national security and aspects of corruption. 

Recent research and publication analysis. The works by L. Andrushchenko, 

L. Bilynska, E. Vdovichenko, M. Popov, O. Savchuk, and others are devoted to the 

analysis of the problems of state administration in the field of national security and cor-

ruption. 

Paper objective. Without prejudice to the scientific achievements of these scien-

tists, it should be noted that there is a necessity in the comprehensively study of pheno-

menon of corruption in Ukraine, and that is the paper objective. 

Paper main body. The system of state administration in the field of corruption is 

a complex notion. Taking into account the indicated above, the viewpoint that the state 

administration in the field of corruption is determined by the processes of publicity, 

struggle and warning. Nevertheless, they are different by the stage of implementation of 

administration. 

It was defined that problems that are interconnected with corruption in public au-

thorities, counteract and perpetuate corruption in Ukraine as a whole, are widely re-

searched by both foreign and domestic researchers, practitioners, experts and public.  

It was established that each of the researchers considers this socio-political phe-

nomenon in its own scientific perspective, and also focuses on different aspects and cha-

racteristics of the phenomenon. However, most scholars are of the opinion that the main 

task of the Ukrainian society and public authorities of Ukraine is to act decisively to 

prevent and counteract corruption. 

Thus, corruption is the main determinant of the destructive course of modern so-

cio-political development of Ukraine. 

Conclusions of the research. The article proposes the author‘s systematization 
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of the discourse field of the problems of corruption relations, prevention and fight 

against corruption in the system of government. It was concluded that the problems of 

the formation and occurrence of corruption in the system of state power of the state, 

counteraction and prevention of corruption in Ukraine as a whole, are widely studied by 

both foreign and domestic scientists, practitioners, experts, journalists, etc. And al-

though each of the researchers, considering this socio-political phenomenon from his 

own scientific point of view, focuses on various aspects and characteristics of this phe-

nomenon, however, the majority are of the view that the main task of the Ukrainian so-

ciety and state bodies of our state is to prevent and countering corruption as the main 

determinants of the destructive state of modern socio-political development of Ukraine. 

 

 

___________________________ 

 

 

Muzyka Y., Guida O. 

 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"MAIN ELEMENTS OF UKRAINE'S ENERGY STRATEGY" 

 

Problem setting. The economic potential of any country depends on the state of 

its energy resources and conditions of their using. Among the world's problems is the 

energy problem. 

Recent research and publication analysis. The works by O. Veklic, S. Maystro, 

V. Baryakhtar, S. Denysyuk, B. Dodonov, and others are devoted to the analysis of the 

problems of state administration in the field of energy security. 

Paper objective. Without prejudice to the scientific achievements of these scien-

tists, it should be noted that there is a necessity in the comprehensively study of pheno-

menon of energy security in Ukraine, and that is the paper objective. 

Paper main body. Therefore, based on the conducted research, it can be argued 

that energy efficiency and energy saving are factors that require comprehensive consid-

eration in state programs not only of the socio-economic development of Ukraine, but 

also of national security priorities in general and energy security of the country in par-

ticular. The above changes and directions of activity are envisaged mainly in a declara-

tive form. 

Conclusions of the research. The article explores the main elements of the im-

plementation of the energy strategy of Ukraine. The level of energy security of Ukraine 

in modern conditions is analyzed. The main reasons for the insufficient level of energy 

security of Ukraine are considered. The necessity of increasing the level of energy effi-

ciency and energy saving in all spheres of public life is proved. The directions of im-

plementing the state policy of energy efficiency and energy saving as a necessary prere-

quisite for ensuring the energy security of Ukraine are proposed. 
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Naumenko A. 

 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"INNOVATIVE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL 

COMPLEX OF UKRAINE: THE METHODOLOGICAL AND LEGAL ASPECT" 

 

Problem setting. The widespread introduction of innovations in all areas of ac-

tivity of agricultural enterprises contributes to the growth of labor productivity, saving 

various types of resources, reducing costs and reducing the cost of agri-food products, 

increasing the volume and improving the efficiency of agricultural production. 

Recent  research and publications analysis. The issues of innovative activity in 

the agricultural sector were investigated in the works of such scientists: V. Andriychuk, 

V. Blagodatnogo, V. Vasilenko, S. Volodina, O. Dacia, O. Donets, V.O. Zagotova, M. 

Tooth, P. Sabluk and others. 

Paper objective. The purpose of the article is to investigate the methodological 

and legislative basis of innovative development of the agro-industrial complex of 

Ukraine, to identify problems on the way of introduction of innovations in the produc-

tion of agricultural products. 

Paper main body. One of the first, early in the last century, Schumpeter And de-

fined the term "innovation" as improving existing products and creating new ones; in-

troduction of new methods of production, use of new types of raw materials; innova-

tions in the field of production of products, etc. 

Conventionally, the system of investing innovation is classified into 4 stages: 

identification of sources, accumulation of funds, investing of mobilized funds, control 

over the use of investments. 

The country's investment climate is a system of legal, economic and social condi-

tions of investment activity in the country that have a significant impact on the return on 

investment and the level of investment risks. 

One of the key documents governing innovation management is the Law of 

Ukraine ―On Innovative Activity‖. In our view, the law has both positive and negative 

points. However, current legislative support (more than 100 laws and regulations) did 

not ensure effective innovation management. 

Conclusions of the research. In order to effectively manage innovation, it is 

necessary to provide a proper regulatory framework for the innovation management 

aspect. Recent political developments in Ukraine do not contribute to macroeconomic 

stability. The country is losing confidence in the world market. 

 

 

___________________________ 

 

Ortyna G., Yefimenko L. 

 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"PARTNERSHIP AS A BASIS FOR THE COMPETITIVENESS OF COMMUNITY 

DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION" 

 

Problem setting. Today, Ukraine faces critical tasks concerning proper govern-
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ance, namely intensification of the ability of local and regional authorities in the issues 

of sustainable development, provision of more qualitative services, etc. 

Recent research and publication analysis. The issues of functioning of local 

self-government were studied by M. Baimuratov, O. Batanov, O. Bobrovska, M. Verpo, 

and others. 

Paper objective. The paper objective is the process of formation of sustainable 
development of communities through partnership as a constituent of state policy. 

Paper main body. It was defined that there are two distinct tendencies of devel-

opment of economy in the modern world: competition and partnership. Competition is 

also available at the level of communities. Until recently, the largest cities of the world, 

which are also called global cities, had an advantage in these competitive practices. 

They are the ones to have a key resource – human capital. 

It was determined that during the last three years the situation started to change, 

especially in Europe. Cutting-edge technologies, total digitalization of economic and so-

cial life along with the sharp increase in the prices of land in big cities caused the ap-

pearance of a new trend of development – partnership. Competition is replaced by co-

operation, which causes mutual strengthening of the partners. It was the partnership of 

average towns with the neighbouring rural territories that made it possible for them to 

compete with global cities. The quality of life in the territories with these partnerships 

becomes competitive and changes migration and economic flows. 

It was proved that the task for Ukraine is to  timely respond to the new global 

trend making it a reality for Ukrainian towns and their neighbouring rural territories. 

