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СЕКЦІЯ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
REGULATORY LEGAL PROVISION OF PUBLIC CONTROL
FUNCTIONING OF PUBLIC GOVERNANCE ACTIVITIES

УДК 351.9:342.6
DOI https://doi.org/10.32843/2663-52402020-15-1
Ігнатенко О.С.
аспірант
Львівський регіональний інститут
державного управління
Національної академії державного
управління при Президентові України

У статті розкрито нормативно-правове
забезпечення функціонування механізмів громадського контролю за діяльністю органів
публічного управління. Встановлено, що наукове дослідження й узагальнення правових
засад громадського контролю є необхідним
для формулювання конкретних пропозицій
щодо удосконалення чинного законодавства
та юридичної практики у зазначеній сфері
суспільних відносин. Виділено загальні та
спеціальні напрями правового регулювання
і реалізації громадського контролю у сфері
місцевого самоврядування. Наведено чинні
закони України, які так чи інакше регулюють
організацію та здійснення громадського
контролю. Наведено Укази Президента
України, що регулюють організацію та
здійснення громадського контролю. Наведено окремі міністерства та відомства,
котрі також приймають нормативно-правові акти з питань громадського контролю.
Визначено напрями удосконалення правового регулювання громадського контролю
в Україні. Встановлено, що суттєвого удосконалення потребує правова регламентація такого способу громадського контролю, як загальні збори громадян за місцем
проживання. З’ясовано, що важливим правовим засобом громадського контролю, який
потребує закріплення в Законі України «Про
громадський контроль», є механізм громадського контролю за доходами та розходами
посадових осіб органів державної влади та
місцевого самоврядування. Встановлено,
що сьогодні в Україні на сучасному етапі
її державотворення, враховуючи суспільні
реалії та динаміку змін, обрано орієнтир на
створення якісно продуктивної концепції
та громадського контролю, що має відповідати принциповим засадам становлення
й утвердження соціально-правової держави,
якому відведена роль ефективного інструменту у виявленні, запобіганні й усуненні
причин порушень прав і свобод громадян,
оскільки він є засобом забезпечення законності в діяльності органів державної влади й
органів місцевого самоврядування, виступає
своєрідним соціально детермінованим механізмом підтримання соціальної рівноваги,
сприяє розвитку позитивних соціальних змін
у суспільстві.
Ключові слова: громадський контроль,
нормативно-правове забезпечення, напрями

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Нещодавні події т. зв. Помаранчевої
революції та Революції гідності продемон-

правового регулювання, напрями удосконалення правового регулювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування.
The article describes the legal and regulatory
support for the functioning of public control mechanisms over the activities of public administration. It is established that scientific research and
generalization of legal principles of public control
is necessary for formulating concrete proposals
for improvement of the current legislation and
legal practice in the specified sphere of public
relations. General and special directions of legal
regulation and implementation of public control in
the field of local self-government are highlighted.
The current laws of Ukraine governing the organization and exercise of public control are given.
The Decrees of the President of Ukraine governing the organization and exercise of public control
are given. Certain ministries and agencies have
also been cited for adopting regulations on public oversight. The directions of improvement of
legal regulation of public control in Ukraine are
defined. It has been established that the legal
regulation of such a way of public control as the
general meeting of citizens at the place of residence is in need of substantial improvement. It
has been found out that an important legal instrument of public control that needs to be enshrined
in the Law of Ukraine “On Public Control” is a
mechanism of public control over the revenues
and expenditures of public authorities and local
self-government officials. It is established that
today in Ukraine at the present stage of its state
formation, taking into account social realities and
dynamics of change, the benchmark on creation
of qualitatively productive concept and public
control is chosen, which should correspond to
the basic principles of formation and approval of
the social-law state, which is assigned the role
of an effective instrument in identifying , prevention and elimination of the causes of violations
of citizens’ rights and freedoms, as it is a means
of ensuring legitimacy in the activity of state and
local self-government bodies It acts as a socially
determined mechanism for maintaining social
equilibrium and contributes to the development
of positive social changes in society.
Key words: public control, legal support, directions of legal regulation, directions of improvement of legal regulation, public authorities, local
self-government bodies.

стрували активну участь сотень тисяч українців у відстоюванні власних прав і свобод
проти наступу авторитаризму, зухвалості й
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ще більше закцентували увагу на необхідності
проведення кардинальних політичних і соціально-економічних реформ, що приведуть
Українську державу в обійми європейської
спільноти. Суспільні перетворення, спричинені глобальними тенденціями і європейського, і світового розвитку, вимагають розроблення концептуальних засад оновленого
правового осмислення громадського контролю і його ефективних організаційних форм
на сучасному етапі державотворення України.
Тому є зумовлена часом нагальна потреба
в новітніх підходах до удосконалення функціонування громадського контролю, від якого
великою мірою залежить стабільність функціонування суспільства, перспективи його демократичного, соціального та правого розвитку,
що визначає значущість та актуальність вирішення цієї проблематики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику функціонування механізмів громадського контролю досліджували такі
науковці, як О.Ф. Андрійко, С.Ф. Денисюк,
В.М. Кравчук, А.С. Крупник, С.М. Кушнір,
Л.Р. Наливайко, І.О. Сквірський та ін.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. У зв’язку із систематичними змінами у законодавстві України невирішеним залишається дослідження нормативно-правової бази, яка регулює діяльність
механізмів громадського контролю за роботою органів публічного управління.
Метою роботи є розкриття нормативно-правового забезпечення функціонування
механізмів громадського контролю за діяльністю органів публічного управління.
Виклад основного матеріалу. Сучасний
стан правового забезпечення організації та здійснення громадського контролю
в Україні не можна назвати задовільним, враховуючи недосконалість положень чинного
законодавства щодо основних способів і засобів
громадського контролю. Наукове дослідження
й узагальнення правових засад громадського
контролю є необхідним для формулювання
конкретних пропозицій щодо удосконалення
чинного законодавства та юридичної практики в зазначеній сфері суспільних відносин.
Правова регламентація сучасних інноваційних
засобів громадського контролю забезпечить
їх процесуальну значимість і доказову силу під
час розгляду відповідних справ органами державної влади, насамперед судами. Наприклад,
відеозйомка або запис на диктофон спілкування громадянина з представником органу
державної влади без належної правової регламентації є сумнівним доказом, враховуючи
сучасні можливості аудіо- чи відеомонтажу.
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Не менш важливою є правова регламентація
реальної участі громадян у діяльності органів
державної влади й органів місцевого самоврядування. Наприклад, проблемною залишається організація контролю громадськості
за процесом розробки проекту та прийняттям
рішення про виділення земельної ділянки зацікавленим особам, за процедурою проведення
земельного аукціону тощо. Правової регламентації потребує і механізм громадського контролю за умовами перебування громадян у місцях позбавлення волі – камерах попереднього
ув’язнення, слідчих ізоляторах, колоніях тощо.
І це не повний перелік прогалин національного законодавства в сфері організації та
здійснення громадського контролю в Україні.
У правовому регулюванні та реалізації громадського контролю у сфері місцевого самоврядування слід виокремити загальні та спеціальні напрями [1]:
1. До загальних належать: додержання
прав і свобод людини, права на доступ
до публічної інформації; попередження та
протидія корупції.
2. До спеціальних – формування та
виконання місцевого бюджету; добровільне
об’єднання територіальних громад; благоустрій населених пунктів; використання й
охорона земель; екологія та природне середовище; житлово-комунальна галузь тощо.
До чинних законів України, які так чи інакше
регулюють організацію та здійснення громадського контролю, належать:
–– Закон України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (цим законом передбачений обов’язок органів державної влади
оприлюднювати проекти регуляторних актів
через їх публікацію в друкованих засобах
масової інформації відповідного регуляторного органу або розміщення на офіційних сторінках у мережі Інтернет для ознайомлення
громадськості та забезпечення можливості
надання громадянами та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень і пропозицій до регуляторного акта протягом місяця,
що є важливим інструментом громадського
контролю);
–– Закон України «Про звернення громадян» (цей Закон, як сказано в його преамбулі,
регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією
України права вносити в органи державної
влади, об’єднання громадян відповідно до їх
статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів);



–– Закон України «Про демократичний
цивільний контроль над Воєнною організацією
і правоохоронними органами держави» (цей
Закон із метою захисту національних інтересів
України, утвердження і зміцнення конституційних засад демократичної, правової держави
у сфері цивільно-військових відносин, забезпечення прав і свобод людини та відповідно
до міжнародних зобов’язань, взятих Україною,
визначає правові засади організації та здійснення демократичного цивільного контролю
над Збройними Силами України та іншими
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, а також над правоохоронними органами держави);
–– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 13 цього Закону передбачає право територіальної громади проводити
громадські слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких
члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити
пропозиції щодо питань місцевого значення,
що належать до відання місцевого самоврядування);
–– Закон України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» (Розділ другий
вказаного Закону визначає права й обов’язки
профспілок і їх об’єднань; ст. 20 визначає
право профспілок, їх об’єднань на ведення
колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод; ст. 21 визначає
повноваження профспілок, їх об’єднань щодо
захисту прав громадян на працю та здійснення
громадського контролю за додержанням
законодавства про працю);
–– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування керівниками правоохоронних органів громадськості про стан законності та заходи щодо
її зміцнення» (важливий правовий інструмент, який забезпечує інформування громадськості про стан законності, що, у свою чергу,
є основою для здійснення обєктивного громадського контролю за діяльністю відповідних
органів державної влади).
Важливим нормативно-правовим актом,
що забезпечує об’єктивність громадського
контролю, є Указ Президента України «Про
додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» [2].
Не менш важливим є Указ Президента
України «Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування» [8].

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Пряме відношення до нашого дослідження
має Указ Президента України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики» [4].
Одним з основних нормативних документів, за яким зараз створюються і функціонують громадські ради при органах виконавчої
влади в Україні, є Постанова Кабінету Міністрів
України від 26 листопада 2009 р. № 1302 «Про
додаткові заходи щодо забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [3].
Основою для здійснення об’єктивного
громадського контролю за діяльністю органів державної влади є Постанова Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1336
«Про затвердження Порядку інформування
громадськості про результати роботи у сфері
протидії корупції» [6].
Правовою основою для проведення громадських експертиз є Постанова Кабінету
Міністрів України від 5 листопада 2008 р.
№ 976 «Про затвердження Порядку сприяння
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» [7].
Окремі міністерства та відомства також
приймають нормативно-правові акти з питань
громадського контролю. Для прикладу
наведемо:
–– Наказ Міністерства юстиції України від
20 листопада 2008 р. № 2010/5 «Про затвердження Положення про Громадську раду
при Міністерстві юстиції України»;
–– Наказ Міністерства юстиції України від 05
червня 2006 р. № 46/5 «Про Громадську раду
з питань дотримання прав людини в установах
виконання покарань»;
–– Наказ Міністерства освіти і науки України
від 1 квітня 2008 р. № 284 «Про затвердження Положення про громадський контроль за проведенням в Україні зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних
закладів і зарахуванням до вищих навчальних
закладів»;
–– Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
від 16 січня 2007 р. № 7 «Про затвердження
Положення про громадський контроль у сфері
благоустрою населених пунктів»;
–– Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 27 лютого 2002 р. № 88 «Про
затвердження Положення про громадських
інспекторів з охорони довкілля».
Наведений перелік нормативно-правових
актів, які регулюють організацію та здійснення
громадського контролю, не є вичерпним.
Більш детальний аналіз ми плануємо здійс-
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нити в рамках окремого дисертаційного дослідження. Враховуючи обсяг наукової статті,
варто зупинитися на окремих аспектах правового регулювання громадського контролю
в Україні та напрямків його удосконалення.
Суттєвого удосконалення потребує правова регламентація такого способу громадського контролю, як загальні збори громадян
за місцем проживання. Нині це питання врегульоване Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим Постановою Верховної Ради України
від 17 грудня 1993 р. № 3748-ХІІ [5].
Розроблений та активно обговорюється
проект Закону України «Про загальні збори
(конференції) членів територіальної громади
за місцем проживання», який повинен чітко
визначити порядок скликання та проведення
загальних зборів членів територіальної громади за місцем проживання та конференцій
їхніх представників, повноваження загальних
зборів чи конференцій і порядок реалізації
їхніх рішень.
Важливим правовим засобом громадського контролю, який потребує закріплення
в Законі України «Про громадський контроль»,
є механізм громадського контролю за доходами та розходами посадових осіб органів
державної влади та місцевого самоврядування. Декларування не тільки доходів, але
і розходів посадових осіб розповсюджене
в багатьох цивілізованих країнах і є правовим інструментом громадського контролю
та боротьби з корупцією в органах державної
влади. Тому ми вважаємо доцільним запозичення такого позитивного досвіду для України.
Доступ громадськості до узагальненої інформації про доходи та розходи посадових осіб
реально забезпечити в мережі Інтернет та
в інших засобах масової інформації.
Висновки. Отже, сьогодні в Україні
на сучасному етапі її державотворення, враховуючи суспільні реалії та динаміку змін,
вибрано орієнтир на створення якісно продуктивної концепції та громадського контролю,
що має відповідати принциповим засадам
становлення й утвердження соціально-право-
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вої держави, якому відведена роль ефективного інструменту у виявленні, запобіганні й
усуненні причин порушень прав і свобод громадян, оскільки він є засобом забезпеченні
законності в діяльності органів державної
влади й органів місцевого самоврядування,
виступає соціально детермінованим механізмом підтримання соціальної рівноваги,
сприяє розвитку позитивних соціальних змін
у суспільстві. Отже, громадський контроль є
одним із найважливіших та основоположних
елементів розбудови європейського, демократичного, правового простору на теренах
держави України.
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Актуальність теми дослідження зумовлена
тим, що соціальний захист населення став
основним атрибутом публічного управління
будь-якої цивілізованої держави. Завдання
більшості систем соціального захисту
полягає в підтримці стабільності доходів
людей, гарантуванні рівного доступу до
медичної допомоги та наданні необхідних
соціальних послуг. Система соціального
захисту організовано існує в багатьох країнах світу. В економічно розвинених державах соціальний захист є найважливішою
частиною національної економіки, витрати
на яку сьогодні становлять більше чверті
валового внутрішнього продукту. Найбільш
розвинені системи соціального захисту
мають країни Заходу. Саме в них з’явилися
і отримали розвиток перші соціальні програми. Завдяки системам соціального захисту сучасні західні економіки отримали назву
соціально орієнтованих.
Констатуючи, що існують ґрунтовні дослідження цієї проблеми, все ж можна говорити
про досить побіжний аналіз американської
моделі. З огляду на це метою пропонованої
статі є здійснення компаративного аналізу
ключових моделей публічного управління
соціальним захистом, які наразі функціонують на Заході.
У результаті комплексного і систематичного висвітлення автор дійшов висновку,
що не існує ідеальної системи, яка б повністю підходила для ефективної модернізації
вітчизняної системи публічного управління
соціальним захистом. Проте висвітлення
західних моделей свідчить, що системи
публічного управління у сфері соціального
захисту є найважливішою сферою практичного застосування солідарної відповідальності. Отже, найкращим варіантом, на
нашу думку, було би спрямування зусиль на
побудову та запровадження такої вітчизняної моделі, що відповідала б умовам соціально орієнтованої економіки і становила
б поєднання елементів кращих традицій
публічного управління соціальним захистом
в західних країнах.
Ключові слова: публічне управління,
соціальний захист, соціальна політика,
західні моделі, континентальна модель,
aнглoсaксoнська модель, скандинавська
модель, південноєвропейська модель, американська модель.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Історично склалося, що соціальний
захист у різних країнах, регіонах світу має свою
специфіку. Вона зумовлена низкою як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Національні
системи публічного управління соціальним
захистом сформувалися з урахуванням специфіки економічного, соціального і культурного розвитку країн. Однак, попри відмінності
в шляхах розвитку, особливостях організації,

The relevance of the topic of the study is due to
the fact that social protection of the population
has become a major attribute of public administration of any civilized state. The task of most
social protection systems is to support the stability of people’s incomes, to provide equal access
to health care and to provide the necessary
social services. As an organized system, it exists
in many countries around the world. In economically developed countries, social protection is
the most important part of the national economy,
the cost of which now accounts for more than
a quarter of gross domestic product. The most
developed social protection systems are in Western countries. It was in them that the first social
programs appeared and developed. Thanks to
social protection systems, modern western economies have been called socially-oriented. It was
in them that the first social programs appeared
and developed. Thanks to social protection systems, modern western economies have been
called socially-oriented.
Noting that there are sound developments in the
problems under study, we can still state that a
rather cursory analysis of the American model is
made. Accordingly, the purpose of the proposed
article is to carry out a comparative analysis of
the key models of public administration of social
protection currently in place in the West.
Accordingly, the purpose of the proposed article
is to carry out a comparative analysis of the key
models of public administration of social protection currently in place in the West.
As a result of complex and systematic coverage,
the author has come to the conclusion that there
is no ideal system that would be fully suitable for
the effective modernization of the national system
of public administration of social protection. At
the same time, the coverage of Western models
shows that public administration systems in the
field of social protection are the most important
area of practical application of joint and several
liability. Accordingly, the best option, in our view,
would be to direct efforts to build and implement
a domestic model that would meet the conditions
of a socially oriented economy and would be a
combination of elements of the best traditions of
public administration of social protection in Western countries.
Key words: public administration, social protection, social policy, western models, continental model, Anglo-Saxon model, Scandinavian
model, South European model, American model.