Conclusions of the research. The implementation of sustainable development of 

communities stipulates the need in the search of new driving force for the economic 

growth by way of the development of partnership between different sectors of society 

(state: governmental departments, business, community) and by way of attraction of all 

interested parties to planning, development and implementation (private sector, scien-

tists, NGOs, local self-government), as only by way of common solution to urgent prob-

lems, it is possible to achieve successful implementation of the indicated strategy. 

 

 

___________________________ 

 

 

Palyukh V. 

 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"PUBLIC ADMINISTRATION OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCI-

ENTIFIC ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF FOREIGN EXPERIENCE" 

 

Problem setting. XXI century is the time of education, science and high tech-

nologies. Creation of the competitive society and the rise of well-being are largely re-

lated to the research and development, since the GDP-intensive trends of growth and the 

innovative development scenario dominate in the global economy. The combination of 

educational and scientific activities is a prerequisite for the transformational processes. 

The development of the science and education sectors is an indispensable factor in the 

development and efficiency of the innovative economy. 
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Paper objective is to analyse public administration of the innovative develop-

ment of scientific activity on the example of foreign experience 

Paper main body. Science has also undergone major changes. The management 

structure of the scientific and educational activity has changed. In the system of public 

administration of science, serious organizational changes have occurred in the interests 

of the economic structure development on an industrial basis.  

Science in higher education is aimed at ensuring the interconnection of the fun-

damental education values at the university level and the ability to respond flexibly to 

the needs of staff in the country‘s relevant areas; development of the intellectual abilities 

of the future specialists; renewal of the scientific schools. It is necessary to modify the 

science sector of higher educational institutions into a large component of the national 

innovation system of the country, contributing at the same time to the upgrading of the 

level of vocational education. On the one hand, it is stipulated by the system aimed at 

integrating ―science – education – production‖, on the other hand, statistics demonstrate 

that in the context of the innovative transformations, the gap between sectors needs to be 

reduced in order to increase the efficiency of the potential usage of science. However, 

due to the USSR experience, without transformations in higher education it is impossi-

ble to solve the problem of restoring the economy and building an innovative economy 

on an industrial basis, which requires professionals from different population groups 

who, after graduation, could fill the production requests and link them to the needs of 

the national economy. 

Conclusions of the research. Thus, the approach that shows the relationship be-

tween the government and the business sector is based on the institutional theory, which 

is reflected in the concept of the ―Triple helix‖. 

Completing the analysis of the theoretical provisions that characterise the innova-

tive processes in the economy, it is in place to mention the multifaceted aspects that al-

low characterising the innovation potential of the science sector of higher educational 

institutions, which has to transfer the research and development results into the real sec-

tor of the economy, to prepare the environment for the professionals who will be able to 

cover the whole range of the innovative functions. 

This raises the question of the of the conceptual apparatus analysis, in particular, 

the study of its structure and constituent elements, the study of the concept ―Innovative 

potential‖ of the science sector of higher educational institutions.  

 

 

___________________________ 

 

 

Parubchak I., Raduh N. 

 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"TRANSFORMATION OF APPROACHES AND FUNDAMENTAL PRIN-

CIPLES OF STATE REGULATION OF ANIMAL DEVELOPMENT IN THE NEW 

ECONOMIC AND ECONOMIC CONDITIONS" 

 

Problem setting. The practical significance of the theoretical provisions and me-

thodological recommendations of the research for the theory and practice of public ad-
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ministration is to provide opportunities for the development of conceptual provisions of 

public policy and features of its direct impact on the regulation of livestock production 

using market levers and tools. The necessity of using methodology and methods of re-

search organizational-economic bases of formation of strategy of development and im-

plementation of strategic programs that define a sequence of specific actions of public 

authorities are an important guideline for achieving the desired end results in the devel-

opment of animal husbandry. 

Identifies the role of innovation in livestock development that requires the forma-

tion of a comprehensive and balanced state policy innovation, which can ensure the 

process of revitalizing the introduction of advanced technology and innovation in farm-

ing. It was found that the state innovation policy is part of the socio-economic state pol-

icy, which provides for the effective development and promotion of innovation. It is es-

tablished that the state must first determine the set of measures of the state innovation 

policy, which will enable the maximum use of the mechanism to support the develop-

ment of livestock and economic growth of production on an innovative basis. 

Recent research and publication analysis. The research of trends in structural 

changes in the development of animal husbandry showed that the state of the industry 

today is still at an acceptable critical level, and therefore the industry is not able to en-

sure its functioning at high innovation and technological parameters. We believe that in 

the future it is necessary to direct the state innovation policy to the activation of innova-

tive activity in animal husbandry, the activities of which should be aimed at creating a 

targeted legislative and legal framework for state support of innovative processes; ensur-

ing formation of innovative programs of the state, branch and regional levels; assistance 

in stimulation of process of crediting of priority innovative projects by financial and 

credit institutions. 

Paper objective is to analyse of approaches and fundamental principles of state 

regulation of animal development in the new economic and economic conditions. 

Paper main body. It is suggested to consider the main components of the activa-

tion of the functional orientation of state policy on innovative development of livestock 

sector and to strengthen measures of state innovation policy by resource provision of 

innovative activities, the use of research and scientific and technological achievements 

to create new and quality products, and machinery for livestock farms and the improve-

ment of technological processes in livestock production. 

The place of state policy and state regulation and the need for their implementation 

in animal husbandry is defined. Legislative and regulatory aspects, principles, basic 

elements, features of the mechanism of state regulation are considered and its directions 

on the solution of the existing problems in development of animal husbandry are de-

fined. In the future, these important problems of animal husbandry should be reflected in 

a targeted state policy, which can be implemented with the help of appropriate instru-

ments of state influence on production and socio-economic processes and functional 

mechanisms.  

According to the means used in public administration and regulation, the mechan-

isms can be legal, organizational, economic, administrative, motivational, social, infor-

mational, as well as complex depending on their application in the main spheres of so-

cial and industrial activity. All of them, with the use of appropriate methods and tools, 

contribute to the state influence on the stable development of the livestock industry. The 

necessity of the direction of measures of the state policy on improvement of the state 



 449 

support which provides implementation, at the expense of financing from the state 

budget, innovative updating and regulation of production activity in animal husbandry is 

specified. 

Conclusions of the research. The directions of expenses according to the state 

budget of Ukraine in support of the industry are considered. Functions and principles of 

state support and regulation of production activity in animal husbandry are investigated. 

Identifies priorities for the state support of animal husbandry: improvement of financial-

credit and investment policy of the state regarding the enhancement of livestock and 

production entities quality of livestock products. It is proposed that the Ministry of agra-

rian policy of Ukraine develop measures of scientifically sound and effective state poli-

cy that would ensure the development of competitive livestock in the domestic and for-

eign markets. 

 

 

___________________________ 

 

 

Pavlii N.I. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"THE WAYS OF IMPROVING OF THE ECONOMIC MECHANISM OF ENVI-

RONMENTAL PROTECTION" 

 

Problem setting. Nowadays the economic mechanism of environmental man-

agement is not effective due to a number of factors. In addition, the existing economic 

mechanisms of environmental management in the regions are being destroyed and the 

effectiveness of environmental protection activities in Ukraine is being reduced. 

Recent research and publication analysis. The environmental policy of the 

State has repeatedly been the subject of research of many scientists and practitioners. 

However, economic mechanisms of environmental management still remain little 

explored in the context of their impact on environmental management. 