обсягах послуг, а також методах фінансування,
всі системи соціального захисту функціонують
на основі єдиних принципів, а саме принципу
соціального страхування, принципу соціального забезпечення, принципу допомоги, принципу соціальної солідарності [2, с. 14].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Значення даної теми завжди заохочувало
дослідників соціальних та політичних явищ
розглядати її та вести розробки концепцій
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в даних межах. Проблема публічного управління соціальним захистом розглядалася
у працях як зарубіжних науковців О. Амінова,
В. Антропова, В. Шаріна Д. Бонолі, Г. Карнаша,
С. Фармана, О. Сафронова, Л. Лозовова, так
і українських вчених Л. Павлова, Г. Григораш,
Т. Григораш, В. Олійник, І. Субачова.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Можемо наголосити
на тому, що в працях названих вчених присутній аналіз або лише однієї певної моделі,
або здебільшого акцентується увага лише
на європейських моделях, тоді як американська висвітлюється досить побіжно.
Мета статті – здійснити порівняльний аналіз ключових моделей публічного управління
соціальним захистом, які наразі функціонують
на Заході.
Виклад основного матеріалу. З огляду
на мету представленого дослідження для нас
особливий інтерес становлять ті моделі, які
найбільш усталені на Заході:
1) континентальна (мoдель Бiсмapкa)
(Німеччина, Франція);
2) aнглoсaксoнська (мoдель Бевеpiджa)
(Велика Британія та Ірландія);
3) скандинавська (Данія, Норвегія, Фінляндія та Швеція);
4) пiвденнoєвpoпейська (Греція, Іспанія,
Італія, Португалія);
5) американська.
Розглянемо детально кожну з цих моделей,
виявимо їх специфіку і особливості.
Отже, історично перша модель соціального
страхування була пов’язана з ім’ям О. фон
Бісмарка. Її також називають корпоративістською. У концептуальному плані особливість
німецької моделі прояснює її порівняння з
іншою відомою моделлю – англосаксонською,
пов’язаною з ім’ям британського державного
діяча, лорда У. Беверіджа. Як показує у своїй
відомій статті «Класифікуючи держави добробуту: двовимірний підхід» швейцарський
дослідник Д. Бонолі, модель Бісмарка порівняно з аналогічною моделлю Беверіджа характеризується такими рисами:
– по-перше, Бісмарківська соціальна політика повністю ґрунтується на соціальному
страхуванні;
– по-друге, вона забезпечує не рівномірні,
а пов’язані з попереднім заробітком страхові
виплати працівникам;
– по-третє, право на одержання допомоги
зумовлюється задовільною історією страхових
внесків;
– по-четверте, фінансування страхових
фондів ґрунтується на внесках одночасно працівників та працедавців [6, с. 136].
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Головна ж відмінність між моделлю Бісмарка
і моделлю Беверіджа, на думку Д. Бонолі, полягає в тих цілях, які ставить собі соціальна політика в обох випадках, зокрема, якщо соціальна
політика Бісмарка скерована на підтримку стабільного рівня доходу працівників, то модель
Беверіджа націлена на запобігання бідності.
Дослідник пише таке: «<...> у чисто
Бісмарківській державі добробуту, власне
кажучи, не існує турботи щодо бідності і щодо
тієї групи населення, яка не бере участі в ринку
праці. Бісмарківська соціальна політика є
могутнім інструментом посилення позицій
робітників у ринковій економіці. Навпаки,
Беверіджська соціальна політика, що визначається як така, що має на меті запобігання
бідності, спрямована на все населення країни,
вона не є обмеженою певною соціальною групою, бо в іншому випадку викорінення бідності
було б неможливим» [11, с. 358].
Нарешті, представимо ще одну рису
Бісмарківської моделі, що випливає з попередніх. Її особливість в тому, що ця модель
є в меншій мірі вертикально перерозподільною, ніж це відбувається у фінансованій
з податкових надходжень системі соціальної
допомоги або універсальній системі соціального забезпечення. У Бісмарківському
соціальному страхуванні перерозподіл здійснюється горизонтально, тобто між людьми
приблизно однакового рівня доходу, які
по-різному мають стосунок до певного соціального ризику. Це відбувається завдяки
тому, що фінансування Бісмарківського соціального страхування засноване на страхових
внесках. Воно здійснює виплати, які приєднані
до попереднього рівня доходів [12, с. 363].
Тому, на наш погляд, Бісмарківська модель
також встановлює жорсткий зв’язок між рівнем соціального захисту та успішністю (тривалістю професійної діяльності). Соціальні
права зумовлюються тими відрахуваннями,
які виплачуються протягом усього активного життя, тобто соціальні виплати приймають форму відкладених доходів (страхових
внесків). Страхові каси, керовані на паритетних або розділених засадах роботодавцями та
працівниками, збирають відрахування із заробітної плати, з яких формуються різні професійні страхові фонди і здійснюються соціальні
виплати. Через це соціальний захист незалежний від державного бюджету.
Як вважають дослідники, від моделі
Бісмарка принциповим чином відрізняється
модель Беверіджа, яку інакше називають
англосаксонською, або універсалістською,
моделлю. У чому її основні особливості? Тут
дуже важливо враховувати історичний кон-



текст. Якщо, як було сказано вище, модель
Бісмарка виникла в історичних умовах, в яких
консервативній німецькій державі необхідно
було
впоратися
з
соціал-демократами
(звідси випливає особлива турбота німецького канцлера про робітників – основну соціальну базу соціал-демократів), то модель
Беверіджа виникла в умовах Другої світової
війни, коли соціально-економічне становище
Великобританії було досить важким. І в цих
умовах військового і післявоєнного занепаду
найважливішим завданням для державної
політики стала не підтримка особливого статусу тієї чи іншої соціальної групи, а поліпшення становища населення в цілому. Тому
не випадково, що головною метою, проголошеною у відомій доповіді Беверіджа (1942),
було усунення бідності [6, с. 139].
Беверіджська модель виходить з того, що
будь-яка людина незалежно від її належності
до активного населення, має право на мінімальну захищеність від захворювань, старості
чи іншої причини скорочення ресурсів. У тих
країнах, які обрали дану модель, діють системи
страхування на випадок хвороби, прикріплення
до яких є автоматичним, а пенсійні системи
забезпечують мінімальні доходи всім людям
похилого віку незалежно від їх попередніх
зусиль щодо відрахувань від заробітної плати
(так звані соціальні пенсії на відміну від професійних). Такі системи соціального захисту фінансуються через податки з державного бюджету.
У такому разі переважає принцип національної
солідарності, що будується на концепції розподільної справедливості [7, с. 123].
На особливу увагу заслуговує ще одна
модель публічного управління соціальним
захистом, а саме скандинавська (шведська).
Цій моделі властиві такі ознаки:
– універсалізм (охоплення усіх верств населення) та солідарність (кожен громадянин
порівну і незалежно від соціального статусу
бере участь у фінансуванні системи соціального захисту, роблячи внески відповідно
до своїх доходів) – це основні принципи шведського соціального захисту;
– соціальний захист – це право усіх громадян, забезпечене переважно державним сектором (бюджетом);
– виняток становить страхування на випадок безробіття (добровільне, контрольоване
профспілками);
– фінансування відбувається переважно
за рахунок податків, хоча певну роль відіграють страхові внески підприємців і найнятих
робітників;
– фінансове підґрунтя – висока продуктивність праці, стабільні темпи національного
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зростання економіки, наявність об’єднань
працедавців і профспілок, а також договірних
відносин між ними, які контролює держава;
– чисельність безробітних втрачає актуальність, адже платниками податків стають підприємства;
– держава основну увагу зосереджує
на створенні сприятливого інвестиційного клімату в економіці [4, с. 53].
Основою появи цієї моделі слугувало те,
що ще у середині XIX ст. німецьким філософом, економістом і юристом Л. фон Штейном
(1815–1890 рр.) були розроблені основні риси
держави, яка служить всьому населенню країни, які потім оформилися в поняття «соціальна
держава». Л. фон Штейн включив в перелік
функцій держави підтримку абсолютної рівності в правах для всіх суспільних класів і
для окремої приватної самовизначальної особистості за допомогою своєї влади.
На початку ХХ ст. у Швеції діяли дві такі системи соціального страхування:
– для літніх і інвалідів (пенсійне страхування
у разі старості та інвалідності);
– від безробіття. Таке страхування дозволило створити реальну забезпечену старість
[1, с. 8–9].
Фінансово-економічною основою скандинавської моделі соціального захисту слугує перерозподіл через державний бюджет
прибуткових податків, що стягуються за прогресивною шкалою, а також інших податків і
страхових внесків. Відмінними рисами скандинавської моделі є універсальна державна
система базового соціального захисту і наявність додаткового корпоративно-страхового
компонента системи соціального захисту.
Держава забезпечує високий рівень якості
і загальнодоступність соціальних послуг
(зокрема, безкоштовне медичне обслуговування, освіту тощо) [10, с.76].
Як показують деякі автори, успіх шведської
моделі пов’язується з тривалим перебуванням при владі соціал-демократів (з 1930-х років з невеликими перервами), однак більш
глибокі причини цього успіху виявляються
не тільки у відповідній політиці, але значною
мірою і в суспільній та політичній культурі шведів. Назвемо показники цієї культури:
– прагнення до співпраці, досягнення цілей
шляхом ведення переговорів, пошуку і знаходження консенсусу;
– демократизм шведського суспільства;
– прагнення до справедливості і егалітаризм;
– толерантність [6, с. 137].
Отже, соціально-економічні та політичні
успіхи шведської моделі публічного управ-
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ління соціальним захистом, на нашу думку,
багато в чому зумовлені високим рівнем культури компромісу, а також досить важливими
ідеалами рівності та справедливості. Саме
ці принципи і дозволили Швеції досягнути
досить високого ступеня соціальної солідарності. За допомогою цього вдалося побудувати соціал-демократичну модель добробуту.
Як зазначається в одному з досліджень, «суть
шведської моделі <...> зводиться до такого:
держава всіляко і послідовно проводить
виробничу соціальну політику, інвестуючи
кошти в забезпечення зайнятості та мобільності робочої сили, її перепідготовку, освіту
дорослих, профілактику хвороб і нещасних
випадків, допомогу сім’ям» [9].
Сучасний зарубіжний дослідник В. Ханеш
виділяє ще одну модель соціальної політики – рудиментарну, яка представлена в країнах Південної Європи. У цих країнах лише
в останні десятиліття під впливом соціальноекономічних структурних змін були створені
або вдосконалені системи загального соціального забезпечення [5, с. 107].
Представники
південноєвропейської
моделі соціального захисту – це Греція,
Іспанія, Італія та Португалія.
Головні ознаки моделі такі:
1) відносно низький рівень соціальної захищеності;
2) соціальний захист (турбота сім’ї, родини,
приватної благодійності);
3) соціальна політика з переважно пасивним характером, зорієнтована на компенсацію втрат у прибутках окремих категорій громадян;
4) асиметрична структура соціальних
витрат (найзначнішу частку соціальних витрат
становить пенсійне забезпечення – 15,4% від
ВВП, а на підтримку сім’ї, материнства, освіти
й політику зайнятості витрачаються порівняно
незначні кошти, а саме близько 0,8%;
5) несприятливі макроекономічні показники, зокрема високий темп інфляції, низький
рівень ВВП на душу населення, низький рівень
народжуваності, високий рівень державної заборгованості, тінізація економіки тощо
[8, с. 164–165].
Загалом же треба відзначити, що в рамках
Європейського Союзу була сформована європейська соціальна модель, принципи розробки та здійснення соціальної політики в рамках якої були сформульовані в Інтеграційній
стратегії ЄС і полягають у:
– збереженні досягнутих соціальних стандартів;
– пріоритетній підтримці найбільш вразливих соціальних груп населення;
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– компенсації несприятливих наслідків
об’єднавчих процесів ЄС (приймаються спеціальні програми в інтересах соціальних груп,
які стикаються з необхідністю зміни професії,
місця проживання або роботи в ході реалізації
інтеграційних заходів);
– соціальній та економічній конвергенції, тобто скороченні розриву в рівнях економічного і соціального розвитку різних країн,
забезпеченні розвитку для тих, хто відстає;
– встановленні мінімальних соціальних
стандартів;
– поділі фінансової відповідальності
за діяльність підприємств між адміністрацією
та працівниками (участі трудящих в розподілі
фінансових результатів діяльності підприємств);
– праві на поліпшення виробничого середовища, охорону здоров’я і забезпечення безпеки на робочих місцях тощо [3, с. 194].
Водночас, на наш погляд, не варто обмежуватися європейськими моделями публічного
управління соціальним захистом. Так, доволі
важливою є інша класифікація, яка поділяє світову практику публічного управління соціальним захистом на консервативну, соціал-демократичну, католицьку і ліберальну. На останній
можна трохи детальніше зупинитися, адже
специфіка соціальної політики європейських країн найбільш чітко простежується
при її порівнянні з американською моделлю
розвитку соціальної сфери.
Американську модель вважають найяскравішим виявом лібералізму. Головний принцип
моделі такий: якщо вклад громадянина визначає його доступ до ринку більшості продуктів, то доступ до системи соціального захисту повинен визначатись тим же чинником.
Ця модель виокремлює соціальний захист з
вільного ринку й обмежується захистом лише
тих, хто позбавлений інших доходів, окрім
соціальних виплат. Згідно з нею проблема
соціального захисту розв’язується переважно
на рівні підприємств і найманих робітників
через профспілки. Водночас спрямування
частини коштів на забезпечення соціального
захисту людей здійснює держава.
У заходах з соціальної підтримки населення
США заслуговує на особливу увагу розроблення таких програм фахової підготовки та
перепідготовки кадрів: охоплення системою
соціального захисту широких верств населення; надання допомоги тим, хто її потребує,
у тому числі в натуральній формі (безоплатна
медична допомога, талони на безкоштовне
отримання продовольчих товарів, субсидії
на житло). Отже, соціальна допомога надається за рахунок державних асигнувань, а соці-



альне страхування утворюється на засадах
цільового податку на соціальне страхування,
який стягується з роботодавців та найманих
працівників [8, с. 166].
Висновки. Отже, здійснивши аналіз специфіки функціонування ключових західних моделей публічного управління соціальним захистом, можемо зробити такі висновки. Не існує
ідеальної системи, яка б повністю підходила
для ефективної модернізації вітчизняної системи публічного управління соціальним захистом. Водночас висвітлення західних моделей
свідчить, що системи публічного управління
у сфері соціального захисту є найважливішою
сферою практичного застосування солідарної відповідальності. Найкращим варіантом,
на нашу думку, було би спрямування зусиль
на побудову та запровадження такої вітчизняної моделі, що відповідала б умовам соціально
орієнтованої економіки і становила б поєднання елементів кращих традицій публічного
управління соціальним захистом в західних
країнах.
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У статті досліджено роль та повноваження вищого аудиторського органу країни – Рахункової палати України. Однією
з найбільш важливих умов ефективної діяльності держави, органів, що її уособлюють,
є реалізація усього комплексу контрольних
функцій, які взаємопов’язані між собою і становлять єдину цілісну систему. Держава для
ефективного функціонування повинна виконувати кілька головних функцій. Це, зокрема,
наповнення бюджету, а також своєчасний
та повноцінний контроль за витрачанням
бюджетних коштів.
Реформи, що проводяться останнім часом
в Україні, свідчать про намагання впорядкувати взаємовідносини між гілками державної влади. Саме для цього необхідно розробити механізми державного регулювання
та контролю у фінансовій сфері в Україні.
Останнім часом в науці державного управління велика увага приділяється діяльності
Верховної Ради України, активно досліджується законодавча робота парламенту,
статус народних депутатів України, взаємодія гілок державної влади. Водночас ціла
низка питань, що стосуються контрольних
повноважень Верховної Ради України, залишається дискусійною. Діяльність держави
щодо реалізації своїх функцій зумовлює необхідність створення відповідної системи контролюючих органів.
Рахункова палата України – одна із наймолодших вищих контролюючих аудиторських
інституцій у світі. Даний орган покликаний
захищати інтереси держави та її громадян через захист її економічних інтересів.
Саме тому виникає питання професійного
управління фінансовими ресурсами країни,
а також ефективного фінансового контролю. Саме такий незалежний зовнішній державний фінансовий контроль здійснюється
Рахунковою палатою України.
Наукова стаття розкриває важливість
своєчасного та ефективного контролю
з боку держави за витрачанням бюджетних
коштів в умовах нестабільної ринкової економіки та реформ, які відбуваються наразі
у фінансовій сфері.
Питання контролю державних коштів
почали вивчатись та досліджуватись різними вченими, соціальними та громадськими організаціями. Нині розробляються
більш ефективні механізми та способи відповідного контролю з боку держави.
У статті проаналізовано останні дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів
з проблеми державного контролю. Здійснено також порівняльний аналіз визначених
понять.
У науковій статті проведено аналіз
основних засад реалізації контрольних функцій держави через її головний аудиторський
орган – Рахункову палату України. Також
зроблено висновок щодо важливості ефективного та якісного контролю та аудиту
за бюджетними фінансами.
У статті пропонуються рекомендації з удосконалення контрольних функцій держави
щодо підвищення ефективності діяльності
Рахункової палати України завдяки запровадженню та реалізації правильних економічних реформ.