Paper objective. The purpose of article is exploration of the ways of improving 

of the economic mechanism of environmental protection.  

Paper main body. The ways of improving of the economic mechanism of envi-

ronmental protection is explored in the article. In particular, the following factors of im-

perfections of the economic mechanism of environmental activity are identified: imper-

fections of the system of payments for environmental pollution and the mechanism of 

their indexing; lack of regulation of the targeted use of funds intended to environmental 

protection and natural resources reproduction; lack of preferential taxation and credit 

when financing environmental measures; failure to take into account environmental fac-

tors as a mandatory condition in privatization, bankruptcy, implementation of invest-

ment projects and etc. The State measures of economic mechanism of improvement of 

environmental management and protection are identified. The need of preparation of the 

Concept of Development of Environmental Legislation of Ukraine at the State level is 

noted. The economic mechanism of protection of the natural environment is a basis of 

the given Concept. The directions of improving of the economic mechanism of envi-

ronmental management and protection at the regional level are identified. The emphasis 
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is placed on the expediency of taking a decision on the preservation of earmarked budg-

etary environmental funds in the regions of Ukraine, as well as on the wider use of ef-

fective environmental-economic regulators at the regional level. The administrative 

fines for environmental offences are justified, as well as the formation of environmental 

funds as the most effective economic methods of nature protection. 

Conclusions of the research. 1. The factors of imperfections of the economic 

mechanism of environmental activity are identified.  

2. The State measures of economic mechanism of improvement of environmental 

management and protection is identified.  

3. The directions of improving of the economic mechanism of environmental 

management and protection at the regional level are identified. 

4. The administrative fines for environmental offences are justified, as well as the 

formation of environmental funds as the most effective economic methods of nature 

protection. 

 

 

___________________________ 

 

 

Pomaza-Ponomarenko A. 

 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"UKRAINE: STATE 404 AND / OR SECURITY AND SOCIAL CONSENSUS?" 

 

Problem setting. The Constitution of Ukraine was adopted in 1996. After that, a 

range of amendments were made, and, at the same time, the inevitable transformational 

processes happened, particularly, in Ukrainian social environment, as well as in the sys-

tem of state administration. Given this, important is the research of these processes in 

Ukraine from the point of view of determination of its ‗identification code.‘ 

Recent research and publication analysis. The works by E. Afonin, 

O. Borisenko, O. Koval, V. Sadkovyi, V. Stepanov and others are devoted to the analy-

sis of the problems of state administration in Ukraine. 

Paper objective. There is a need in a comprehensive analysis of peculiarities of 

Ukraine‘s development, starting from the moment of declaration of independence, with 

the purpose of determination and support of positive tendencies in this development. 

This is our paper objective. 

Paper main body. The analysis on transformational changes in Ukraine indicates 

that they appear more and more as a result of interaction of two cultural groups – do-

mestic (irrational) and West European (rational) ones. The examples of this interaction 

are as follows: 

– first, the period from 1995 to 1996 (‗Constitutional crisis‘), when the depletion 

of crisis potential and the strengthening of reformatory achievements in the Constitution 

of Ukraine took place; 

– second, the period from 1999 to 2003 (‗pre-orange revolution‘), when there was 

an attempt to consolidate the authoritarian dominant idea of state and power elite. Nev-

ertheless, it (attempt) ensured a kind of testing in the system of state administration of 

one or another political innovation; 
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– third, the period from 2004 to 2010 (‗testing of democratism‘), when the streng-

thening of a principle of openness, as well as representative and socially responsible na-

ture of political and administrative elite of Ukraine were intensified; 

– fourth, the period from 2014 to the present day (‗revolution of dignity‘), which 

is defined by the identification of Ukraine as a state European space and by the faster 

termination of transformational social and political processes in it, regardless of the fact 

that Ukraine has started to solve the problem of distribution of the functions of power 

later in comparison with the other USSR republics. We consider that Ukraine has all the 

chances to be one of the first to ‗cross the finish line‘ in completion of the indicated 

transformational processes. For this purpose, it is necessary to consistently adhere to the 

principles of consensus and co-operation. 

Conclusions of the research. Thus, it was determined that the development of 

Ukraine happens distinctly and cyclically under the conditions of internal and external 

challenges. It was defined that among its distinct signs of development are revolution-

ism – evolutionism, authoritarianism – democratism, etc. It was proved that the ‗identi-

fication code‘ of the development of Ukraine is defined by the transformations, which 

happen at all possible levels – individual, national and global ones. It was determined 

that important for our state is the formation and support of positive tendencies of its so-

cial and economic development, the achievement of social and political consensus, and 

the fulfillment of effective co-operation in the field of this development. 

 

___________________________ 

 

 

Poroka S. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"ANALYSIS OF CHALLENGES AND THREATS TO NATIONAL SECU-

RITY OF UKRAINE, OF THEIR THEORETICAL AND PRACTICAL DEFINITION 

STATE" 

 

Problem setting. The issue of national security of a state is one of the priorities 

in the context of country‘s general development and implementation of its national in-

terests. 

Recent research and publications analysis. Such local scientists as 

S. Dombrovska, O. Lyndiuk, N. Meltiukhova, O. Obolenskyi, H. Sytnyk made a signifi-

cant contribution to the theory and practice of national security. 

Paper objective. The paper objective is the analysis of key threats and challenges 

to national security as well as the analysis of the condition and peculiarities of its sup-

port in Ukraine. 

Paper main body. The threats to national security were defined, in particular the 

external (aggression from other states, political or (and) economic manipulations, terror-

ism, money laundering, illegal migration, human trafficking, cyber-threats etc.) and in-

ternal threats (economic and energy crises, natural and man-made dangers, unemploy-

ment, environmental problems, spreading of new kinds of drugs, spreading of diseases, 

population decrease and migration, corruption, crisis of public trust, etc.). 

It was determined that important is a clustering of challenges and threats to na-
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tional security. Scientists use the following criteria for formation of their clusters: the 

degree of universality; duration; nature; way of action; mode of appearance; degree of 

danger; possibility of prevention. Within these classified clusters, it is necessary to di-

vide them into subclusters. Proper clustering of challenges and threats shall significantly 

reduce the time for their possible solutions and shall make it possible to take each of the 

possible ones into account without excessive deviation towards one problem. Modern 

and reasonable regulatory support for national security will enable the increase of its 

level and, therefore, its prosperity and EU membership. That is why forward-looking is 

the improvement of the country‘s legal framework in the field of national security, in 

particular in the context of securing a detailed classification of challenges and threats to 

this security in it. 

Conclusions of the research. The paper studies the state of definition of chal-

lenges and threats to national security of Ukraine. The threats and challenges faced by 

the country were systematized and specified. It was defined that they include the process 

of global economic, political and cultural integration and unification, or globalization, 

rapid development of ICT, etc. It was proved that the current understanding of the es-

sence of challenges and threats to national security favours the methodological ground-

ing of the tasks of national security support. It was defined that the threats and chal-

lenges to it become universal rapidly, while the unsolved global problems of the present 

time also fill the notion of threats to national security with the new purport. 

 

___________________________ 

 

 

Postupna O., Stepanko O. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

 "SUBSTANTIATION OF THE NEED TO CONSIDER THE DEMOGRAPHIC DATA 

IN PLANNING THE REGIONAL EDUCATION SYSTEM DEVELOPMENT" 

 

Problem setting. In the context of our study, the prognosis for the development 

of a regional education system (hereinafter referred to as RES) is a scientifically sound 

judgment about the possible status and development of this system in the future, which 

allows management to develop effective planning steps for the development of this sys-

tem and to anticipate the possibility of internal and external hazards, detect the likelih-

ood of additional features occurrence. 

Recent research and publications analysis. Theoretical, methodical and metho-

dological principles of educational management, forecasting the development of the 

education system are sufficiently represented in the scientific works of Ukrainian and 

foreign scholars. However, justification for the need to consider demographic data while 

planning the development of a regional education system has been left beyond the au-

thors' attention. 

Paper objective is to scientifically substantiate the need to consider demographic 

data when planning the development of RES; to illuminate the results of diagnosing the 

state and development of the region's education system using the Kharkiv region as an 

example, and identify the main trends, problems and threats; to provide scenarios for 

possible changes to the region's education system and identify the likelihood of addi-
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tional opportunities for its development. 

Paper main body. The dynamics of birth rates is a defining characteristic of both 

the country as a whole and the region in particular. These indicators influence both the 

formation of education policy in general and the development of the regional education 

system. Analysis of the demographic situation in Kharkiv region indicates the existence 

of demographic gaps ("pitfalls"), that is, moments of demographic depression - a de-

crease in population. The first pitfall covers years 1999-2003, ie the years with the low-

est birth rates. The lowest figure is in 2001 (19025 children were born). The second pit-

fall begins in 2017 with the mark of 21631 births. The following year, it drops below the 

2001 mark, reaching 19657 births. However, it should be emphasized that the situation 

in 2019 has been only worsening, and even the half-yearly published data (8884 births) 

suggest that the birth rate is continuing to fall. These indicators will negatively affect the 

development of the education system in the region. 

The results of the analysis of the demographic situation in Kharkiv region give 

grounds for predicting the possibility of emerging dangers in the development of RES, 

among which are the following: decrease in the number of persons studying in educa-

tional institutions, and, accordingly, a decrease in the number of institutions themselves, 

first of all higher educational establishments; loss of full employment, first of all by 

scientific and pedagogical workers, their irrelevance in the labor market; worsening of 

the situation regarding ensuring the accessibility of the population to quality education; 

growth in offers of educational services in non-formal education, etc. 

At the same time, factors that can improve the situation in Kharkiv region in-

clude: relocation of families of internally displaced persons with children; internal edu-

cational migration; increasing the number of job vacancies for pedagogical and scientif-

ic-pedagogical staff in the educational services market in the non-formal education sec-

tor; increasing the number of foreign students. 

Conclusions of the research. Therefore, the system-forming component of RES 

development planning is management, which should cover a set of management deci-

sions, which in turn form the legal field of prognostic activity, which allows to obtain 

and organize reliable information about the status and tendencies of system develop-

ment, identify the dangers and develop measures to overcome or avoid them. 

Representatives of regional state authorities as subjects of management, as well 

as pedagogical and scientific-pedagogical workers, heads of educational establishments, 

employers and representatives of the local community should be interested in the devel-

opment and implementation of prognosis of RES development and consider the relevant 

demographic data. However, it should be noted that this level of forecasting activity is 

currently one of the least organized in Ukraine, prompting the search for ways and 

means to involve all management entities in this activity. 

 

___________________________ 

 

Ryeznikov V.  
 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"STATE POLICY FOR THE RURAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT 

OF THE EUROPEAN INTEGRATION OF THE UKRAINE" 
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Problem setting. More than 56% of the population in the Member States of the 

European Union reside in rural areas, covering more than 91% of the entire Common-

wealth, so rural development has been and remains a vital part of EU policy. Agriculture 

and forestry is crucial in the process of land use and the rational use of natural resources 

in EU rural areas, and serves as a platform for diversification of the rural economy. 

Therefore, strengthening rural development policy is a pan-European priority. There-

fore, it is clear that in the context of Ukraine's European integration aspirations, the for-

mation and implementation of a state policy for rural development based on the existing 

European experience should also be a national priority. 

Recent research and publications analysis. A considerable number of scientific 

works of such scientists as Gogol T., Yermolenko V., Lysenko L., Polenkova M., Pritula 

H. and others are devoted to the research of questions of formation and realization of the 

state policy of development of rural territories. However, many questions regarding the 

definition of directions and mechanisms for the formation and implementation of the 

state rural development policy in Ukraine, taking into account the existing European ex-

perience, remain poorly understood. 

Paper objective. The purpose of the study is to determine the directions and me-

chanisms of formation and implementation of the state rural development policy in 

Ukraine, taking into account the existing European experience. 

Paper main body. According to the current legislation of Ukraine, rural territory 

is a historically formed element of the settlement network, which unites the whole set of 

rural settlements: settlements, villages, hamlets, single-family dwellings (farmers, etc.), 

which are under the jurisdiction of village (settlement) councils. 

Sustainable rural development should be considered as directing all important 

factors (socio-economic, environmental, demographic, cultural, institutional) to create 

and realize the potential of a complete living environment for the modern and future 

generations of peasants on the basis of rational use of available resources, development 

of social, production, transport, information infrastructure to ensure balanced develop-

ment of rural communities. 

European rural development policy has evolved, as part of the development of 

the Common Agricultural Policy, from a policy that addressed the structural problems of 

the agricultural sector to a policy focused on the multifunctionality of agriculture and, in 

particular, the challenges facing rural development. 

At EU and national levels, there are several concepts (approaches) in parallel, 

from which the following rural development concepts can be clearly distinguished: 

• a concept that identifies rural development with the overall modernization of 

agriculture and the agro-food complex. This concept is based on the development of the 

sector (industry model); 

• a concept that links rural development solely to reducing the differences be-

tween the most backward rural areas and the rest of the economy (convergence concept, 

redistribution model); 

• a concept that identifies rural development with rural development as a whole, 

through the use of all resources in their territory (human, physical, natural, landscape, 

etc.) and integration between all components and industries at the local level. This con-

cept exploits the potential of the territory in its broadest sense (territorial model). 

Conclusions of the research. Thus, sustainable rural development of Ukraine 

today is one of the main priorities of our country's European integration aspirations, 
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which should be multifunctional, provided through activation of non-agricultural eco-

nomic activities, development of industrial and social infrastructure, increase of effi-

ciency of use of available natural and labor resources, environmental protection, forma-

tion innovative approaches to increasing and realizing the socio-economic potential of 

rural territories in accordance with the principles of European integration. 

 

 

___________________________ 

 

 

Ruban A. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

''THE CONCEPTUAL BASES OF THE STATE REGULATION  

OF NATIONAL SECURITY'' 

 

Problem setting. Ukraine, while ensuring State and public security for the long 

term, provides the need of systematic improvement of law enforcement measures to de-

tect, prevent, eliminate and disclose terrorist and extremist acts, as well as other criminal 

acts, which negatively affect human and civil rights and freedoms, property, public or-

der and public security, and the constitutional order of Ukraine. 

Recent research and publication analysis. Many scientists have devoted their 

scientific works to issues of state regulation of national security. 

However, the conceptual bases of State regulation of Ukraine 's national security 

still needs further development, especially in the context of long-term strategic planning 

in the given area. 