Ключові слова: державний фінансовий контроль, державний контроль за виконанням
рішень, бюджетні кошти, контролюючі
функції держави, Рахункова палата України.
The role and powers of supreme audit state
authority – the Accounting Chamber of Ukraine
are studied in the article. One of the most
important condition for effective functioning
of the state and bodies that embody it, is the
implementation of the whole set of inherent
control functions, which are interconnected and
form a single integrated system. The state must
perform several major functions for its effective
functioning. This is, first of all, filling the budget,
as well as timely and full control over the spending of budgetary funds.
The recent reforms in Ukraine indicate about
efforts to streamline relations between the
branches of state power. For this purpose it
is necessary to develop mechanisms of state
regulation and control in the financial sphere in
Ukraine. Recently, in the science of public administration much attention is paid to activity of the
Parliament of Ukraine. The legislative work of
the parliament, the status of the people’s deputies of Ukraine and the interaction of branches of
state power are actively investigated. At the same
time, a number of issues concerning the control
powers of the Parliament of Ukraine remain
debatable. The activity of the state in realization
of its functions necessitates the need to establish an appropriate system of supervisory bodies.
The Accounting Chamber of Ukraine is one of
the youngest senior controlling audit institutions
in the world. This body is designed to protect the
interests of the state and its citizens through the
protection of its economic interests. Therefore
in this case the questions of professional management of the country’s financial resources and
hence effective financial control arise. Such independent external state financial control is carried
out by the Accounting Chamber of Ukraine.
The scientific article reveals the importance of
timely and effective control of spending budget
funds by the state in the volatile market economy and reforms currently underway in the
financial sector.
The issues of public funds control have been
studied and analyzed by various scientists as
well as social and public organizations. Currently,
more effective mechanisms and methods of
appropriate state control are being developed.
The article analyzes recent studies of national
and foreign authors on the problems of state control. A comparative analysis of certain concepts
is also made.
The scientific article analyzes the basic principles of the control functions of the state through
its main audit body – the Accounting Chamber of
Ukraine. It is also concluded about the important
role of effective and quality control and audit of
budget finances.
The article offers recommendations for improving the control functions of the state to improve
efficiency of the Accounting Chamber of Ukraine
through the introduction and implementation of
proper economic reforms.
Key words: state financial control, state control
over implementation of decisions, budgetary
funds, controlling functions of the state, Accounting Chamber of Ukraine.



Постановка проблеми у загальному
вигляді. В умовах становлення демократичної, правової державності особливої актуальності набуває питання створення ефективних механізмів державного регулювання та
контролю за діяльністю всіх публічних сфер,
зокрема і фінансової.
Практика країн з усталеними демократичними традиціями свідчить про те, що важливе
місце при здійсненні державного парламентського контролю належить саме контрольній
діяльності вищого представницького органу
держави – Верховній Раді. Її прийнято називати Парламентом.
Проблеми державного контролю та механізмів його регулювання частково висвітлюються у роботах, присвячених механізму
стримувань і противаг, конституційно-правовій відповідальності вищих органів держави,
взаємовідносинам виконавчої та законодавчої гілок влади тощо. Сьогодні відсутнє комплексне дослідження питання механізмів державного регулювання контролю у фінансовій
сфері. Контрольні функції держави потребують як детального дослідження, так і вдосконалення, адже наявні економічні проблеми та
розвиток корупції в країні підтверджують
нагальність реформ у фінансовій сфері та
підвищення контролюючих функцій держави.
Саме в цьому і вбачається актуальність проблеми як об’єкта наукового дослідження.
Нині особливої актуальності набуває проблема визначення місця державного контролю в загальній системі механізмів державного регулювання. Світова практика свідчить,
що рівень використання бюджетних коштів
тим вищий та результативніший, чим кращі
механізми державного регулювання контролю
за використанням таких коштів з боку парламенту через спеціально створені органи.
Виняткова актуальність дослідження проблеми контролюючих функцій держави в особі
спеціально утвореного органу – Рахункової
палати України – значною мірою зумовлена
зростанням уваги міжнародних організацій до питань виконання бюджету, особливо
в умовах, коли частина бюджетних коштів
запозичена на певних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні проблемам контролю та механізмам його державного регулювання досить
довго не приділялося належної уваги. Окремі
питання або сфери державного регулювання
контролю тією чи іншою мірою досліджували
у своїх роботах різні вчені. Значну кількість
праць, присвячених контролюючій функції держави, тобто дослідженню функцій
Рахункової палати як органу державної влади
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та органу державного управління, присвятили
такі вчені, як О.І. Гриценко, Л.А. Савченко,
Е.О. Вознесенський, А.Н. Козирін, Є.А. Кочерін,
Н.Д. Погосян, Н.І. Хімічева, А.Т. Цалієв,
С.О. Шохін та інші.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. На підставі проведеного дослідження доведено, що системне та
комплексне дослідження проблеми механізмів
державного регулювання та контролю у фінансовій сфері поки що відсутнє. У статті також
частково приділено увагу нормативно-правовій базі, яка є підставою для здійснення контролюючих функцій щодо ефективного витрачання бюджетних фінансів.
Мета статті полягає в тому, щоб визначити закономірності і тенденції модернізації
механізмів державного регулювання парламентського контролю у фінансовій сфері,
розробити науково обґрунтовані пропозиції
щодо створення ефективної системи функціонування механізмів державного регулювання
парламентського контролю у фінансовій сфері
сучасної України.
Виклад основного матеріалу. Особливе
значення в економічному благополуччі країни та
її громадян має ефективне державне управління
та своєчасний контроль за виконанням управлінських рішень. Головне місце тут відводиться
саме державному фінансовому контролю.
Як відомо, саме наявність спеціально
уповноважених контролюючих органів та установ підвищує ефективність такого управління
фінансовими ресурсами країни. На даному
етапі розвитку нашої країни існує кілька проблем, тобто ефективність використання
бюджетних фінансів та ефективність саме державного фінансового контролю. Саме ці дві
обставини були закладені в основу ефективності використання державних коштів та дають
відповідну оцінку бюджетній політиці держави.
Найвищою формою контрольної діяльності
в державі, що поєднує державний та громадський контроль, є парламентський контроль.
Суб’єктами такого контролю в Україні є Верховна Рада України, народні депутати України,
комітети Верховної Ради України, тимчасові
спеціальні і слідчі комісії, Рахункова палата,
Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини та низка громадських організацій.
Одним з найголовніших органів контролю
за державними фінансами є Рахункова палата
України. Рахункова палата України функціонує з 1997 року та є постійно діючим органом
зовнішнього державного фінансового контролю, що будує свою діяльність на основі принципів законності, плановості, об’єктивності,
незалежності та гласності.
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Правова основа організації та діяльності
Рахункової палати визначається Конституцією
України та спеціальним Законом України
«Про Рахункову палату» від 02.07.2015 року
№ 576-VIII [5].
Конституція України закріпила конституційний статус Рахункової палати як органу,
що діє від імені Верховної Ради України та
здійснює контроль за використанням коштів
Державного бюджету України [3, ст. 98].
Рахункова палата утворюється Верховною
Радою України та підзвітна їй. Склад Рахункової палати призначається Верховною Радою
України шляхом таємного голосування. Взаємовідносини Рахункової палати з Верховною Радою України будуються на основі підзвітності.
При цьому зберігається її незалежний статус як
органу спеціальної конституційної компетенції.
Рахункова палата щороку звітує перед
Верховною Радою України про результати
своєї діяльності. За згодою Верховної Ради
України її комітети можуть заслуховувати
доповіді, інформації (повідомлення) Рахункової
палати про підсумки проведених перевірок,
ревізій і обстежень згідно з термінами, необхідними для виконання цих доручень. Відносини
з іншими державними органами Рахункова
палата будує на основі організаційної і функціональної незалежності та в межах повноважень,
визначених чинним законодавством.
Очолює Рахункову палату Голова Рахункової
палати, який призначається на посаду
Верховною Радою України за поданням Голови
Верховної Ради України терміном на 7 років
з правом призначення на другий термін.
Колегію Рахункової палати, до складу якої
входять Голова Рахункової палати, Перший
заступник і заступник Голови, а також головні
контролери – керівники департаментів Рахункової палати, Секретар Рахункової палати,
обирає Верховна Рада України за квотою від
депутатських фракцій. Членів Координаційної
ради призначає Колегія Рахункової палати.
Кошти на утримання Рахункової палати
виділяються безпосередньо з Державного
бюджету України в обсязі, необхідному
для виконання покладених на неї завдань, і
визначаються окремим рядком.
Закон України «Про Рахункову палату»
передбачає, що контрольні повноваження
Рахункової палати розповсюджуються на апарат Верховної Ради України, адміністрацію
(секретаріат) Президента України, органи
виконавчої влади, у тому числі їх апарати,
Національний банк України, Фонд державного
майна України та інші державні органи та установи, утворені відповідно до законодавства.
Законодавством передбачене також право
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Рахункової палати в процесі здійснення своїх
функцій за запитами отримувати інформацію
від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
і організацій незалежно від форм власності
[1, с. 138].
Повноваження, покладені на Рахункову
палату, здійснюються через провадження
заходів державного зовнішнього фінансового
контролю (аудиту). Державний зовнішній
фінансовий контроль (аудит) забезпечується
Рахунковою палатою шляхом здійснення
фінансового аудиту, аудиту ефективності,
експертизи, аналізу та інших контрольних
заходів. Фінансовий аудит полягає у перевірці, аналізі та оцінці правильності ведення,
повноти обліку і достовірності звітності щодо
надходжень і витрат бюджету, встановлення
фактичного стану справ щодо цільового
використання бюджетних коштів, дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами [5, ст. 4].
Отже, усі операції, що мають фінансові
наслідки для Державного бюджету України,
які здійснюють у ході своєї діяльності будь-які
установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності,
є об’єктом контролю з боку Рахункової палати.
За порівняно короткий час своєї діяльності Рахункова палата зуміла вирішити головне
завдання – сформуватися як дієздатний конституційний орган, створити основи та розробити нову ідеологію публічного і незалежного
зовнішнього державного фінансового контролю в Україні, а також зуміла звернути
увагу суспільства на хибну систему використання бюджетних коштів, показати, що гроші
державного бюджету – це гроші не Уряду і
Мінфіну, а гроші платників податків, суспільні
кошти, тобто кошти кожного з нас. Рахункова
палата – орган, який дає суспільству та органам
влади незаангажовану реальну інформацію
щодо стану управління коштами Державного
бюджету України.
Висновки та пропозиції Рахункової палати
спрямовані на усунення недоліків у бюджетному процесі, які призводять до неефективного
використання бюджетних коштів. Здійснюючи
експертизу законопроєктів про держбюджет,
готуючи висновки Верховній Раді України
про використання коштів Державного бюджету
України, Рахункова палата бере безпосередню
участь у вдосконаленні бюджетного процесу.
З моменту свого створення Рахункова
палата виявила багато правопорушень щодо
використання бюджетних коштів як на рівні
центральних, так і місцевих органів влади.
Матеріали щодо виявлених порушень переда-



ються до органів прокуратури для вжиття відповідних заходів. Про найважливіші результати
роботи Рахункова палата регулярно інформує
Главу держави, керівництво Верховної Ради
України, український Уряд. За результатами
проведених контрольно-аналітичних і експертних заходів випускаються інформаційні
бюлетені, які передаються народним депутатам України, надсилаються до центральних
органів виконавчої влади, а також готуються
інформаційні повідомлення для засобів масової інформації.
Діяльність Рахункової палати – яскравий
приклад підвищення інтересу до неї з боку
всіх гілок влади і громадськості та зростання її
авторитету.
Рахункова палата не є політичним органом
і діє в рамках права контролю за коштами держбюджету. З огляду на час та історичну особливість створення Рахункова палата є продуктом
демократичного розвитку держави та уособлює потребу українського суспільства у функціонуванні незалежного органу фінансового
контролю, який має діяти відкрито, гласно та
інформувати громадян країни – платників податків – про стан використання коштів державного бюджету, тобто кожної народної копійки.
Діяльність Рахункової палати ґрунтується
на принципах законності, незалежності,
об’єктивності, безсторонності, гласності та
неупередженості. Рахункова палата є організаційно, функціонально та фінансово незалежною, самостійно планує свою діяльність.
Рахункова палата під час здійснення своїх
повноважень є незалежною від будь-якого
незаконного впливу, тиску або втручання.
Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної
організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), Європейської організації вищих
органів фінансового контролю (EUROSAI) та
Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSAІ) в частині, що не суперечить Конституції та законам України [5, ст. 3].
На нашу думку, це одна із головних переваг у діяльності Рахункової палати та її відмінність від інших органів влади, адже відповідно
до вимог закону ми всі зобов’язані оприлюднювати результати своєї роботи, діяти згідно
із законом, підходити до контрольних і аналітичних заходів неупереджено, об’єктивно, з
позиції вимог законодавства і правових норм.
Необхідно зазначити одну важливу річ.
Виконуючи свої конституційні повноваження,
Рахункова палата під час контрольних заходів
виявляє факти привласнення грошей і матеріальних цінностей, нецільового використання
коштів, порушень фінансової дисципліни та
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інших зловживань, які мають ознаки злочину.
Але в ході перевірок не завжди можливо встановити сам факт вчинення злочину. Не кожне
бюджетне правопорушення тягне за собою
кримінальну відповідальність.
Рахункова палата має основне завдання,
яким є оцінка використання коштів з погляду
ефективності, законності та доцільності, дотримання законодавства з точки зору точного та
неухильного виконання всіх правил і норм,
передбачених у бюджетному процесі та фінансовій системі держави. Матеріали контрольних
заходів відповідно до пункту 14 статті 7 Закону
України «Про Рахункову палату» передаються
нею в порядку, передбаченому Кримінальним
процесуальним кодексом, до Генеральної
прокуратури України для розгляду, після чого
за наявності правових підстав вона вживає
заходів прокурорського реагування [3, ст. 97].
Слід зазначити, що більшість парламентів
зарубіжних країн наділяє контролюючі органи
за виконанням державного бюджету повноваженнями контролю як у частині видатків, так
і в частині надходжень. Це світова практика.
Сучасна система державного фінансового
контролю, на жаль, недостатньо ефективна,
вона розгалужена, багаточисельна, здебільшого спрямована на фіскальні заходи,
а не на розвиток вітчизняної економіки, пошук
резервів вдосконалення виробничої інфраструктури, промислового потенціалу та
поповнення державного і місцевих бюджетів.
Одними з основних умов повноцінної організації державного фінансового контролю є
наявність його повноважних суб’єктів, чітка
регламентація та координація їхньої діяльності
[6, с. 245].
Рахункова палата взаємодіє з органом
державного фінансового контролю, може
надавати методичну, методологічну та консультативну допомогу органу державного
фінансового контролю. Крім цього, Кабінет
Міністрів України за запитом Рахункової палати
надає статистичну, фінансову, бухгалтерську
та іншу інформацію, необхідну для виконання
нею завдань, функцій та повноважень.
Координаційна діяльність Рахункової палати
здійснюється через Координаційну раду, яка є
структурним підрозділом Рахункової палати.
Як вже зазначалось, Рахункова палата має
необмежений доступ до всіх документів, які
відносяться до сфери управління фінансовими і матеріальними ресурсами, та має право
запитувати у підконтрольного об’єкта будь-яку
необхідну їй інформацію [7, c. 54–64].
Основні функції Рахункової палати:
1) контроль за доходами та видатками
Державного бюджету України;
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2) оперативний контроль за виконанням
Державного бюджету України у поточному році;
3) комплексна ревізія і тематичні перевірки
окремих розділів і статей Державного бюджету
України, позабюджетних фондів;
4) контроль ефективності управлінських дій
щодо державних коштів;
5) контроль фінансово-господарської діяльності державних підприємств і підприємств,
де є значна або переважна частка державного
майна;
6) контроль за ефективністю діяльності
Національного банку України;
7) контроль стану державного боргу України
з розробкою відповідних пропозицій щодо
його скорочення;
8) експертиза проєктів законів, в тому
числі проєкту закону України «Про Державний
бюджет України» на відповідний рік, чинних
законів України, постанов Верховної Ради
України, постанов і розпоряджень Кабінету
Міністрів України, міжнародних договорів
України, програм та документів, зміст яких
стосується сфери фінансових питань;
9) аналіз порушень і відхилень в бюджетному
процесі, підготовка пропозицій щодо ліквідації
порушень, удосконалення бюджетного, фінансового, податкового і митного законодавства,
підвищення рівня доходів до бюджетів усіх рівнів та покращення стану платіжної дисципліни;
10) методологічне та нормативне забезпечення діяльності органів державного фінансового контролю, перевірка і аналіз результатів
їх діяльності, надання допомоги з питань змісту контролю;
11) координація взаємодії суб’єктів державного фінансового контролю та безпосередня
взаємодія з правоохоронними органами;
12) розробка стандартів проведення контрольно-ревізійних заходів і експертно-аналітичної діяльності та їх уніфікація;
13) створення та ведення єдиної електронної інформаційної бази державного фінансового контролю;
14) співробітництво з контрольними органами іноземних держав та міжнародними
організаціями [5, ст. 8].
З огляду на викладене можна вважати, що
функції Рахункової палати України як органу
фінансового контролю – це основні напрями
діяльності цього органу, що виражають його
роль і значення в державі.
Отже, з огляду на значення Рахункової
палати України як постійно діючого органу
контролю та важливість функцій, покладених
на цей орган, безумовно, такий орган може
виконувати покладені на нього функції об’єктивно й ефективно тільки в тому разі, якщо
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він незалежний від організацій, які перевіряє,
і захищений від стороннього впливу.
Отже, державний фінансовий контроль
полягає у перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану
справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і
майна, інших активів держави, правильності
ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю [4, ст. 3].
Висновки. На основі проведеного аналізу
вітчизняного досвіду функціонування механізму державного регулювання та контролю
у фінансовій сфері ми дійшли висновку про те,
що Рахункова палата України має вирішальне
та ключове значення серед інших суб’єктів
державного контролю в Україні. Також слід
зазначити, натепер напрацьована значна кількість законопроєктів, які пропонують тим чи
іншим шляхом реформувати систему державного фінансового контролю.
Основні засади та механізми державного
регулювання та контролю у фінансовій сфері
в Україні потребують подальшого дослідження
з огляду на вивчення позитивного досвіду
щодо розбудови сучасної держави.
Нашій молодій державі необхідні не лише
нові законопроєкти, але й нові підходи в розумінні важливості та ефективності управлінського контролю з боку держави. Кожен з нас
повинен зрозуміти та усвідомити, що саме від
наших рішень залежить подальший розвиток нашої країни. Ми несемо відповідальність
за те, в якому напрямі буде розвиватись наша
країна, наскільки ефективними будуть всі економічні реформи, адже прозорість витрачання
державних фінансів та додатковий контроль
з боку громадськості сприятиме дотриманню
законності та підвищенню фінансової відповідальності в країні.
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У статті розкрито особливості трансформаційного розвитку і державного
управління в умовах глобалізації. Встановлено, що трансформацію системи держуправління за умов інтеграції глобального
характеру зумовлюють внутрішні і зовнішні
фактори, тому вона має можливість набувати прогресивного і регресивного характеру. Це пов’язано зі створенням належних
умов для того, щоб розвивалися окремі
країни, та для того, щоб вони не розвивалися. Наведено складові елементи трансформації. Такими елементами, зокрема, є
перебудова та перетворення як механізми,
що позначають глибокі зміни системи державного управління в умовах глобальної
інтеграції. З’ясовано, що особливу увагу
згідно з трансформаційним процесом, до
якого вдаються країни за глобалізаційних умов, приділяють такому явищу, як
реструктуризація. Наведено методи, за
рахунок яких відбуваються трансформаційні процеси, зокрема використання відкритих (втілення спільних міждержавних
інтересів), насильницьких (нав’язування
окремими державами систем інтересів, що
не узгоджені з розвитком інших держав).
Такі методи характеризуються певними
етапами (дотрансформаційним, трансформаційним, посттрансформаційним).
Наведено спільні характерні ознаки, які
притаманні державному управлінню перехідних суспільств. Встановлено, що під
час перехідного періоду держуправління
змушене вирішувати проблеми внутрішнього характеру (наявність корумпованості, корпоративності, неефективності)
та давати відповіді на вимоги зовнішнього
характеру з боку суспільства, організацій
і структур у державі. Визначено основні
напрями впливу глобалізації на державу та
державне управління в умовах трансформаційного розвитку. Встановлено, що під час
удосконалення сфери публічного управління
необхідно зосередити увагу на дослідженні
найкращих зарубіжних тенденцій та практик, на позитивних результатах і їх використанні, пристосовуючи їх під національні
особливості, а кожен такий крок повинен
бути зроблений відповідно до очікувань громади і вибудовувати управлінську модель,
яка створить баланс між інтересами важливих суб’єктів суспільних процесів.
Ключові слова: трансформаційний розвиток, державне управління, глобалізація,
складові елементи трансформації, реструк-

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Робота системи держуправління
за умов, які диктує глобальна інтеграція,
в обов’язковому порядку передбачатиме її
трансформування, що характеризуватиме різноманітні типи радикальних змін, що зазнаються геополітичною системою світу та
кожною національною державою у ході гло-
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туризація, методи, ознаки, напрями впливу
глобалізації.
The features of transformational development
and public administration in the conditions of
globalization are revealed in the article. It is
established that the transformation of the state
government system in the conditions of global
integration is conditioned by internal and external factors, according to which it is possible to
acquire a progressive and regressive character,
which is connected with the creation of proper
conditions for the collapse of individual countries
and not developed. The constituent elements of
transformation, in particular, restructuring and
transformation, are described as mechanisms
signifying profound changes in the system of
public administration in the context of global integration. It has been found that particular attention is paid to the phenomenon of restructuring
in the context of the transformation process that
countries are undergoing in the context of globalization. The methods by which transformation
processes take place, including the use of: open
(conditioned by the implementation of common
interstate interests), violent (imposition of systems of interests by individual states that are not
consistent with the development of other states)
and characterized by certain stages (pre-transformational, transformational, transformational).
The common characteristics that are inherent in
the state governance of transitional societies are
presented. It is established that during the transition period the state administration is forced to
solve problems of internal character (presence
of corruption, corporate, inefficiency), and to
respond to the following requirements of external
nature on the part of society, organizations and
structures in the state. The main directions of
influence of globalization on the state and public
administration in the conditions of transformational development are defined. It is established
that in improving the sphere of public administration it is necessary to focus on the study of the
best foreign tendencies and practices, on the
positive results and their use, adapting to the
national peculiarities, and every such step should
be made in accordance with the expectations of
the community and build a management model
that will strike a balance between the interests of
important actors in social processes.
Key words: transformational development, public administration, globalization, constituent elements of transformation, restructuring, methods,
features, directions of influence of globalization.

балізаційних процесів. Глобальній інтеграції
зараз відводиться роль основного фактору, що
передбачає світову геополітичну трансформацію, згідно з нею зазнають змін міжнародні відносини як система, відбувається перебудова
структурно-морфологічного рівня усієї системи міжнародного значення. Завдяки цьому
відбувається послаблення ролі національної



держави, на противагу чому ключова роль
відводиться відповідним транснаціональним
структурам або окремим державам-лідерам
(Америці, Китаю, Індії, Бразилії), яким і притаманне здійснення трансформації моделі світобудови, що вважається традиційною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми державного управління в умовах глобалізації досліджували такі науковці,
як А. Акульчев, Г. Атаманчук, О. Бланшар,
М. Будник, А. Гідденс, В. Ігнатов, А. Понєдєлков,
А. Старостін та інші.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. У зв’язку із активізацію
глобалізаційних процесів на даний час актуальним є дослідження державного управління
та трансформаційного розвитку в сучасних
умовах.
Метою цієї роботи є розкриття трансформаційного розвитку і державного управління
в умовах глобалізації.
Виклад
основного
матеріалу.
Трансформацію системи держуправління
за умов інтеграції глобального характеру
зумовлюють внутрішні і зовнішні фактори, тому
їй відповідає можливість набування прогресивного і регресивного характеру. Це пов’язано зі створенням належних умов для того,
щоб розвивалися окремі країни, та для того,
щоб вони не розвивалися.
На думку А. Гідденса, трансформація являє
собою «своєрідну лінію реакції на глобалізацію, оскільки вона є новим типом соціальної
трансформації. Відповідно до цього вона змінює свій характер під впливом об’єктивних
обставин, нелінійності сучасних соціальних
процесів, а також у результаті політики, спрямованої на усунення її недоліків» [4, с. 42].
Складовими елементами трансформації виступають перебудова та перетворення
як механізми, що позначають глибокі зміни
системи державного управління в умовах глобальної інтеграції. У межах окремих підходів
дослідники намагались класифікувати процеси, які найбільше розкривають характер
трансформації системи державного управління. Американський дослідник О. Бланшар
у межах свого дослідницького підходу виокремив такі взаємопов’язані процеси, як реструктуризація та дезорганізація. Під реструктуризацією він розумів «системну трансформацію
одного із складових елементів», під дезорганізацією – «процес, який характеризує порушення усталених соціально-політичних зв’язків та традиційних інституційних механізмів»
[5, с. 25]. Особливу увагу згідно з трансформаційним процесом, до якого вдаються країни за глобалізаційних умов, вчений приділяв
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такому явищу, як реструктуризація, виділяючи два її типи – захисний (спонтанний), який
описує пасивну адаптацію країни до новітніх
умов розвитку з безпосереднім оволодінням
новими організаційними та управлінськими
практиками, та стратегічний (глибинний), що
передбачає зміни в узагальнених установках поведінки. Але у нашій праці, говорячи
про спонтанну форму реструктуризації, ми
маємо на увазі безпосередню адаптацію держуправління до умов, які передбачаються глобальною інтеграцією, через що ми не зовсім
погоджуємося з цією точкою зору, зокрема
щодо окремого аспекту методологічної бази.
В ідеальному розумінні глобальній інтеграції відповідає спрямування на здолання
конфліктів внутрішньої системи геополітики.
Так, трансформація повинна забезпечувати
такі позитивні зміни в суспільному державному розвиткові, що дали би змогу досягти
науково-технічного, соціально-культурного та
політико-стратегічного рівня країн, що є лідерами глобалізації. Важлива роль при цьому
надається потенціалу розвинутих країн, що
полягає у глобальній інтеграції стратегії толерантної трансформації. Це стосується впливу
на таку сферу, як внутрішня державна політика
та система міжнародних відносин. Держава є
лідером глобальної інтеграції. Вона повинна
забезпечувати поширення принципів демократичного характеру, а згідно з цим уже
мають відбуватися трансформації, яких зазнають національні системи держуправління, що
належать до окремих інтеграційних об’єднань.
Трансформацією характеризуються різноманітні види перетворень держуправління, зокрема системи, що є радикальними. Формою розповсюдження та втілення
трансформації визначається вибір загального, локального та агресивного характеру.
Втілюються трансформаційні процеси відповідними методами, до яких зараховують
використання відкритих (втілення спільних
міждержавних інтересів), насильницьких
(нав’язування окремими державами систем
інтересів, що не узгоджені з розвитком інших
держав). Ці методи характеризуються певними етапами (дотрансформаційним, трансформаційним, посттрансформаційним).
Зауважимо, що державному управлінню
перехідних суспільств властиві такі спільні
характерні ознаки: кланово-корпоративний,
а не партійний принцип формування державних органів; зрощування бізнесу і політики,
державного і приватного в установах і організаціях; залежність державних, політико-адміністративних органів від державного апарату;
надмірна централізація прийняття державних

23

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
рішень; розмитість меж компетенцій державних органів як результат дублювання функцій;
недостатній рівень освіти, корумпованість
державної бюрократії; закритість системи
кадрового набору державних кадрів; кар’єрне
зростання незалежно від професійних і особистісних якостей, високий рівень корпоративності і клановості; великий консолідований
спротив змінам і нововведенням [1, с. 127].
Водночас складність, з якою пов’язаний
перехідний період, полягає у недосконалості
нормативно-правових актів і недостатньому
рівневі готовності органів, що представляють
виконавчу владу, до нових суспільних завдань.
Все очевидніше, що подальша суспільна трансформація, яка полягає у переході від централізованого типу економіки до ринкового,
від авторитарної системи до демократичної,
вимагатиме від управлінських органів якнайшвидших реформ принципів держуправління.
Отже, під час перехідного періоду держуправління змушене вирішувати проблеми внутрішнього характеру (наявність корумпованості,
корпоративності, неефективності) та надавати
відповіді на вимоги зовнішнього характеру
з боку суспільства, організацій і структур
у державі. Окрім того, потрібно зберігати чітку
логіку, послідовність дій при реформуванні.
Для цього необхідними є:
–– формування політики реформ. Важливою
умовою, що сприяє розгортанню курсу
на реформи, є посилення взаємовпливу
людини, держави і суспільства, взаємозалежності та співробітництва між ними;
–– невідкладність
та
довгостроковість
реформ (формування єдиної позиції щодо
змін, які мають відбуватися в політичній, економічній та управлінській системах, без яких
неможливий історичний прогрес у проведенні
реформ);
–– послідовність та компетентність реформ.
Успіх проголошених реформ у будь-якій
сфері неможливий, якщо проводити їх ізольовано від інших реформ. Необхідно приступати до окремих реформ поетапно, а на кожному етапі намагатися у взаємопов’язаних
сферах поєднувати реформи в комплекси
[2, с. 305–306];
–– вираження та узагальнення інтересів, а також їх урегулювання, стимулювання
і обмеження. Реформа має спрогнозувати
нову модель державного управління тієї чи
іншої сфери. При цьому потрібно застосовувати
стратегічний підхід, а не просто реагувати
на зовнішні чинники і кон’юнктурні ситуації;
–– довіра до реформ. Для унеможливлення
соціального напруження в суспільстві у зв’язку
із проголошеними змінами потрібно забезпе-
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чити сприятливе середовище реформ та пропагувати їх прогнози;
–– координація заходів у рамках реформ
на всіх рівнях, тобто застосування до них
комплексного підходу. Реформи мають бути
спрямовані на вироблення надійних, конструктивних дій [3].
Сучасній стадії, на якій перебуває вітчизняне
публічне
управління,
притаманна
поява новітніх інститутів, що безпосереднім
або опосередкованим чином забирають чи
отримують через делегування певні функції, які
через об’єктивні та / чи суб’єктивні обставини
неможливо ефективно застосовувати державними владними органами. До таких інституцій
зараховують низку громадських організацій,
галузевих об’єднань, політичних партій, великих бізнес-об’єднань, професійних об’єднань,
спілок та ін. З переліку цих об’єднань постає
окрема форма суб’єктів публічної управлінської діяльності, які здійснюють активний
вплив на суспільне життя.
Доцільно визначити такі основні напрями
впливу глобалізації на державу та державне
управління в умовах трансформаційного розвитку:
1) у розвитку глобалізації державам належить пасивна роль;
2) глобалізація, роблячи все більш умовними державні кордони і сприяючи підняттю
національної самосвідомості в усіх куточках
планети, підтримує тенденцію до збільшення
числа незалежних держав;
3) зростаюче число недержавних суб’єктів
економіки і політики бере на себе низку функцій, що раніше виконувалися державою;
4) разом з виникненням інших впливових
інститутів держава фактично втрачає монополію на реалізацію владних функцій;
5) втрата державою монополії на владу
не означає применшення її ролі;
6) стратегія урядів різних країн у зв’язку
з глобалізацією не є однаковою;
7) держави, хочуть вони того чи ні, усе більш
активно втягуються у вирішення глобальних
проблем;
8) держави змінюються або повинні змінюватися, щоб не втратити конкурентоздатність
у світі, що глобалізується;
9) глобалізація змінює роль держави
в економіці, відносини між нею і незалежними
суб’єктами господарювання;
10) глобалізація радикально підвищує
вимоги до політики держави у сфері освіти;
11) глобалізація висуває підвищені вимоги
до компетенції державного керівництва;
12) глобалізація змінює систему прийняття
державних рішень, висуваючи на перший план