Paper objective. The purpose of article is development of the conceptual bases 

of state regulation of national security 

Paper main body. The conceptual bases of the state regulation of national secu-

rity are developed in the article. In particular, the key sources of threats to national secu-

rity are identified. The main directions of the state policy on state and public security 

ensuring in the long term are proposed. The advantages of developing of the state policy 

focused on ensuring of State and public security are justified. A set of measures for 

State and public security ensuring is developed. 

Conclusions of the research. 1. The following key sources of threats to national 

security are identified: activities of intelligence and other nature of special services and 

organizations in the Ministry of Foreign States; extremist activities of nationalist, reli-

gious, ethnic and other organizations and structures and criminal acts directed against 

personal, public and State property, State power, social and economic security and cor-

ruption. 

2. The following main directions of the State policy on State and public security 

ensuring in the long term are proposed: strengthening the role of the State as a guarantor 

of maintaining the personal security of citizens; improving the regulatory framework for 

State regulation in the context of corruption, crime, extremism and terrorism preventing 

and combating; improving the protection of Ukraine 's rights and legitimate public inter-

ests beyond the State border and expanding the borders of international cooperation. 

3. The advantages of developing of the State policy on State and public security 
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ensuring are justified. It is outlined that the State policy of Ukraine in the field of na-

tional defence and military construction for the long term should be oriented towards 

improving the Armed Forces of Ukraine, other troops, as well as military formations and 

bodies focused on ensuring of security, sovereignty and territorial integrity of the State. 

4. A set of measures for State and public security ensuring is developed. 

 

 

___________________________ 

 

Savchenko I. 
 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"THEORETICAL-CONCEPTUAL BASES AND PRINCIPLES OF THE STATE POL-

ICY IN THE LAND RELATIONS IN UKRAINE" 

 

Problem setting. The lands are the source of any wealth of society, especially 

Ukrainian, since Ukraine owns one of the best black earths in the world. The current 

state of use of the land-resource potential of the country is characterized by low eco-

nomic efficiency. The Ukrainian transformation model which relates to regulation of 

land resources has considered the principle of social justice rather than economic effi-

ciency. In these circumstances, the establishment of a highly efficient public administra-

tion is becoming more relevant as the country needs to adapt to changes occurring both 

internally and in foreign policy processes, and as a result a complex of problems needs 

solving, including the problem of forming effective mechanisms of public administra-

tion in the field of regulation of land resources of the country in the principal direction: 

the use, protection and transfer of agricultural lands. In times of economic crisis, the im-

portance of efficient land use is increasing tremendously, as it concerns the food securi-

ty of the country, the solution of problems of life support for citizens and the efficient 

use of land resources to meet the needs of future generations. Therefore, it is advisable 

to consider the issue of land use as one of the main national strategic goals for both the 

present and the future. In view of this, the formation of effective state regulation of the 

processes in the social and economic development of the country within the conditions 

of contradictions of land legislation, recognition of the leading role of the state in the 

processes of evolvement of the land market and the implementation of land reform gen-

erally makes actual the topic of the chosen direction of the research. 

Recent research and publication analysis. The issues of forming and imple-

menting state policy in the field of land relations in Ukraine are introduced in the works 

of the following researchers: V.A Boklaga, T.G.Titarenko, G.I. Shariy and others. Na-

tional scientists are increasingly paying more attention to the improvement of mechan-

isms of public administration of land resources and controlling land relations. These is-

sues were studied by A.O. Boyko, D.M. Malihin, S.A. Serdyuk, O.Ye. Evgrafov, 

M.R. Koval'skii, K.O. Naboka, P.V. Presich, O.I. Shaporenko and others. Problems of 

the analysis of state policy are introduced in the works of the following well-known for-

eign and internal scientists: L.A. Pal, V.V. Tertichka, Yu.P. Sharova and others. 

Paper objective. The purpose of the article is to identify 

key theoretical foundations and to analyze the principles of state policy in the field of 

land relations in Ukraine. 
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Paper main body. Modern processes of formation and implementation of the 

state system of land relations in the country are caused by the challenges of time. The 

purpose of this article is to identify the key principles of a promising concept of 

a state mechanism for implementing state policy in the field of land relations, in accor-

dance with the directions chosen by the reform. The article highlights the existing prob-

lem areas and shortcomings in the formation and implementation of state policy in the 

field of land relations, which is a complex and multifunctional process whose effective-

ness undoubtedly depends on its scientific validity and the development of the scientific 

and conceptual mechanism. The basic changes in the legislative and institutional prin-

ciples of the formation and implementation of state policy in the sphere of land relations 

of Ukraine are envisaged. For this purpose, we have investigated the key entities of the 

system of land relations which are governmental and local self-governing authorities 

that establish regulated, hierarchical, open, complex system that provides the processes 

of land relations regulation within the provisions and functions set by the legisla-

tion. The contents of the categories "state regulation of the sphere of land relations", 

"formation of state policy in the field of land relations" and "implementation of state 

policy in the field of land relations" are revealed. It is determined that the components of 

the state policy in the field of land relations are the purpose, directions, principles of its 

formation and implementation.  

Conclusions of the research. To recap the abovementioned issues, it should be 

noted that the governmental authorities and local self-governing authorities, which per-

form as consolidating and systematic agents of the development of land relations in 

Ukraine, play a major role among the prioritized directions of formation and implemen-

tation of state policy in the sphere of land relations in Ukraine. The concept of "State 

Policy in the Land Relations Regulation" is determined as a multi-aspect category, 

which is a system of economic, organizational and legal measures aimed at the devel-

opment, improvement or radical change of land relations in the direction which has high 

priority for the state and it is carried out by governmental authorities for the purpose of 

rationalization of use and protection of the land, food security of the country and crea-

tion of environmentally safe conditions for economic activity and residence of citizens. 

In our view, prospects for further exploration of this problem are as follows: research on 

land development strategies, use and protection of land in Ukraine; legislative and insti-

tutional foundations for the formation and implementation of state policy in the field of 

land relations of Ukraine.  

 

 

___________________________ 

 

 

Shevchuk R. 

 

An extended abstract of the paper on the subject: 

"PUBLIC REGULATION OF EMERGENCIES AT THE REGIONAL LEVEL" 

 

 

Problem setting. The study of the regional economic mechanism for ensuring 

the emergencies prevention and overcoming their consequences caused by the socio-
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political conflicts, natural disasters, accidents and catastrophes, has allowed making a 

number of conclusions. 

Paper objective is to analyse directions of public regulation of emergencies pre-

vention at the regional level. 

Paper main body. The critical phenomena, having a high degree of negative im-

pact on society, make it adequately respond and deal with the consequences of natural 

disasters, accidents, catastrophes and socio-political conflicts. At the same time, to fight 

effectively against the emergencies, it is important to find out the main factors of such 

influence and the correct understanding of the mechanisms of their manifestation in 

economic life. For this purpose, an attempt of their theoretical analysis and considera-

tion of the ways of their manifestation in the specific economic indicators has been 

made in this paper. It should be noted that in the existing scientific literature the physi-

cal aspects of the devastating effects of natural disasters, accidents and catastrophes 

have been extensively researched, and such terms as ―casualty-producing factors‖ and 

―defeat factors‖ have become generally accepted. These terms have to be  distinguished 

from the term introduced by the author ―factor of influence on the economy‖ which re-

fers only to the economic aspect of the emergencies. 