принцип субсидіарності (питання вирішуються
на тому рівні, що забезпечує найбільш кваліфіковану й ефективну їхню реалізацію);
13) глобалізація породжує загальну тенденцію до децентралізації компетенцій з прийняття різних рішень усередині держави;
14) глобалізація впливає на розвиток демократичних інститутів;
15) глобалізація сприяє стиранню грані між
внутрішньою і зовнішньою політикою держав;
16) глобалізація помітно ускладнює проведення і змінює зміст зовнішньої політики держав;
17) глобалізація трансформує зміст політики безпеки держав;
18) в епоху глобалізації зменшується протистояння між державами з приводу парадигм
розвитку людства, а розподіл на країни першого, другого і третього світу багато в чому
втрачає зміст;
19) в еру глобалізації буде зберігатися значення великих держав як постійних факторів
світової політики;
20) глобалізація не впорядковує систему
міждержавних відносин;
21) на нинішньому етапі глобалізації найбільшого значення набуває регіональний
рівень інтеграції держав;
22) активізуються зусилля держав для створення системи глобального управління (global
governance).
Українська держава, щоб не залишитись
на узбіччі цивілізації, повинна активно включитись у процеси глобалізації, щоб мати від них
найбільшу користь. З огляду на це вважаємо
доцільним проведення більш масштабних і
ґрунтовних досліджень проблем глобалізації.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Висновки.
Проводячи
узагальнення
здійсненого аналізу стосовно переходу держуправління до сучасної системи регулювання суспільства, який переживають розвинуті держави, треба підкреслити, що Україні
як країні, що пішла європейським шляхом
розвитку, треба рухатися шляхом інновацій,
щоб удосконалити управлінську модель
у межах державного сектора. Під час
удосконалення сфери публічного управління
необхідно зосередити увагу на дослідженні
найкращих зарубіжних тенденцій та практик,
на позитивних результатах і їх використанні,
пристосовуючи їх під національні особливості. Кожен такий крок повинен бути зроблений відповідно до очікувань громади і вибудовувати управлінську модель, яка забезпечить
баланс між інтересами важливих суб’єктів
суспільних процесів.
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У статті досліджено проблематику конституційного забезпечення децентралізації
в Україні. Проаналізовано законодавчі ініціативи змін до Конституції України в частині
децентралізації влади. Автор констатує,
що у березні 2015 р. Президент України П.О.
Порошенко створив Конституційну Комісію,
яка розробляла зміни до Основного Закону,
у т. ч. в частині децентралізації влади, а
Верховна Рада України 31 серпня 2015 р.
попередньо схвалила проект «Про внесення
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» № 2217а, який 29 серпня
2019 р. було відкликано. Зазначається, що
13 грудня 2019 р. було внесено до Верховної Ради України подання оновленої версії
проекту № 2598, а після зауважень експертів і практиків місцевого самоврядування
27 грудня 2019 р. з’явилося нове подання
проекту № 2598 (доопрацьований). Автор
статті визначає мету, актуальність таких
змін. У статті зазначено, що проектом пропонуються зміни не лише в частині адміністративно-територіального устрою та
системи місцевого самоврядування, а й
новації щодо повноважень Верховної Ради
України, організації виконавчої та судової
влади, передбачаються додаткові повноваження Президента України. Питання змін до
Конституції України в частині децентралізації є актуальним, проте наявні законодавчі
ініціативи є дискусійними та потребують
уточнення, подекуди правового визначення
й обґрунтування. Автор за результатами
дослідження робить висновки: редакція
проекту № 2598 (доопрацьований) від
27 грудня 2019 р., як і попередні версії змін,
не є прийнятною з огляду на таке. Одночасні масштабні зміни системи адміністративно-територіального устрою, місцевого
самоврядування, системи виконавчої законодавчої, судової влади, розширення повноважень Президента України призведуть до
зміни всієї системи публічного управління в
країні, що потребує детального вивчення,
обґрунтування, публічної дискусії щодо переваг і загроз. Окрім того, на думку автора,
потребують уточнення такі найбільш дискусійні питання, як повноваження та функції
префекта, державний контроль (нагляд),
додаткові функції Президента України, Верховної Ради України, Конституційного Суду
України, компетенції органів влади насамперед субрегіонального та регіонального
рівнів, підходи до визначення понять «місцеве самоврядування», «територіальна громада» тощо. Актуальним також є нівелювання загроз федералізації та ймовірності
впровадження особливого, спеціального чи
іншого відмінного від інших статусу окремих
адміністративно-територіальних одиниць
задля збереження унітарності та цілісності

території України. Серед іншого потребує
суттєвого уточнення понятійно-категорійного апарату і доопрацювання сам проект з
огляду на техніко-юридичні неточності та
з метою узгодження окремих норм проекту
між собою.
Ключові слова: Конституція України,
децентралізація, місцеве самоврядуання,
адміністративно-територіальний устрій,
виконавча влада, Верховна Рада України,
Конституційний Суд України.
The article explores the problems of constitutional provision of decentralization in Ukraine.
The legislative initiatives of amendments to the
Constitution of Ukraine regarding the decentralization of power are analyzed. The author states
that in March 2015 President of Ukraine Poroshenko PA created a Constitutional Commission,
which worked out amendments to the Basic Law,
including the part of decentralization of power,
and on August 31, 2015, the Verkhovna Rada
of Ukraine previously approved the project “On
Amendments to the Constitution of Ukraine
(regarding decentralization of power)”№ 2217a,
which was canceled on August 29, 2019. It is
noted that on December 13, 2019, an updated
version of the draft register was submitted to the
Verkhovna Rada of Ukraine. № 2598, and following comments from local government experts and
practitioners, on December 27, 2019, a new submission for Project № 2598 (revised) appeared.
The author of the article determines the purpose,
relevance of such changes. The article states
that the project proposes changes not only in
the part of the administrative-territorial structure
and the system of local self-government, but also
innovations regarding the powers of the Verkhovna Rada of Ukraine, the organization of the
executive and the judiciary, provides additional
powers of the President of Ukraine. The issue
of amendments to the Constitution of Ukraine
regarding decentralization is relevant, but existing legislative initiatives are debatable and need
clarification and, where appropriate, legal definition and justification. According to the results of
the study, the author concludes: the draft version
of the № 2598 (revised), December 27, 2019, as
in previous versions, is not acceptable in view of
the following. Simultaneous large-scale changes
in the system of administrative and territorial
system, local self-government, executive legislative, judicial system, expansion of powers of
the President of Ukraine will lead to the change
of the whole system of public administration in
the country, which needs a detailed study, justification, public discussion about advantages and
justification. In addition, according to the author,
the most debatable issues, such as the prefect’s
powers and functions, state control (oversight),
additional functions of the President of Ukraine,
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the Verkhovna Rada of Ukraine, the Constitutional Court of Ukraine, the competence of the
authorities in the first subregional and regional
level, approaches, need clarification to the definition of “local self-government”, “territorial community”, etc. Also relevant is the leveling of the
threats of federalization and the likelihood of
introducing a special, special or other status of
separate administrative and territorial units different from other statuses in order to preserve the

Постановка проблеми у загальному
вигляді. 1 квітня 2014 р. було затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
№ 333-р Концепцію реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації
влади в Україні. Сьогодні важливим є належне
організаційно-правове забезпечення подальшого провадження реформи. З огляду на це
актуальною є дискусія щодо доцільності змін
конституційних засад місцевого самоврядування та виконавчої влади задля створення
ефективного правового механізму децентралізації влади.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання децентралізації влади були
предметом досліджень вітчизняних учених, практиків, зокрема М.О. Баймуратова,
О.В. Батанова, В.І. Борденюка, Р.Ф. Гринюка,
П.Ф. Гураля, П М. Любченка, Ю.М. Тодики та
ін. Питанням конституційних змін у частині
децентралізації присвячені роботи Р.Б. Бедрія,
Ю.І. Ганущака, І.Б. Коліушка, А.Ф. Ткачука,
М.І. Тітова, М.І. Хавронюка та ін. Проте думка
науковців, практиків, експертів є різною, тому
зазначене питання потребує додаткового
дослідження.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Питання змін до Конституції України щодо децентралізації повноважень є дискусійним насамперед щодо доцільності таких змін, а у разі прийняття політичного
рішення щодо зазначених змін важливим є
визначення предмету регулювання. Зокрема,
дискусійним залишається питання доцільності змін щодо адміністративно-територіального устрою, зміни системи місцевого самоврядування та виконавчої влади, компетенції
Верховної Ради України, Конституційного Суду
України, Президента України.
Мета статті – проаналізувати законодавчі
ініціативи стосовно змін до Конституції України
щодо децентралізації влади.
Виклад основного матеріалу. У березні
2015 р. Президент України П.О. Порошенко
створив Конституційну Комісію, яка розробляла зміни до Основного Закону, у т. ч. в частині
децентралізації влади. Верховна Рада України
31 серпня 2015 р. попередньо схвалила проект «Про внесення змін до Конституції України

unitarity and integrity of the territory of Ukraine.
Among other things, the conceptual categorical
apparatus needs to be substantially clarified
and the project itself should be refined in view of
technical and legal inaccuracies and in order to
harmonize certain project rules with each other.
Key words: Constitution of Ukraine, decentralization, local self-government, administrative-territorial structure, executive power, Verkhovna
Rada of Ukraine, Constitutional Court of Ukraine.

(щодо децентралізації влади) № 2217а.
29 серпня 2019 р. проект було відкликано [4].
13 грудня 2019 р. було внесено до Верховної
Ради України подання оновленої версії проекту
№ 2598, а після зауважень експертів і практиків місцевого самоврядування 27 грудня
2019 р. з’явилося нове подання проекту
№ 2598 (доопрацьований). Як зазначається
у пояснювальній записці до проекту, «метою
запропонованих змін є зміцнення конституційно-правових засад місцевого самоврядування, підвищення ефективності системи
місцевого самоврядування, здатної забезпечити оптимальні умови для реалізації прав
і свобод людини на рівні громади, округу й
області, сприяння подальшому розвитку форм
безпосередньої демократії та децентралізації
влади, визначення раціональної просторової
основи організації влади для забезпечення
децентралізації, доступності та якості надання
адміністративних послуг, посилення спроможності та відповідальності громад за свій розвиток, створення передумов стійкого розвитку
територій. Запропоновані зміни відповідають
встановленій у ст. 2 Конституції України унітарній формі державного устрою» [4].
Отже, проектом пропонуються зміни
не лише в частині адміністративно-територіального устрою та системи місцевого самоврядування, а й новації щодо повноважень
Верховної Ради України, організації виконавчої та судової влади, передбачаються додаткові повноваження Президента України.
Серед основних змін у системі адміністративно-територіального устрою – такі новели:
«систему
адміністративно-територіального
устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці: громади, округи,
області, Автономна Республіка Крим, міста
Київ і Севастополь» [4, ст. 133]. Тобто взагалі зникає зі ст. 133 назва «місто», «село»,
селище», «район у місті», проте надалі по тексту Конституції України такі назви зустрічаються. Отже, незрозуміло, чому така правова
колізія наявна у тексті та який статус «міста»,
«села», «селища», «району у місті», якщо
вони вилучені із системи адміністративно-територіального устрою. Крім того, в останньому
абзаці ст. 140 виник новий термін «міська гро-
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мада». Незрозуміле таке разове використання
в тексті Конституції цього терміна («сільська»
та «селищна» громада відсутні у нормах змін).
Пропонуються зміни ч. 16 ст. 92, де зазначено, що виключно законами встановлюється
«статус адміністративно-територіальних одиниць; статус міста Києва як столиці України».
Отже, статус будь-якої окремої адмінтеродиниці може бути встановлений законом. Крім
того, ч. 16 ст. 92 та ст. 133 встановлює можливість окремого статусу і для Києва (у чинній
редакції – спеціальний статус). Це є контраверсійною пропозицією [4, ст. 92, 133].
Дискусійним у проекті змін залишається
тлумачення терміна «громада»: водночас це є
первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою (ст. 133) та первинним суб’єктом місцевого самоврядування
(у змінах до ст. 140) [4, ст. 133, 140]. Зміни
до ст. 85 визначають, що саме до повноважень
Верховної Ради України належить утворення,
ліквідація, найменування та перейменування,
у т. ч. «громад». Отже, термін «громада» має
бути уточненим з огляду на недоречність вживання терміна і як назви адмінтеродиниці, і
як назви складової частини місцевого самоврядування [4, ст. 85].
Дискусійною є пропозиція зміни назви
«район» на «округ» як адмінтеродиниці субрегіонального рівня, оскільки «округ» є терміном
спеціальної адміністративно-територіальної
одиниці галузевого управління у вітчизняному
законодавстві (госпітальний, освітній, старостинський округ); «округ» вже є загальноприйнятним терміном виборчого вітчизняного
законодавства; зміна термінології призведе
до нагальної невідкладної зміни надвеликої кількості законодавчих актів. Зміна меж і
компетенцій адмінтеродиниці не є підставою
зміни її назви. Отже, понятійно-категорійний
апарат потребує уточнення.
Виникає дискусія і щодо пропозиції вилучення назв областей зі ст. 133 Конституції
України. Варто врахувати, що із тексту
ч. 16 ст. 92 у проекті № 2598 (доопрацьований) вилучається норма, за якою виключно
законами визначається «адміністративно-територіальний устрій». Таким чином, незрозуміло, як визначається, наприклад, регіональний рівень (якщо ані Конституцією, ані
законами) [4, ст. 92, 133].
Вбачається проблемним у майбутньому
правозастосування норм ст. 133 в частині зміни
меж, найменування і перейменування громад,
які пропонується здійснювати «зі з’ясуванням думки їх жителів у порядку, визначеному
законом» [4, ст. 133]. Незрозумілим є механізм «з’ясуванням думки».
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Проектом змін до Конституції України
передбачено також ряд змін щодо повноважень Верховної Ради України. Найбільш дискусійними є зміни ч. 30 ст. 85, якими надаються Парламенту нове повноваження:
«дострокове припинення повноважень голови
громади, ради громади, окружної, обласної
ради у випадках, передбачених Конституцією
України» [4, ст. 85]. У ст. 141 пропонуються
такі зміни: «Підстави і порядок дострокового
припинення повноважень голови громади,
депутата чи складу ради громади, окружної,
обласної ради визначаються Конституцією і
законами України» [4, ст. 141]. Отже, змінами
до різних статей пропонується різний підхід:
в одному випадку «у випадках, передбачених
Конституцією України», в іншому – підстави та
порядок визначається не лише Конституцією,
а й законами. Таке різночитання конституційних норм недопустиме. Крім того, питання
дострокового припинення повноважень органів місцевого самоврядування без вичерпного
переліку таких підстав є ризиком прийняття
рішень саме з політичних мотивів. Варто
зазначити, що підставами дострокового припинення повноважень можуть бути й у зв’язку
зі смертю, власною заявою тощо. Отже,
без уточнення таких норм є ризик інституційної неспроможності Парламенту до прийняття
зазначених рішень.
Змінами до Основного Закону передбачається вилучення норм щодо призначення позачергових і чергових виборів Верховною Радою
України (ч. 30 ст. 85 і ст. 141). Незрозуміло,
хто буде суб’єктом призначення таких виборів у разі ухвалення запропонованих змін
до Конституції України.
Доволі дивною є пропозиція проекту,
де у ч. 2 прикінцевих положень надається
Верховній Раді України імперативне доручення: «16-2. Після набрання чинності Законом
України «Про внесення змін до Конституції
України (щодо децентралізації влади)»: <…>
2) протягом 60 днів приймається закон, яким
визначається адміністративно-територіальний устрій». Виникає риторичне питання:
а чому до змін до Конституції такий закон не
може бути прийнятим? А у разі неприйняття
цього закону – це порушення Конституції – які
санкції для народних депутатів? [4].
Проте найбільша дискусія щодо змін,
що стосуються системи виконавчої влади.
Проектом вилучаються норми щодо районних та обласних державних адміністрацій. Їх
взагалі не буде. Натомість з’являється стаття,
яка регламентує впровадження інституту
префектів. Така норма є важливою: в умовах
децентралізації повноважень і ресурсів архі-