Conclusions of the research. Thus, there is a completely new situation in the 

country. The danger of technogenic emergencies has decreased, at the same time the 

country‘s economic potential has sharply decreased, the opportunities for sustainable 

development have deteriorated, and the possibilities of mitigation measures has also re-

duced. That is, the decrease emergencies will be only temporary. A new wave of their 

growth is ahead. However, if the current trends continue this wave can be more serious 

due to the lower level of the economy stability. 

 

 

___________________________ 

 

 

Torichniy V. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"INVESTIGATION OF THE TECHNOLOGIES OF DEVELOPMENT AND IMPLE-

MENTATION OF INFORMATION POLICY OF A STATE" 

 

Problem setting. The information policy of the State can be defined directly as a 

special sphere of human activity related to power relations with the State and social in-

stitutions, the functioning and operation of which are intended to guarantee of the viabil-

ity of citizens, different communities of people and the realization of their common will, 

needs and interests. As it can be seen, the State information policy is functionally di-

rectly related to the implementation of power, that is, the ability to influence people ac-

tivities and behaviour through a number of means. This highlights the relevance of the 

subject of the study. 

Recent research and publication analysis. The information policy of a State 

has been the subject of research and practical experience of many authors for a long 

time. However, the technologies of development and implementation of information 

policy of a State still remain imperfect and need to be optimized. 
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Paper objective. The purpose of article is investigation of the technologies of 

development and implementation of information policy of a State.  

Paper main body. The technologies of development and implementation of in-

formation policy of a State are investigated in the article. In particular, the subject of 

study of a State information policy is defined. The following specific social and political 

features of civil society, which are among the interests of forming and implementing of 

the information policy of a State, are highlighted: activities of free associations, social 

institutions, social movements and etc; realization of rights and freedoms of an individ-

ual, his inviolability and security; independence of economic entities while operation of 

various forms of ownership. The specific manifestations of the information policy of a 

State are grouped by the following directions: subject matter of the information policy 

of a State; temporary measurement of the information policy of a State; spatial dimen-

sion of the information policy of a State; direction of the State information policy on so-

cial progress; methods of implementation of information policy of a State. The compo-

nents of the information policy of a State are described. 

Conclusions of the research. 1. The subject of study of a State information pol-

icy is defined.  

2. The specific social and political features of civil society, which are among the 

interests of forming and implementing of the information policy of a State, are high-

lighted. 

3. The specific manifestations of the information policy of a State are grouped. 

4. The components of the information policy of a State are described. 

 

 

___________________________ 

 

 

TsalkoT., Nevmerzhytska S. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"COMPARATIVE ANALYSIS OF EXISTING ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 

SYSTEMS IN GERMANY, FRANCE, UNITED KINGDOM" 

 

Problem setting.The article analyzes the development and functioning of the 

administrative management systems of the leading European countries: Great Britain, 

Germany and France. The general characteristics of the existing systems of administra-

tive management of the countries, including the central and local levels, are given. Par-

ticular attention was paid to the experience of decentralization and deconcentration in 

these countries. The authors conclude that the use of analysis of the functioning of ad-

ministrative systems of European countries, in particular the UK, France, Germany, 

makes it possible to determine which of them are effective for further implementation in 

the context of our realities, and then it is most suitable for effective application in 

Ukraine. Comparison of administrative management systems will allow a deeper under-

standing of their development processes. 

Paper objective. The purpose of article is investigation of the existing adminis-

trative management systems in Germany, France, United Kingdom. 
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Paper main body. In the authors' article, the administrative system is defined as 

an orderly system of interconnections between political and administrative components 

that, in cooperation with civil society institutions, ensure the functioning of the state and 

the exercise by citizens of their inalienable rights and freedoms. The subject-object 

plane of administrative governance in modern democratic societies is changing, that is, 

not only state bodies influence social processes, but also civil society institutions have a 

significant impact on the effectiveness of public administration. 

The analysis allows us to give an idea of the basic principles of countries. Certain 

specific functionality of administrative management systems. The article discusses the 

features of the German administrative system of state administration and the regional 

administration apparatus, which has a certain level of autonomy. At all levels of admin-

istrative distribution in the UK, local governments are represented by local govern-

ments, exercise their powers within the framework of certain central authorities. The 

high level of administrative centralization is reflected in the peculiarities of the French 

civil service. Virtually all major civil service bodies are concentrated at the central ad-

ministrative level - the government level. 

The interaction of politics and public service should be neutral.  

Practical implications. In Ukraine, the state service is heavily politicized, a small 

amount of corruption, the current ineffective management methods and dialogue with 

private individuals, powerful people, and huge organizations. All the permissions for the 

need for the health of progressive political reforms of administrative administrative sys-

tems of Ukraine with the need to cover the most important European countries. 

Conclusions of the research. Using the experience of European governance sys-

tems in Ukraine should be made taking into account national specificities, only under 

such conditions will it allow to achieve internal stabilization of the state power and to 

realize European integration aspirations. Further research requires an administrative sys-

tem of governance for the Scandinavian countries and America. 

 

 

___________________________ 

 

 

Vavreniuk S. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN HIGHER 

EDUCATION" 

 

Problem setting. Issues of the implementation of state policy in the field of 

higher education is one of the highest priority areas of the state‘s internal policy. More-

over, today higher education occupies a leading position among other factors in the de-

velopment of mankind as a whole. 

Providing quality higher education is a serious problem. Unfortunately, the quali-

ty of education was not given high priority. Inadequate attention to quality and training 

has contributed to what is now called the global learning crisis. 

Recent research and publications analysis. The problem of the formation and 

implementation of effective state policy in the field of higher education is raised in the 
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research of many domestic scientists. So, the work of M.L. Agranovich, K.K. Kornevoy, 

E.N. Rudakova is devoted to questions of existing problems associated with the process 

of reforming state policy in the field of higher education. Features of the development of 

higher education and ensuring high quality education are revealed in the works of such 

researchers as B.L. Wulfson, Z.I. Efremova, I.I. Rusin, E.V. Slesareva and many others. 

Paper objective. The purpose of this article is to shed light on current methods 

for the effectiveness of the implementation of state policy in the field of higher educa-

tion of Ukraine. 

Paper main body. In view of the formation of innovative ways of economic de-

velopment in Ukraine, there was a need to modernize the higher education system, 

which is one of the components of the economic growth of the state, while being the ba-

sis for the social development of society and the well-being of its citizens. 

At the same time, the higher education system is entering a competitive market, 

which requires constant updating of technological base, choice of innovative teaching 

methods, as well as adequate response to the demands of a constantly changing world 

and global competition. 

The use of the notion of quality in the educational context is a feature of public 

relations that helps to promote the educational organization in its image, demonstrating 

the importance of quality improvement as the pursuit of the highest standards. In addi-

tion, quality in the educational process means any attribute of a service, that is, quality is 

a service that meets the requirements of existing standards or certifications. 

It is noted that quality in itself does not act as an end result, but is a means by 

which conformity of the final product of a standard is determined. At the same time, 

quality service will not necessarily be characterized by high cost, inaccessibility or un-

usual. In the first place, it must be fit for what it is intended for and meet existing con-

sumer requirements, thereby fulfilling its purpose. 