важливим стає державний нагляд за дотриманням Конституції та законів України. У проекті змін пропонується виключно законами
визначається правовий статус префекта
[4, ст. 92]. Склад офісу префекта формує
префект [4, ст. 118]. Проте є застереження,
що працівники префектури прогнозовано
не матимуть статус держслужбовців і призначатимуться поза конкурсними процедурами
особисто префектом. Кожні три роки працівники префектури матимуть шанси не бути призначеними новим префектом, а інституційна
пам’ять є важливою.
Згідно із проектними пропозиціями префект призначається на посаду та звільняється
з посади Президентом України за поданням
Кабінету Міністрів України. Строк перебування
префекта на посаді в одному окрузі, області,
місті Києві не може перевищувати трьох років.
Префект є державним службовцем. Префект
під час здійснення своїх повноважень підзвітний і підконтрольний Президентові України
та Кабінетові Міністрів України [4, ст. 118].
Такі норми є позитивними.
Відповідно до проекту префект матиме такі
повноваження (ст. 119):
1) здійснює адміністративний нагляд
за додержанням Конституції та законів
України органами місцевого самоврядування. Проте експерти пропонували впровадження норми про адміністративний нагляд
саме за відповідністю актів органів місцевого самоврядування Конституції України та
законам України (а тут фактично пропонується
нагляд за діяльністю). Крім того, додається
норма, за якою префект здійснює адміністративний нагляд за додержанням Конституції
та законів України органами місцевого самоврядування «у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України».
Це не є позитивом, оскільки повноваження
префекта повинні бути вичерпними саме
у тексті Конституції;
2) спрямовує і координує діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснює адміністративний нагляд
за додержанням ними Конституції та законів
України, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України. У цій нормі поєднано
дві функції: виконавчої влади та контролю.
Питання такого поєднання дискусійне (адже
префект тут виступає як виконавча влада та
контролюючий орган в одній особі);
3) забезпечує взаємодію територіальних
органів центральних органів виконавчої влади
з органами місцевого самоврядування за умов
воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації;
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ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
4) вносить Президенту України подання
про зупинення дії ухваленого радою громади,
головою громади, окружною, обласною радою
акта, що не відповідає Конституції України та
створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу
національній безпеці. У доопрацьованому
проекті з’являються нові повноваження префекта: «вносить Президенту України подання
<…> про тимчасове зупинення у зв’язку
з цим повноважень голови громади, складу
ради громади, окружної, обласної ради».
Це є дискусійним з огляду на відповідність
положенням Європейської хартії місцевого
самоврядування;
5) здійснює інші повноваження, визначені
законами України. Остання така широка дефініція у п. 5 є неприйнятною: у Конституції має
бути виключний перелік повноважень префекта;
6) доопрацьовано ст. 144, де визначено
додатково такі повноваження префекта:
«Дію актів органів і посадових осіб місцевого
самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України призупиняє (у проекті № 2598 було «зупиняє») префект з одночасним зверненням до суду».
Ця норма потребує уточнення, оскільки іншими
нормами змін до Конституції це повноваження Президента (до речі, у повноваженнях
Президента залишено норму «зупиняє» акти)
[4, ст. 119, 144].
У ст. 119 констатовано, що префект на підставі та в порядку, що визначені законом, видає
акти, які є обов’язковими на відповідній території. Варто зазначити, що у ст. 144 точно такі
повноваження органів місцевого самоврядування. Тавтологія повноважень є неприйнятною. У свою чергу, акти префектів можуть бути
скасовані Президентом України або Кабінетом
Міністрів України [4, ст. 119].
Пропонується внести зміни до ст. 118:
виконавчу владу в областях і округах містах Києві
та Севастополі здійснюють префекти та територіальні органи центральних органів виконавчої влади [4, ст. 18]. Відповідно до ч. 2 ст. 119
префект координуватиме діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої
влади та здійснюватиме адміністративний нагляд за додержанням ними Конституції та законів
України, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України. Таким чином, префект поєднає у собі функції нагляду та функції виконавчої влади, що є нелогічним. На жаль, первинна
місія префекта – нагляд за відповідністю актів
органів місцевого самоврядування Конституції
та законам України – нівелюється покладанням на нього виконавчих функцій [4, ст. 119].
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Змінами до ст. 120 вводяться обмеження
щодо сумісництва для префектів і водночас –
до членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та
їх територіальних органів стосовно представницького мандату [4, ст. 120].
Варто зазначити, що суттєві зміни передбачені щодо самої системи місцевого самоврядування. Насамперед це нове визначення «місцевого самоврядування» (абз. 1 ст. 140): «місцеве
самоврядування є правом і спроможністю громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб вирішувати питання місцевого значення в межах
Конституції та законів України» [4, ст. 40].
Дискусійним є визначення місцевого самоврядування як «спроможність громади»: хоча
цей термін запозичено з Європейської хартії
місцевого самоврядування, проте у нашому
законодавстві під спроможністю мається
на увазі більш вузьке визначення. Тому у разі
таких змін має відбутися коригування чинного
законодавства з уточненням терміна «спроможності». Також дискусійним є визначення
способу реалізації права: по-перше, на перше
місце поставлено безпосередню форму демократії, а не представницьку. По-друге, «або»
надає можливість вибору способу реалізації
права на місцеве самоврядування. Це нівелює
значимість представницького органу та спотворить партисипацію на паралельну форму
правління. Абз. 4 ст. 140 викладено у новій
редакції: «Громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо шляхом виборів,
місцевих референдумів, місцевих ініціатив і
в інших формах, визначених законом». Це дискусійне трактування способів здійснення місцевого самоврядування. Оскільки відсутня норма
щодо представницької демократії, незрозумілою буде роль представницької демократії
в системі місцевого самоврядування.
Передбачається, що статус голів громад,
депутатів рад громад, окружних, обласних рад,
порядок утворення, реорганізації та ліквідації
виконавчих органів ради громади, виконавчих комітетів окружних, обласних рад, обсяг
їх повноважень визначаються законом. Така
норма є прийнятною. А питання організації
управління районами в містах належить до компетенції рад відповідних громад. Загалом ця
норма чинної редакції відповідає принципам
Європейської хартії місцевого самоврядування. Проте, повертаючись до ст. 133, де
визначається адмінтерустрій, не знаходимо
поняття «райони в місті». Виникає питання:
якщо це не адмінтеродиниця, тоді що це?
Позитивною пропозицією є зміна ст. 140
в частині «рівне представництво громад»
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у представницькому органі. Проте досі триває дискусія серед експертів щодо «правил
представництва», тож не вирішено: це має
бути рівне представництво громад (у цьому
разі міста-«мільйонники» будуть представлені
нарівні з селом із, наприклад, 300 жителями)
або представництво від кількості жителів (це
теж дискусія: міста-«мільйонники» матимуть
домінуюче представництво).
Пропозиціями проекту вилучається норма
призначення позачергових і чергових місцевих виборів Верховною Радою України
(не уточнено, хто є суб’єктом їх призначення.
І якщо щодо чергових це питання не критичне, оскільки у Конституції є термін їх проведення, то щодо позачергових виникає правова
невизначеність). Уніфіковано строки призначення позачергових виборів: «не пізніше
120 днів із дня дострокового припинення
повноважень» (було 180 днів, а в порядку,
визначеному ст. 144, – 120 днів).
Окружна рада, обласна рада призначає
і звільняє голову виконавчого комітету ради і
за його поданням формує склад цього органу
(ст. 141). Призначення та звільнення голови
виконавчого органу громади, її виконавчого
комітету не врегульовано [4, ст. 141, 143].
Пропонується впровадити норму обмеження щодо сумісництва: голова громади,
депутати ради громади, окружної, обласної
ради не можуть мати іншого представницького мандату [4, ст. 141].
Також пропонується ст. 142 визнати додатково до чинної норми матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування, у т. ч.
«інші об’єкти комунальної власності громади»;
«місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих
бюджетів». Останнє є дискусійним з огляду
на невизначеність, яка частина «загальнодержавних податків», що є «іншими доходами»
[4, ст. 142]. У змінах до ст. 142 визначається,
що держава забезпечує співмірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених
Конституцією та законами України. Така норма
є позитивом. Наступні є запобіжником захисту прав місцевого самоврядування, проте
така деталізація у Конституції вбачається надмірною: «Зміна компетенції органу місцевого
самоврядування здійснюється з одночасними
відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів». Позиція «держава компенсує
витрати органів місцевого самоврядування,
спричинені рішеннями органів державної
влади» є дискусійною. У ст. 143 серед повноважень громади є прийняття рішення щодо місцевих податків і зборів. Проте важливо було б



залишити у продовження фрази чинну норму
«відповідно до закону» (як запобіжник встановлення власних податків поза межами
Бюджетного кодексу) [4, ст. 143].
У ст. 143 принципово змінено позицію щодо
референдумів як форми демократії: у чинній
нормі громади «забезпечують проведення
місцевих референдумів і реалізацію їх результатів», а відповідно до пропонованих змін громада «забезпечує реалізацію результатів місцевих референдумів» [4, ст. 143]. Таким чином,
органи місцевого самоврядування вилучаються із процесу організації референдумів.
Отже, проведення за народною ініціативою
референдуму буде можливим, а за ініціативою
місцевої влади (наприклад, консультативний
референдум) – стане неконституційним.
Ще одна новела проекту: визначення
у ст. 143 повноваження рад регіонального та
субрегіонального рівня взагалі вилучаються,
з’являється відсильна норма на закон.
Дискусійним стали також зміни щодо
повноважень Президента України. Насамперед це зміни до ст. 106: «8-1) тимчасово
зупиняє повноваження голови громади,
складу ради громади, окружної, обласної ради
за поданням префекта та призначає тимчасового державного уповноваженого у випадках,
визначених цією Конституцією» [4, ст. 106].
Також змінами до ст. 144 пропонується надати
повноваження Президенту України «у разі
ухвалення радою, головою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає
Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці,
Президент України за поданням префекта
зупиняє указом дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду
України, тимчасово зупиняє повноваження
голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового
державного уповноваженого. Тимчасовий
державний уповноважений спрямовує й організовує діяльність відповідних виконавчих
органів ради громади, виконавчого комітету
окружної, обласної ради. Правовий статус
тимчасового державного уповноваженого
визначається законом» [4, ст. 144]. Питання
запобіжника сепаратистських рухів дійсно є
важливим, проте така норма може бути використана як необґрунтоване втручання в місцеве
самоврядування, особливо в частині впровадження інституту «державного уповноваженого», статус якого залишається невизначеним. Сумнівним є інституційна спроможність
Конституційного Суду України до оперативного

ТЕОРІЯ
 МЕХАНІЗМИ
ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
розгляду подібних питань. Передбачається,
що у разі визнання Конституційним Судом
України акта голови громади, ради громади,
окружної, обласної ради таким, що відповідає Конституції України, акти Президента
України, видані відповідно до ч. 3 цієї статті,
втрачають чинність [4, ст. 144]. У разі визнання
Конституційним Судом України акта голови
громади, ради громади, окружної, обласної ради таким, що не відповідає Конституції
України, Верховна Рада України за поданням
Президента України достроково припиняє
повноваження голови громади, ради громади,
окружної, обласної ради та призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку
[4, ст. 144]. Як зазначалося, така норма є дискусійною з погляду як політичної доцільності,
так і відповідності принципам Європейської
хартії місцевого самоврядування.
Висновки. Питання змін до Конституції
України в частині децентралізації є актуальним, проте наявні законодавчі ініціативи є
дискусійними та потребують уточнення, подекуди правового визначення й обґрунтування.
Редакція проекту № 2598 (доопрацьований)
від 27 грудня 2019 р., як і попередні версії змін,
не є прийнятною з огляду на таке:
1. Одночасні масштабні зміни системи
адміністративно-територіального
устрою,
місцевого самоврядування, системи виконавчої законодавчої, судової влади, розширення
повноважень Президента України призведуть
до зміни всієї системи публічного управління
у країні, що потребує детального вивчення,
обґрунтування, публічної дискусії щодо переваг і загроз.
2. Потребують уточнення такі найбільш
дискусійні питання, як повноваження та функції префекта, державний контроль (нагляд),
додаткові функції Президента, Верховної Ради
України, Конституційного Суду України, компетенції органів влади насамперед субрегіонального та регіонального рівнів, підходи
до визначення понять «місцеве самоврядування», «територіальна громада» тощо.
3. Актуальним також є нівелювання загроз
федералізації та ймовірності впровадження
особливого, спеціального чи іншого відмінного від інших статусу окремих адміністративно-територіальних одиниць задля збереження
унітарності та цілісності території України.
4. Понятійно-категорійний апарат потребує
суттєвого уточнення.
5. Проект змін потребує доопрацювання
з огляду на техніко-юридичні неточності та
з метою узгодження окремих норм проекту
між собою.
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У статті досліджено особливості організації державного управління використання,
охорони й оцінки страхової вартості
об’єктів культурної спадщини. Зокрема,
визначено особливості об’єктів культурної спадщини. Показано, що кожен об’єкт
культурної спадщини становить унікальну
цінність для всього багатонаціонального
народу України та є невід’ємною частиною
всесвітньої культурної спадщини; володіє
особливостями, що стали підставою для
віднесення його до об’єктів культурної спадщини, і підлягає обов’язковому зберіганню (є
предметом охорони); є особливим видом
нерухомого майна, щодо якого встановлюються обмеження прав володіння, користування та розпорядження; є об’єктом
містобудівної діяльності особливого регулювання; обмежує проведення землевпорядних, земляних, будівельних, меліоративних,
господарських та інших робіт; впливає на
вирішення питань щодо об’єктів, безпосередньо пов’язаних із об’єктами культурної
спадщини. Охарактеризовано основні відносини стосовно об’єктів культурної спадщини: відносини у сфері державної охорони,
збереження, використання та популяризації об’єктів культурної спадщини; відносини,
пов’язані із землекористуванням; майнові
відносини, що виникають у зв’язку з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктами нерухомості, віднесеними до об’єктів
культурної спадщини; відносини, пов’язані з
містобудівною діяльністю; інші відносини,
що регулюють питання проведення землевпорядних, земляних, будівельних, меліоративних, господарських та інших робіт,
які можуть вплинути на об’єкти культурної
спадщини. Окреслено умови приватизації
об’єктів культурної спадщини: реєстрація
об’єктів культурної спадщини в єдиному
державному реєстрі об’єктів культурної спадщини із зазначенням предмета
охорони, меж територій і власників цих
об’єктів; затвердження переліків об’єктів
культурної спадщини загальнодержавного
значення, які перебувають у державній чи
регіональній власності, муніципальній власності та не підлягають відчуженню у приватну власність; оформлення паспортів
об’єктів культурної спадщини; державна
реєстрація прав власності на об’єкти культурної спадщини й обмежень (обтяжень),
пов’язаних з охороною державної власності
цих об’єктів; затвердження методик оцінки

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Об’єкти культурної спадщини можуть
використовуватися в адміністративних, житлових, соціально-культурних, суспільно-політичних, культових, виробничих та інших цілях,
якщо це не суперечить встановленим вимогам
забезпечення їх схоронності.

вартості та страхової вартості об’єктів
культурної спадщини.
Ключові слова: об’єкти культурної спадщини, оцінка страхової вартості, державне
управління, охорона державної власності.
The article explores the peculiarities of organization of public administration of use, protection
and assessment of insurance value of cultural
heritage objects. In particular, the peculiarities of
cultural heritage objects are defined. It is shown
that each cultural heritage object represents a
unique value for the entire multinational people
of Ukraine and is an integral part of the world
cultural heritage; it owns the features that have
become the basis for its designation as cultural
heritage objects and is a subject to mandatory preservation (subject to protection); it is a
special type of immovable property subject to
restrictions on tenure, use and disposal rights;
represents the object of urban planning activity of
special regulation; restricts carrying out of land,
earth, construction, reclamation, economic and
other works; affects the management of objects
directly related to cultural heritage objects. The
main relations regarding cultural heritage objects
are described: relations in the sphere of state
protection, preservation, use and popularization
of cultural heritage objects; land-use relations;
property relations arising from ownership, use
and disposal of properties classified as cultural
heritage objects; urban planning relations; other
relations regulating the conduct of land, earth,
construction, reclamation, economic and other
works that may affect cultural heritage objects.
The following conditions for privatization of cultural heritage objects are defined: registration of
cultural heritage objects in a single state register
of cultural heritage objects with indication of the
subject of protection, boundaries of territories
and owners of these objects; approval of lists
of objects of cultural heritage of national importance, which are in State or regional ownership,
municipal ownership and are not the subject to
alienation into private ownership; registration of
passports of cultural heritage objects; State registration of ownership rights on cultural heritage
objects and restrictions (encumbrances) related
to the protection of State property of these
objects; approval of methods for assessment
of the value and insurance value of cultural
heritage objects.
Key words: objects of cultural heritage, assessment of insurance value, state administration,
protection of state property.

Окремий об’єкт культурної спадщини може
становити цінність із погляду історії, археології, архітектури, містобудування, мистецтва,
науки і техніки, естетики, етнології чи антропології, соціальної культури.
Незалежно від категорії історико-культурного значення об’єкти культурної спадщини
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можуть перебувати у державній чи регіональній, муніципальній, приватній власності, а також
в інших формах власності, якщо інший порядок не встановлено чинним законодавством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Державне управління у сфері охорони культурної спадщини є об’єктом наукових доробок
багатьох авторів, зокрема таких, як Т. Курило
[2], О. Усенко [3], В. Фрич [1] та ін.
Однак такі питання, як, наприклад, оцінки
страхової вартості об’єктів культурної спадщини, досі потребують подальшого доопрацювання.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Враховуючи науковий
доробок авторитетних вчених і практиків, слід
констатувати, що особливості використання,
охорони й оцінки страхової вартості об’єктів
культурної спадщини є невирішеними частинами загальної проблеми, що досліджується
в роботі.
Метою статті є дослідження особливостей організації державного управління використання, охорони й оцінки страхової вартості
об’єктів культурної спадщини.
Для досягнення поставленої мети у роботі
ставляться та вирішуються такі завдання:
– визначити особливості об’єктів культурної
спадщини;
– охарактеризувати основні відносини
стосовно об’єктів культурної спадщини;
– окреслити умови приватизації об’єктів
культурної спадщини.
Виклад основного матеріалу. Відповідно
до норм міжнародного права й українського
законодавства основні особливості об’єктів
культурної спадщини полягають у тому, що
кожен об’єкт культурної спадщини:
– є унікальною цінністю для всього багатонаціонального народу України та невід’ємною
частиною всесвітньої культурної спадщини;
– володіє особливостями, що стали підставою для віднесення його до об’єктів культурної спадщини, і підлягає обов’язковому зберіганню (є предметом охорони);
– є особливим видом нерухомого майна,
щодо якого встановлюються обмеження прав
володіння, користування та розпорядження;
– є об’єктом містобудівної діяльності особливого регулювання;
– обмежує проведення землевпорядних,
земляних, будівельних, меліоративних, господарських та інших робіт;
– впливає на вирішення питань щодо об’єктів, безпосередньо пов’язаних із об’єктами
культурної спадщини [1; 3].
Зазначені особливості об’єктів культурної
спадщини визначають їх складний видовий
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і типологічний склад, а також міжвідомчий
характер відносин, пов’язаних з об’єктами
культурної спадщини.
До основних відносин стосовно об’єктів
культурної спадщини чинним законодавством
віднесено:
– відносини у сфері державної охорони,
збереження, використання та популяризації
об’єктів культурної спадщини;
– відносини, пов’язані із землекористуванням;
– майнові відносини, що виникають у зв’язку
з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктами нерухомості, віднесеними
до об’єктів культурної спадщини;
– відносини, пов’язані з містобудівною
діяльністю;
– інші відносини, що регулюють питання
проведення землевпорядних, земляних, будівельних, меліоративних, господарських та
інших робіт, які можуть вплинути на об’єкти
культурної спадщини [2; 3].
Слід зазначити, що приватизація об’єктів культурної спадщини доцільна тільки
за виконання таких умов:
– реєстрація об’єктів культурної спадщини
в єдиному державному реєстрі об’єктів культурної спадщини із зазначенням предмета охорони, меж територій і власників цих об’єктів;
– затвердження переліків об’єктів культурної спадщини загальнодержавного значення,
які перебувають у державній чи регіональній,
муніципальній власності і не підлягають відчуженню у приватну власність;
– оформлення паспортів об’єктів культурної
спадщини;
– державна реєстрація прав власності
на об’єкти культурної спадщини й обмежень
(обтяжень), пов’язаних з охороною державної
власності цих об’єктів;
– затвердження методик оцінки вартості та
страхової вартості об’єктів культурної спадщини [1; 2].
Найважливішим елементом організації державного управління при використанні та розпорядженні об’єктами культурної спадщини є
державний контроль і нагляд.
Порядок і умови використання пам’яток
історії та культури встановлюються державними органами охорони пам’яток і визначаються для кожного пам’ятника, що перебуває
у користуванні або власності підприємств,
установ, організацій і громадян, відповідним
охоронним документом: охоронно-орендним
договором, охоронним договором або охоронним зобов’язанням.
Одна з причин неналежного оформлення охоронних зобов’язань на об’єкти



культурної спадщини загальнодержавного
значення полягає в тому, що наявність охоронних зобов’язань у об’єктів нерухомості
пам’ятки історії та культури прямо залежить
від наявності у цього пам’ятника користувача,
який згідно з чинним законодавством відповідає за збереження пам’ятника.
Іншою причиною неврегульованості майнових відносин між державою і власниками
об’єктів культурної спадщини є відсутність
у системі органів державної влади органу,
уповноваженого від імені держави укладати
охоронні зобов’язання [1; 4].
Про ефективність державного контролю за дотриманням законодавства України
стосовно охорони та використання об’єктів
культурної спадщини загальнодержавного
значення, включаючи контроль за станом
таких об’єктів, свідчать результати проведення перевірок і обстежень.
Перевірки й обстеження здійснюються шляхом виходу інспекторів на об’єкт для проведення технічного огляду і з’ясування стану
об’єкта охорони, виконання умов охоронних
договорів, а також визначення правомірності
проведення реставраційних, ремонтних, будівельних та інших видів робіт на об’єкті охорони. Всі порушення, виявлені внаслідок перевірки, повинні фіксуватися складанням акта.
Технічний огляд об’єктів охорони здійснюється
також при укладенні охоронних зобов’язань з
власниками та користувачами об’єктів культурної спадщини.
Ще одним видом охоронних заходів
стосовно об’єктів культурної спадщини є
діяльність державних органів у сфері охорони
об’єктів культурної спадщини з організації
проведення державної історико-культурної
експертизи. Тут проблема полягає в тому, що
державними органами у сфері охорони об’єктів культурної спадщини оперативна й якісна
підготовка висновків історико-культурної експертизи не забезпечується. На підставі цього
нерідко затягуються терміни прийняття рішень
про погодження документації, видачі завдань і
дозволів на проведення робіт та інші рішення,
що випливають з укладення історико-культурної експертизи [2; 4].
Крім того, однією з важливих проблем збереження комплексу культурної та природної
спадщини є невизначеність статусу історичних
поселень у чинному законодавстві. В історичному поселенні державній охороні як предмет
охорони підлягають усі цінні містоутворюючі
об’єкти: планувальна структура, характер
забудови, ландшафт, археологічний лад,
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вигляд будівель і споруд, різні функції, набуті
у процесі розвитку.
Висновки. Підводячи підсумки нашого
дослідження, слід відзначити, що в ньому було
отримано такі висновки.
1) Визначено особливості об’єктів культурної спадщини. Показано, що кожен об’єкт
культурної спадщини: становить унікальну цінність для всього багатонаціонального народу
України та є невід’ємною частиною всесвітньої культурної спадщини; володіє особливостями, що стали підставою для віднесення його
до об’єктів культурної спадщини, і підлягає
обов’язковому зберіганню (є предметом охорони); є особливим видом нерухомого майна,
щодо якого встановлюються обмеження прав
володіння, користування та розпорядження;
є об’єктом містобудівної діяльності особливого регулювання; обмежує проведення землевпорядних, земляних, будівельних, меліоративних, господарських та інших робіт;
впливає на вирішення питань щодо об’єктів,
безпосередньо пов’язаних з об’єктами культурної спадщини.
2) Охарактеризовано основні відносини
стосовно об’єктів культурної спадщини: відносини у сфері державної охорони, збереження, використання та популяризації об’єктів
культурної спадщини; відносини, пов’язані із
землекористуванням; майнові відносини, що
виникають у зв’язку з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктами нерухомості,
віднесеними до об’єктів культурної спадщини;
відносини, пов’язані з містобудівною діяльністю; інші відносини, що регулюють питання
проведення землевпорядних, земляних, будівельних, меліоративних, господарських та
інших робіт, які можуть вплинути на об’єкти
культурної спадщини.
3) Окреслено умови приватизації об’єктів культурної спадщини: реєстрація об’єктів
культурної спадщини в єдиному державному
реєстрі об’єктів культурної спадщини із зазначенням предмета охорони, меж територій і
власників цих об’єктів; затвердження переліків об’єктів культурної спадщини загальнодержавного значення, які перебувають у державній чи регіональній, муніципальній власності
та не підлягають відчуженню у приватну власність; оформлення паспортів об’єктів культурної спадщини; державна реєстрація прав
власності на об’єкти культурної спадщини й
обмежень (обтяжень), пов’язаних з охороною державної власності цих об’єктів; затвердження методик оцінки вартості та страхової
вартості об’єктів культурної спадщини.
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Актуальність дослідження інструментів
оцінки та моніторингу інтернаціоналізації вищої освіти посилюється в контексті
зміни парадигми акредитації освітніх програм і системи фінансування закладів вищої
освіти. Сучасні заклади вищої освіти повинні
розглядати інтернаціоналізацію не як мету,
а як засіб підвищення якості вищої освіти,
інституційної репутації на національному
та міжнародному рівнях, диверсифікації
фінансових і людських ресурсів. Підкреслюється важливість залучення всіх стейкхолдерів (учасників освітнього процесу,
представників органів державної влади та
місцевого самоврядування, представників
роботодавців і бізнес-спільноти, а також
громадськості) до розробки стратегії
інтернаціоналізації та здійснення моніторингу за її впровадженням. На підставі аналізу методик оцінки та моніторингу інтернаціоналізації вищої освіти за кордоном у
статті пропонується інструмент для
збору даних «CIHEIP (Complex of Indicators
of Higher Education Internationalization
Performance)», що є комплексом індикаторів
для вимірювання рівня інтернаціоналізації
закладів вищої освіти. Пропонований комплекс кількісних і якісних індикаторів дає змогу
визначити рівень інтернаціоналізації закладів вищої освіти за ключовими вимірами міжнародної діяльності, що включають стратегічне планування й управління, освітній і
науково-дослідницький процес. Розроблений
інструмент базується на самооцінюванні
закладами вищої освіти заходів і результатів реалізації стратегічного плану, дозволяє
зібрати широкий спектр інформації у сфері
інтернаціоналізації, відкриває для закладів
вищої освіти напрями для удосконалення
освітньої пропозиції, допомагає визначити
сильні та слабкі сторони. Підкреслюються
обмеження, пов’язані із самооцінюванням
інтернаціоналізації вищої освіти: виключається можливість його застосування при
проведенні зовнішніх акредитацій, а отже,
неможливість отримати експертний відгук
і рекомендації щодо удосконалення.
Ключові слова: інтернаціоналізація, вища
освіта, оцінювання, індикатори, мобільність.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Зміна підходів і переосмислення
філософії у сфері вищої освіти в Україні у розрізі нової парадигми акредитації освітніх програм і системи фінансування закладів вищої
освіти (далі – ЗВО) є потужним стимулом
для розвитку й активізації інтернаціоналізації вищої освіти. Інтернаціоналізація у такому
контексті розглядається ЗВО не як кінцева
мета, а як засіб підвищення якості вищої
освіти, інституційної репутації на національ-

The relevance of the study on the tools of
assessment and monitoring of the internationalization of higher education is enhanced in the
context of changing the paradigm of accreditation of educational programs and the system
of financing of higher education institutions.
Modern higher education institutions should
consider internationalization not as a goal, but
as a means of improving the quality of higher
education, institutional reputation at national
and international levels, diversification of financial and human resources. The importance
of involving all stakeholders (participants of
educational process, representatives of state
and local self-government bodies, representatives of employers and the business community, as well as the publicity) in developing
an internationalization strategy and monitoring
its implementation is emphasized. Based on
the analysis of existing methods of evaluation
and monitoring of internationalization of higher
education abroad, the tool for collecting data
“CIHEIP (Complex of Indicators of Higher Education Internationalization Performance)” is
proposed in the article. It is a set of indicators
for measuring the level of internationalization of
higher education institutions. The proposed set
of quantitative and qualitative indicators makes
it possible to determine the level of internationalization of higher education institutions by key
dimensions of international activity, including
strategic planning and management, education and research process. The developed tool
is based on a self-assessment by higher education institutions of the measures and results
of the strategic plan implementation. It allows
collecting a wide range of information in the
field of internationalization, opens the directions for improvement of educational supply for
the higher education institutions, helps to identify strengths and weaknesses. The limitations
related to the self-assessment of the internationalization of higher education are emphasized: it eliminates the possibility of its application in carrying out external accreditations, and
hence the inability to obtain expert feedback
and recommendations for improvement.
Key words: internationalization, higher
education, assessment, indicators, mobility.

ному та міжнародному рівнях, диверсифікації
фінансових і людських ресурсів. Ефективний
розвиток інтернаціоналізації вищої освіти, що
за сучасних умов є одним із ключових напрямів діяльності кожного європейського ЗВО,
можливий лише завдяки синергетичному
ефекту взаємодії в чотирикутнику Quadruple
Helix, тобто за активної участі всіх стейкхолдерів (учасників освітнього процесу, представників органів державної влади та місцевого
самоврядування, представників роботодав-
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ців і бізнес-спільноти, а також громадськості)
у розробці стратегії інтернаціоналізації та
здійсненні моніторингу за її впровадженням.
З метою проведення оцінки ефективності
реалізації стратегії інтернаціоналізації ЗВО
країн Європейського Союзу здійснюють регулярний моніторинг досягнення поставлених цілей. Проведення оцінки ефективності
інтернаціоналізації дозволяє ЗВО визначити
рівень їх інтернаціоналізації станом на момент
отримання інформації або проаналізувати
зміни, які відбулися за певний проміжок часу,
та визначити на підставі отриманих даних
завдання для подальшого розвитку або шляхи
для усунення перешкод і досягнення цільових
показників. Для забезпечення ефективності
процесу оцінки та моніторингу інтернаціоналізації вищої освіти важливо оперувати відповідним комплексом індикаторів, які дозволяють визначити рівень інтернаціоналізації ЗВО
за окремими критеріями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінки якості й ефективності
інтернаціоналізації вищої освіти на інституційному рівні стали предметом методичних
і наукових напрацювань міжнародних проектів, підтриманих Європейським Союзом,
за участі ЗВО України «Quality Assurance Tools
for the Management of Internationalization»,
«Development of approaches to harmonization of
a comprehensive internationalization strategies
in higher education, research and innovation at
EU and Partner Countries» [1; 2].
В Україні сформована потужна наукова
школа у сфері досліджень щодо якості та інтернаціоналізації вищої освіти на основі закордонного досвіду. Так авторами (Л. Горбунова,
М. Дебич, В. Зінченко, І. Сікорська, І. Степаненко, О. Шипко) здійснено аналіз стратегій інтернаціоналізації вищої освіти у країнах
Європи, обґрунтовано тенденції підвищення
репутації та рейтингових показників, visibility та
конкурентоспроможності; інструментів інтернаціоналізації вищої освіти; визначено принципи розроблення і самооцінювання якості
стратегії інтернаціоналізації ЗВО [3; 4].
Дослідження спирається на попередні
напрацювання колективу авторів наукового
проекту «Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої освіти в за концепцією Quadruple
Helix» за напрямом інтернаціоналізації вищої
освіти [5; 6].
У контексті теми дослідження особливо цінними є праці науковців Центру міжнародної
освіти Бостонського коледжу США (Ф. Альтбах,
Г. де Віт, Дж. Найт, Л. Рамблі), присвячені
питанням якості інтернаціоналізації вищої
освіти, дискусійним тенденціям у станов-
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ленні процесів інтернаціоналізації на національному та інституційному рівнях, підходам
до визначення показників моніторингу й оцінки
ефективності процесів інтернаціоналізації
тощо [7–10].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Враховуючи попередні
дослідження, напрацювання зарубіжних та
українських авторів, у статті пропонується
комплекс індикаторів оцінки та моніторингу
ефективності
інтернаціоналізації
вищої
освіти, систематизований за критеріями та
напрямами, адаптований до сучасних реалій та інституційної спроможності вітчизняних
ЗВО з метою інтеграції у європейський освітньо-науковий простір.
Метою статті є обґрунтування значення
процесу оцінювання якості інтернаціоналізації
вищої освіти у контексті інтеграції в європейський освітньо-науковий простір і розробка
комплексу індикаторів оцінки та моніторингу
ефективності інтернаціоналізації вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Впровадження транспарентної системи оцінки є першим кроком у забезпеченні очікуваного позитивного ефекту від інтернаціоналізації для ЗВО
загалом, здобувачів вищої освіти, науковопедагогічних працівників і співробітників,
потенційних партнерів і грантерів зокрема.
M. Бенітез встановлює обґрунтовану кореляцію впливу інтернаціоналізації на академічну
культуру. Процеси інтернаціоналізації безпосередньо впливають на якість викладання: відбувається модифікація уявлень про сутність і
зміст освітнього процесу, стратегій навчання,
інструментів оцінки процесів викладання та їх
якості. Процеси інтернаціоналізації можуть ініціалізувати нові виклики та зміни. Освітні цілі,
результати навчання, профілі студентів, сфери
та напрями дослідницької діяльності залежать
від політики інтернаціоналізації ЗВО. Під впливом інтернаціоналізації вищої освіти змінюються вектори інституційного стратегічного
курсу й академічні цінності [11].
Цілі та завдання оцінки інтернаціоналізації
можуть бути різноманітними, від чого залежатиме вибір інструментів для такої оцінки.
Загалом при проведенні оцінки та моніторингу інтернаціоналізації вищої освіти зазвичай здійснюється аналіз такої інформації, як:
вхідні ресурси, що сприяють розвитку інтернаціоналізації (наявність стратегії, фінансових джерел, людських ресурсів); проміжні
результати (заходи, реалізовані з метою розвитку інтернаціоналізації); вихідні результати
(кількісні та якісні досягнення у процесі реалізації). Найбільш поширеними інструментами оцінки та моніторингу інтернаціоналі-