The quality of higher education is a set of characteristics of the educational 

process that determine the consistent and practical effective formation of competences 

and professional awareness. There are three groups of characteristics: 

- the quality of the potential to achieve the goal of higher education; 

- quality of the process of forming skills and competences; 

- quality of education result. 

Conclusions of the research. Thus, it is higher education that acts as a strong 

driving force for economic growth, which contributes to improving the efficiency and 

competitiveness of the state's economy as a whole. That is why the main goal of public 

policy in the field of higher education is to achieve accessible and quality education that 

meets the current economic development and the contemporary needs of society. 

 

 

___________________________ 

 

 

Verbitskiy O., Nadyon O. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"SOCIAL SECURITY AS PURPOSE AND NATIONAL SECURITY AS INSTITU-

TIONAL MEANS" 
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Problem setting. According to the group of scientific theoreticians and practitio-

ners of public administration, Ukraine is in permanent systemic crisis that covers all 

fields of social life (from economic, social, political, ecological and demographic ones 

to foreign policy). 

Recent research and publications analysis. The problem issues of public ad-

ministration of social development and security were studied in the scientific works by 

local and foreign scientists: S. Bielai, A. Dehtiar, O. Dehtiar, S. Dombrovska, 

Yu. Dreval, S. Maister, K. Petrakova, A. Pomaza-Ponomarenko, V. Sadlovyi, 

O. Sydorchuk, V. Skurativskyi, V. Uzunov, V. Yurchyshyn and others. 

Paper objective. Without prejudice to the achievements of the scientists, it 

should be noted that public security requires comprehensive research, in particular in the 

context of its definition as a purpose, while public administration is defined as the 

means to support this security at the proper level. This is our paper objective. 

Paper main body. Thus, all the wisdom of the policy of profound social and 

economic transformations is to achieve that the positive results connected with the in-

troduction of market relations to outweigh the negative effects initiated by the old sys-

tem. This state is achieved not so much due to the selection of the ‗only right‘ model of 

development, but as a result of rational, socially oriented policy carried out by the state. 

That is why its role shall not be reduced to the compensation of imperfection and defects 

of market. There are sectors and fields of life, which belong to its exceptional preroga-

tive and shall not be substituted for anything else. The state serves to ensure the balance 

of interests between the society, different social systems and individual. It shall also be a 

guarantor and defender of national interests stipulated by the relevant legislation. More-

over, the state serves not only to create the conditions for market functioning, but also to 

ensure social stability, economic and national security. Thus, by selecting the way of 

development, there shall be no absolutization of market, as well as no overestimation of 

the state‘s role. It is necessary to search for a balanced, rational combination of these 

two the most important institutional mechanisms of social and economic development. 

Conclusions of the research. Scientific and legal grounds of public administra-

tion of social security of Ukraine were studied. Its determination as a purpose of state 

policy, which covers the range of institutional means, was grounded. 

 

 

___________________________ 

 

 

Usachenko O.  

 

An extended abstract of the paper on the subject of: 

"STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF ARMS AND MILITARY 

EQUIPMENT OF UKRAINE" 

Problem setting. It is determined that the main documents of the program planning 

are: military-technical concepts that are developed for 20 years or more; the main direc-

tions of development of arms and military equipment, which are being developed for a 

planned period of 15 years; An armaments program covering a planned period of 10 

years; five-year and annual plans for research and development work, production and 
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supply of weapons, utilization and destruction of the decommissioning defense industry, 

as well as capital construction of facilities of the Ministry of Defense of Ukraine for the 

installation of weapons, military equipment and facilities industries to build and test the 

defense industry. The purpose of these studies is to develop scientifically sound recom-

mendations for decision-making by the authorities on the prospects for the development 

of the defense industry and for the establishment of the Armaments Program. 

Recent research and publications analysis. The scientific literature on state 

regulation of arms development and military engineering is poorly understood and needs 

further study.. 

Paper objective. The purpose of the article is the tendency of development of 

armaments and military equipment, determination of the state policy of management of 

ensuring the defense capability of Ukraine by stimulating the development of the de-

fense industry.. 

Paper main body. It is stated that ensuring the readiness of the country for de-

fense is specified in the form of the most complete satisfaction of the need of the Armed 

Forces of Ukraine in modern weapons and military equipment (OVT), including in 

communications equipment. In this case, the degree of satisfaction of the needs of the 

Armed Forces of Ukraine depends not only on the amount of resources allocated for the 

defense of the country, but also on the effectiveness of their use. At the same time, the 

most important prerequisite for maintaining the Armed Forces' combat readiness at the 

required level is the continuous improvement of the AFS samples. Modern means and 

methods of warfare are increasingly demanding, causing the emergence of weapons and 

military equipment based on fundamentally new technical solutions and physical prin-

ciples. All this leads to complication of tasks, which are solved by the Armed Forces of 

Ukraine, increase of constructive and functional complexity of the samples caused by 

the increase of requirements for their tactical and technical characteristics and, as a rule, 

increase of economic costs. In these circumstances, there was a sharp contradiction be-

tween the satisfaction of the troops in high-quality OVT samples and the limited materi-

al, labor and financial resources allocated by the state for the development of the Armed 

Forces of Ukraine. 

Conclusions of the research. It is determined that having a unified methodology 

for long-term planning of the development of the defense industry, however, the plan-

ning systems of the Ministry of Defense of Ukraine and leading foreign countries have 

some differences. However, the positive sides of programmatic development planning 

methodology in the US Armed Forces and other NATO countries are the maximum de-

sire to evaluate heterogeneous defense industry activities in quantitative terms, develop 

comprehensive programs to control the value and duration of defense industry deploy-

ment through dedicated resources. This allows us to use the experience of applying 

these methods to plan and justify rational options for the development of systems, com-

plexes and communications in the Armed Forces of Ukraine It is proposed to develop 

long-term documents justifying the creation and development of military equipment, the 

most important of which are the State Defense Order (DOS) and the Armaments Pro-

gram on Communications Equipment, which are the most important elements of the me-

thodology of construction and development of the Armed Forces of Ukraine. From a 

scientific and practical point of view, the DOS and the Weapons Program (AP) can be 

considered in two aspects: as the Concept for the Development of the Security and De-

fense Sector of Ukraine; as a system of planning documents. This approach reflects the 
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fact that the implementation of the Development Concept should be implemented in 

specific plans (medium and annual). 

 

 

___________________________ 

 

 

Yurchenko V. 

 

An extended abstract of a paper on the subject of: 

"THE ORGANIZATION OF COOPERATION IN EMERGENCIES BY STATE 

EXECUTIVE AUTHORITIES: STATUS AND PROBLEMS" 

 

Problem setting. This article deals with problems experienced during the stage 

of organization of cooperation between government authorities (GA) and civil defence 

force (CDF) during emergencie, the ways of their decision.  

Recent research and publication analysis. The questions were examined in 

previous scientific: criteria for assessing of the effectiveness of coordination 

government authorities during emergencie; methodology coordination between units 

and subunits of Troops of the Ministry of Internal Affairs.  

Paper objective. To investigate scientific approaches in relation to determination 

of directions of improvement of organizational mechanism of state administration 

during organization of cooperation between GA and CDF during emergencie. 

Paper main body. The Analysis of legal framework in part of organization of 

cooperation between GA and CDF during emergencie showed the plan of cooperation 

not to be clear determination in the form and content.  

At the same time, it should be noted that the officials of state executive 

authorities have absent practical experience of organization of cooperation between GA 

and CDF during emergencie. It is unjust removed the online tutorial of functional 

studies for management staff and specialists by decree of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine from March, 28, 2018 № 230 "About implementing changes to Order of 

realization studies of management staff and specialists, activity of which is related to 

organization and realization of implementation of activities on civil defence‖. As we can 

see, in the currently existing, the status of legal framework creates serious risks in 

relation to expectation of positive results during risk management on the whole and 

organizations of cooperation between GA and CDF during emergencie. 

Conclusions of the research. The ways of these problems decision may include 

the following: 

 amending the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine from March, 28, 

2018 № 230 ―About implementing changes to Order of realization studies of 

management staff and specialists, activity of which is related to organization and 

realization of implementation of activities on civil defence‖, in particular, by including 

to the list of categories which study such category as ―emergency management‖ and 

amending to the order of the Ministry of Internal Affairs from December, 26, 2014 № 

1406 "Statute about risk management staff", particularly, by including the Plan of en-

gagement to the list reporting, technical and operational documents of Emergency staff.  

  

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Status+and+Problems
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Zahorulko A. 

 

An extended abstract of the paper on the subject of:  

"THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS OF DEFINITION OF THE CON-

CEPT OF INTERNAL SECURITY OF UKRAINE" 

 

Problem setting. The presence of certain threats to the state internal security can 

lead to irreversible civil conflicts, lead to the separation of some administrative-

territorial units and further territorial disintegration. A scientific development of the in-

ternal security of Ukraine concept plays an important role in the interpretation of the 

concept of "internal security" and in determining the main priorities of the state in the 

field of security. In the academic papers of leading scientists, professional specialists in 

the field of internal security, there is no consensus on the definition of the concept of 

"internal security of the state." Further research of the internal security of Ukraine con-

cept is important for the development of relevant security institutions. Complex scientif-

ic paper, in terms of the fundamental principles of internal security, is an integral part of 

the national security of Ukraine and requires scientific justification. In this regard, the 

coverage of internal security issues requires appropriate theoretical and practical devel-

opments, which will contribute to the improvement of public administration mechan-

isms in this area. 

Recent research and publications analysis. The issue of preventing threatening 

situations, formation of potentially favorable conditions for the functioning of the secu-

rity sphere were investigated by the domestic researchers O. M. Bandurka, V.T. Bilous, 

V.O. Glushkov, O.G. Danillian, I.M. Danshyn, O.P. Dzoban, I.V. Zozulya, V.S. Kar-

tavtsev, V.O. Kosevtsov, O.M. Kostenko, V.A. Lipkan, P.P. Mikhailenko, 

N.R. Nyzhnyk, M.I. Panov, G.P. Sytnyk, V.O. Shamray and others. 

The domestic researchers have considered the issue of internal security as a gene-

ralized concept of relation to the individual, society and the state. The definition of "in-

ternal security" is used to characterize a number of phenomena and processes that relate 

to the self-preservation, existence and development of the natural environment, both as 

an individual object and society and the state as a whole. A significant information 

component is the question of the relationship between personal, public and state security 

with the national interests and threats to national security. 

Among the Western scholars, the following has actively interested in security is-

sues: T. Hobbs, S. Montesquieu, S. Brown, W. Lippman, M. Kaplan, Z. Brzezinski, 

G. Kissinger, G. Morgenthau, S. Hoffman, J. Knight, and others. 

The paper objective. The purpose of the article is to carry out a scientific analy-

sis of the definition and justification of the term's relevance ―internal security of 

Ukraine‖ in interdependence with the concept of ―national security of Ukraine‖. 

The paper main body. The security issue has always been of current concern for 

society. The actual state of internal security of a state is determined by existing or poten-

tial threats, and also linked to a modern projected assessment of the nature of such 

threats, both internal and external.  

The key to defining the concepts of ―security‖ and ―national security‖ is the pre-

vention of threats (internal and external). The proper functionality of the national securi-

ty mechanism is possible only under the condition of ensuring the uninterrupted opera-

tion, as well as the coherence of the actions of its internal and external components. 
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The concept of "security" cannot be considered absolute. This definition acquires 

a meaning only in the field of a particular life of a person, society or state. Depending on 

the circumstances, ―security‖ is characterized as the phenomenon of protecting the inter-

ests of a person, society and the state from real and potential threats. 

The main condition for ensuring the internal security of society and the state is 

the systematic counteraction to all sorts of encroachments on them. It depends on the 

level of development of public, state institutions, the perfection of legislation, the devel-

opment of citizens' self-awareness, the ability of legal methods to protect the rights and 

freedoms of all population stratums.  

Conclusions of the research. The concept of "internal security" details the exist-

ing public processes of national security on addressing the threats and other destabiliz-

ing factors that are carried out directly within the state. An ensuring internal security, as 

a component of national security, is the most important function of the state and it is re-

flected in ensuring the stability of state and non-state institutions, social and legal norms 

in the state, life of citizens.  

The fulfillment of internal security tasks remains with the public authorities, mili-

tary formations and law enforcement authorities within the limits of their powers, and 

can be achieved exclusively through the implementation of a unified state policy in the 

field of its security, development and timely implementation of preventive and other res-

torative measures. 

Thus, the internal security of Ukraine is a system of state authorities, institutions 

that implement powers, appropriate means and methods of protecting the interests of the 

state, rights and freedoms, interests, values of individual and society from threats, crim-

inal encroachments that arise within the state. 
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Національний університет цивільного захисту України – провідний вищий навчальний за-
клад у системі підготовки кадрів для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 
 

В університеті здійснюється підготовка за такими напрямами: 
– Цивільний захист; 
– Охорона праці; 
– Пожежна безпека; 
– Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; 
– Хімічна технологія; 
– Психологія; 
– Управління у сфері цивільного захисту; 
– Охорона праці у сфері цивільного захисту; 
– Екологічна безпека; 
– Управління пожежною безпекою; 
– Туризм. 
 

В університеті працюють ад'юнктура і докторантура, функціонують спеціалізовані 
вчені ради: 
– Д 64.707.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 
спеціальністю 21.06.02 "Пожежна безпека"; 
– К64.707.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних 
наук за спеціальністю 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"; 
– Д 64.707.03 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук з 
державного управління за спеціальностями 25.00.02 "Механізми державного управління" і 
25.00.05 "Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку"; 
– Д 64.707.04 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора технічних 
наук за спеціальностями 21.02.03 "Цивільний захист" і 21.06.01 "Екологічна безпека". 
 

Пріоритетні напрямки наукової діяльності: 
– 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: 
– Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика; 
– Проблеми цивільного захисту: управління, запобігання, аварійно-рятувальні та спеціа-
льні роботи; 
– Забезпечення пожежної та техногенної безпеки; 
– Проблеми техногенної та природної безпеки: міжнародне партнерство у НС; 
– Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології тощо. 
 

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")" (категорії Б). 
– EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES (у 2019 р. включено до Web of Science). 
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
mailto:dergupr@nucru.edu.ua
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