зації вищої освіти є самоаналіз, акредитація,
аудит і бенчмаркінг. Незважаючи на відмінності в організації та проведенні процедур,
оціночні інструменти застосовуються з метою
встановлення відповідності окремих освітніх
програм або ЗВО загалом чинним стандартам і визначеним показникам [7].
Найбільш оптимальним методом оцінки
інтернаціоналізації є самоаналіз, оскільки
періодичність перевірки, а також набір індикаторів встановлюються ЗВО самостійно
залежно від поставлених цілей. На підставі
аналізу методик оцінки та моніторингу інтернаціоналізації вищої освіти за кордоном
пропонується інструмент для збору даних
за визначеним комплексом індикаторів
для вимірювання рівня інтернаціоналізації
ЗВО «CIHEIP (Complex of Indicators of Higher
Education Internationalization Performance)».
Пропонований комплекс кількісних і якісних індикаторів дає змогу визначити рівень
інтернаціоналізації ЗВО за ключовими вимірами міжнародної діяльності, що включають
стратегічне планування й управління, освітній
і науково-дослідницький процес.
Розглянемо пропоновані кількісні індикатори оцінки та моніторингу інтернаціоналізації
за визначеними напрямами та критеріями:
1. Напрям «Загальні дані» включає такі критерії:
1.1. Кількість учасників освітнього процесу
оцінює такі індикатори, як кількість здобувачів
вищої освіти (денної та заочної форми за освітніми рівнями, окремо включаючи іноземних
громадян), кількість науково-педагогічних
працівників (окремо включаючи іноземних
громадян), кількість структурних підрозділів і
їхніх співробітників.
1.2. Інтернаціоналізація управління відображає індикатори кількості структурних
підрозділів і співробітників, відповідальних за міжнародну діяльність у ЗВО; обсягу
бюджету, передбаченого на інтернаціоналізацію вищої освіти.
2. Напрям «Інтернаціоналізація навчання та
викладання» стосується академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, а також інтернаціоналізації навчального плану.
2.1. Вхідна та вихідна академічна мобільність. Критерій відображає кількісні індикатори вхідної та вихідної мобільності, що
вимірюється розподілом здобувачів вищої
освіти – учасників обмінів за періодом і метою
візиту (семестрове навчання, короткотермінові навчальні візити, дослідницькі візити, стажування, практика тощо) за кожним освітнім
рівнем та освітньою програмою. Критерій вра-
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ховує також такі кількісні індикатори, як кількість «free movers» (здобувачів вищої освіти,
котрі прибувають на навчання за власний кошт
поза рамками програм та угод); рейтинг топ-5
країн дестинації, до яких їдуть здобувачі вищої
освіти та з яких прибувають іноземні громадяни; кількість програм академічних обмінів,
освітніх проектів у рамках двосторонніх і багатосторонніх угод тощо.
2.2. Інтернаціоналізації викладання включає такі індикатори: кількість науково-педагогічних працівників – іноземних громадян,
які запрошені для читання лекцій; кількість
офіційно працевлаштованих науково-педагогічних працівників – іноземних громадян;
кількість закордонних відряджень науково-педагогічних працівників за термінами та метою:
викладання, дослідження, підвищення кваліфікації, участь у конференціях / тренінгах /
семінарах тощо.
2.3. Інтернаціоналізація навчальних планів
відображає кількісні індикатори інтернаціоналізації навчальних планів ЗВО, що вимірюється
такими даними: кількість спільних освітніх програм на всіх освітніх рівнях; кількість програм
аспірантури з подвійним керівництвом; кількість англомовних програм тощо.
3. Напрям «Інтернаціоналізація науково-дослідницької діяльності» включає такі критерії:
3.1. Міжнародний вплив і визнання досліджень вимірюється кількісними індикаторами
членства в міжнародних мережах та асоціаціях; участі у міжнародних виставках; іноземних мов, на яких представлено сайт ЗВО, та ін.
3.2. Наукові й освітні проекти – поєднує
індикатори міжнародних досліджень та освітніх проектів і включає вимір обсягів міжнародного фінансування освітніх і дослідницьких
проектів.
Якісні індикатори подібно до кількісних згруповані за схожими напрямами і критеріями.
Якщо кількісні індикатори стосуються вхідних і
вихідних результатів, які можна виміряти кількісними даними, то якісні, у свою чергу, стосуються переважно проміжних результатів, що
відображають завдання та заходи, які впроваджуються у ЗВО для реалізації поставлених
цілей щодо розвитку інтернаціоналізації вищої
освіти. Розглянемо їх детальніше:
1. Напрям «Загальні дані» включає такі критерії:
1.1. Імплементація інструментів ЄПВО
стосується індикаторів впровадження принципів і стандартів Європейського простору вищої
освіти. Рівень інтернаціоналізації за цим критерієм дозволяють виміряти такі індикатори:
трирівнева система вищої освіти, підтримка та
визнання результатів академічної мобільності,
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застосування ECTS, внутрішня система забезпечення якості, участь студентів в управлінні
ЗВО тощо.
1.2. Інтернаціоналізація менеджменту ЗВО
виявляється у таких індикаторах: стратегічне планування, внутрішні нормативно-правові документи, децентралізація управління,
методологічна підтримка інтернаціоналізації
в ЗВО тощо.
2. Напрям «Інтернаціоналізація навчання та
викладання» передбачає оцінку заходів із підтримки критеріїв:
2.1. Вхідна та вихідна мобільність визначається такими індикаторами: інформування
та консультування, послуги підтримки (мовні
курси, тестування рівня володіння мовою,
візова підтримка тощо), визнання отриманих
результатів за кордоном тощо.
2.2. Інтернаціоналізація навчальних планів
стосується індикаторів популяризації вивчення
англійської мови, спільних освітніх програм,
вікон мобільності, інкорпорування в навчальний план міжнародного контексту тощо.
3. Напрям «Інтернаціоналізація науководослідницької діяльності» оцінює потенціал
наукових публікацій і досліджень у ЗВО, розробку проектних пропозицій, впровадження та
результати проектів за критеріями:
3.1. Наукові й освітні програми – складається з індикаторів розробки проектних
заявок (тренінги із грантрайтингу, консультації з питань фандрейзингу, допомога у проектуванні й оформленні проектних заявок),
впровадження проектів (адміністрування та
моніторинг проектів), оцінка впроваджених
програм (аналіз результатів і звітність).
3.2. Міжнародні комунікації – враховує такі
індикатори: комунікації іноземною мовою
(присутність іноземних мов на веб-ресурсах ЗВО, друкованих та електронних промо-матеріалах, стратегія розвитку мовних
навичок), участь у міжнародних рейтингах
(внутрішні рейтинги, робочі групи зі збору
даних), участь у міжнародних виставках
(промо-матеріали,
фінансування
участі
у заходах, наявність відповідних структурних
підрозділів) тощо.
Результати періодичного перегляду та моніторингу інтернаціоналізації можуть бути використані у процесі планування розвитку ЗВО,
визначенні рейтингових показників, для порівняння наявних практик з іншими ЗВО [12].
Оцінка якості інтернаціоналізації відкриває
для ЗВО напрями для удосконалення освітньої пропозиції. Інструмент самооцінювання
дозволяє зібрати широкий спектр інформації
у сфері інтернаціоналізації. Оцінювання допомагає визначити сильні та слабкі сторони,
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а також рівень досягнення цілей інтернаціоналізації, визначених стратегічним планом.
Висновки. Оцінка якості інтернаціоналізації України відіграє важливу роль у визначенні
ефективності інтернаціоналізаційних зусиль
академічної спільноти. У міжнародній практиці склалися різноманітні підходи до проведення оцінки та моніторингу інтернаціоналізації вищої освіти та визначення відповідного
інструментарію. Варто зазначити, що національна система вищої освіти ще не володіє
значним досвідом розроблення та імплементації інструментів оцінки і моніторингу інтернаціоналізації вищої освіти. Запропонований
на основі зарубіжного досвіду інструмент
для збору даних за визначеним комплексом
індикаторів для вимірювання рівня інтернаціоналізації ЗВО «CIHEIP (Complex of Indicators
of Higher Education Internationalization Performance)» може стати важливим кроком у розробці власних оціночних інституційних методик для ЗВО України. Важливо підкреслити,
що пропонований інструмент здійснюється
на основі самоаналізу ЗВО, а відтак виключається можливість його застосування при проведенні зовнішніх акредитацій. До недоліків
самооцінювання інтернаціоналізації вищої
освіти можна віднести також неможливість
отримати експертний фідбек і рекомендації
щодо удосконалення. Таким чином, перспективним напрямом подальших досліджень
убачається розроблення принципів, критеріїв
та інструментів зовнішньої експертизи ефективності інтернаціоналізації вищої освіти,
формування рекомендацій щодо покращення
діяльності у сфері інтернаціоналізації ЗВО
на підстави результатів експертної оцінки.
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The study to analyze the legislation of Ukraine’s
healthcare, original studies anlyzing financing
of Ukraine’s healthcare, statistical and audit
reports of authorized bodies and organizations
of Ukraine. There were analyzed essence and
features of the Ukrainian legislation for the healtcare. Analtses of the study is revealed the features of the Constitution of Ukraine as well as the
spesific laws in the field of healthcare. According
to the results of published series and legislation
of Ukraine in Ukraine there remains a steady tendency to significant deficit of the State Budget.
There is also a tendency towards misuse of the
Ministry of Health of Ukraine budget funds and
as a result of insufficient financing of the health
sector. The analysis of the causes of the insufficient financing of healthcare in Ukraine as well
as problems for implementation of the Sustainable Development Strategy of Ukraine 2020 are
demonstrated an urgent need for a broader
application of strategic planning and further control for the strategy implementation. According to
the analyses of published data, such a control
should be provided by the state authorities as
well as local governmental authorities. To summarize, the study is provided with the analyses of
the regulation framework within the field of health
care in Ukraine. The study results are showed
that healthcare of Ukraine to be regulated by various legal act under the Constitution. The Constitution of Ukraine is the major legal document in
the country to define health as the major value of
the Ukraine. The Law of Ukraine and other legal
acts are in line with the Constitution and to specifically adopted to regulate all issued in relation to
health. Furthermore, the study is concluded that
Ukrainian Law is also in line with international
standards, including healthcare.
Key words: health care of Ukraine, management of health care of Ukraine.
У статті виконано аналіз законодавства
України в галузі охорони здоров’я, оригінальних досліджень щодо фінансування цієї

галузі, статистичної та аудиторської звітності уповноважених органів та організацій.
Проаналізовано сутність і особливості українського законодавства, що регулює сферу
охорони здоров’я. Розкрито зміст положень
Конституції Україні, основних законів у сфері
охорони здоров’я. За результатами опублікованих серій та законодавства України
в Україні зберігається стійка тенденція до
значного дефіциту Державного бюджету.
Також спостерігається тенденція до нецільового використання бюджетних коштів
Міністерства охорони здоров’я України та
внаслідок недостатнього фінансування
галузі охорони здоров’я. Аналіз причин недостатнього фінансування охорони здоров’я в
Україні, а також проблеми реалізації Стратегії сталого розвитку України 2020 показали нагальну потребу в більш широкому
застосуванні стратегічного планування
та подальшому контролі за реалізацією
стратегії. Відповідно до аналізу опублікованих даних такий контроль повинні забезпечувати органи державної влади, а також
органи місцевого самоврядування. В статті
проведений аналіз чинної нормативно-правової бази, що має відношення до регламентації галузі охорони здоров’я України. Результати дослідження свідчать, що охорона
здоров’я України регулюється різними нормативно-правовими актами відповідно до
Конституції. Конституція України є головним правовим документом країни, що визначає здоров’я як основну цінність України.
Закони України та інші нормативно-правові
акти відповідають Конституції та спеціально прийняті для регулювання всіх виданих стосовно охорони здоров’я. Крім того,
результати дослідження демонструють,
що законодавство України також відповідає міжнародним стандартам, включаючи
стандарти щодо діяльності галузі охорони
здоров’я.
Ключові слова: охорона здоров’я України,
менеджмент охорони здоров’я.



Problem statement. Health is a supreme
social value worldwide, including Ukraine, which
is recorded in the Constitution [1, c. 4]. The health
care system of Ukraine has been undergoing a
reform process since Independence in 1991.
Since then a multiple attempts has been made to
change the health care, but in 2015 a new strategic plan was implemented with a specific highlights for healthcare [2, с. 12].
Health care is regulated by the law, including
specific statements in the Ukraine’s Constitution.
These Laws is regulated organizational and administrative processes, including rules for the health
care financing. It is worth to mention that law of
Ukraine to have a many health related articles
within a Laws and Codes. For example, according
to article 17 of the Civil Code of Ukraine (CCU) to
stipulate that civil rights and interests of citizens,
observance of their rights are under the protection of the President of Ukraine, state authorities,
authorities in the Autonomous Republic of Crimea
or local self-government bodies [3, c. 17]. Further
analyses of the CCU to show that President of
Ukraine is responsible for the protection of the
civil rights and interests of citizens in accordance
with the limitations of his duties. The duties of
the President are specified in the Constitution of
Ukraine. There are a list of cases within Ukraine’s
law about granted rights of the citizens, which are
provided by the public authorities, authorities of
the Autonomous Republic of Crimea or bodies
of local self-government. The above-mentioned
authorities are responsible to protect the civil
rights and interests according to the Constitution
of Ukraine and the Laws of Ukraine, including the
CCU. It is worth to noted, that above mentioned
regulations said to make an effect to all areas in
Ukraine, including to the healthcare. The regulation of health care is characterized by its peculiarities because it has an impact on the security of
the State, since the health is considered as a part
of human capital, demonstrating a direct impact
on the economy of the country [4, c. 4; 5, c. 2].
Analyses of the recent studies. The
sources of the administrative law are constituted
various legal and regulatory acts to be issued
by judicial branches of State authorities. These
acts contain administrative and regulatory provisions to allow logic regulation of executive activity in all governmental sectors, including health
care [6, с. 25; 7, с. 63]. All laws of Ukraine are in
agreement with the Constitution of Ukraine, which
is the highest law. For example, the Constitution
of Ukraine is defined the status of the President
of Ukraine, the status of the Cabinet of Ministers
of Ukraine (CMU), established other regulation
of Ukraine’s legal being. The Law of Ukraine is a
source of administrative law, which sets out the
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mechanism for exercising the executive power
in Ukraine. Other important sources are Decrees
and Ordinances of the President of Ukraine, CMU
Resolutions and Ordinances, Acts of the central
executive bodies of Ukraine (ministries, state
committees), Decisions of councils and executive bodies of local self-government. International
treaties, the norms of which must be harmonized
with the legislation of Ukraine, are essential.
Identification of previously unsolved parts
of the general problem. As many other sectors in Ukraine, the healthcare system of Ukraine
is under changes due to initiation of reform in
2015 [8, с. 55]. That changes are mainly about to
improve the funding approach through decentralization of the hospital’s management as well as
changing approaches to training and certification
of medical personnel. Currently, many legal acts
were performed to make the healthcare system
better, however further investigations are needed
to better understand changes in the healthcare
management in relation to legal acts in Ukraine.
Aim of the study is to analyze legal regulation of healthcare of Ukraine in relation to its
financing and planning of future development.
Presentation of the research results. The
legal framework of Ukraine is constituted by various legal acts, which are defined healthcare policy and the role of state authorities in implementing that policy. The state authorities implement
the state’s policies to ensure the exercise of the
citizens’ rights to medical care and life, which is
in line with the Constitution. It is worth to mention
that the Constitution of Ukraine is the major law,
containing basic rules for the country, including
the healthcare. The Constitution is given the right
for the citizens to health care, as well as to stimulate the economic policy of the state to take into
account such a social basis as health care. The
Constitution is defined the sources of healthcare
funding as well as the role of the relevant state
and local self-government bodies for the regulation of healthcare.
There is an article 3 of the Constitution of
Ukraine to state the highest social values as
human life and health, whereas Article 49 is to
define a people’s right to healthcare [1, с. 4].
The most important law of Ukraine regulating
healthcare is the Law of Ukraine “Fundamentals
of the legislation of Ukraine on health care”,
which was issued in the next year after the
Independence [9, c. 1]. This Law is regulated the
role of public authorities in ensuring the rights of
citizens to health care, identify the duties of state
authorities to implement a system of measures
that constituted health care. Further, this Law is
defined the decentralization of public administration, providing for the development of auton-
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omy of healthcare institutions in Ukraine. The
article 8 of healthcare law is given the right to
public authorities to guarantee the provision of
free assistance to health care facilities, which are
financed from local or state budgets (communal
or public health facilities, respectively) [9, c. 9].
The executive state authorities are responsible
for formulation and execution of the procedure for
providing assistance in accordance with the procedure defined and approved by the Ministry of
Health of Ukraine, which is the central executive
governmental authority for ensuring the formulation and implementation of state health policy in
Ukraine [4, c. 12]. In order to ensure the functioning of health care, the Law of Ukraine (Section 3,
Article 12) is established the financing of health
care in Ukraine at the level which is at least 10%
of national income (internal national income (GNI)
or Gross national income) [9, c. 13]. It is worth to
mention that the legislation of Ukraine is comprehensively regulated healthcare system and
related to the healthcare issues for population
and state authorities. For example, there is the
CCU which is regulated right of Ukraine’s population, including certain issues for the healthcare.
In particular, Book 2, Chapter 21 of the CCU is
regulated the personal non-property rights of the
citizens, ensuring the basic right to existence of
an individual such as the right for life, the right
to receive medical care, the ban on euthanasia,
the regulation of sterilization, abortion, the right
of a citizen to obtain information about the state
his health, the right fo the person to be an organ
donor [3, c. 99].
The Criminal Code of Ukraine (CrCU) is regulated approach of the Ukraine for the people making crime. There is a Section II within the CrCU
entitled “Crimes against the life and health of the
person”, regulating a substantial list of crimes
in Articles 115-146 that are directly or indirectly
related to health [10, c. 66]. A special part of the
CrCU includes section III, which regulates “Crimes
against the will, honor and dignity of the person”,
as well as section IV, “Crimes against sexual freedom and sexual integrity of the person”. Also,
CrCU is regulated criminal responsibilities for the
misconduct to affect public health through violations of environmental safety, public safety, etc.
Code of Criminal Procedure of Ukraine (CPCU)
of Ukraine is regulated protection of the citizen,
society in general and the State from criminal
offense, protection of the right, freedom and
legitimate interests of each participant in criminal proceedings, as well as to ensure full and
impartial investigation, judicial review. There are
regulations in the CPCU to determine the procedure for taking measures to apply medical coercion or educational coercion [11, c. 5]. Criminal
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Enforcement Code of Ukraine (CECU) of Ukraine
is regulated the procedure for the execution and
serving of criminal punishment for a person,
designed to protect the interests of all members
of society, through the regulation of conditions,
to help the person re-socialize after the release
from prison, to create a mechanism for the prevention of criminal offenses. There is also the Law
of Ukraine “On Consumer Rights Protection” aiming to protect the rights of the population as customers, and health related application of that Law
is dedicated for product safety. The Сommercial
Code of Ukraine is dedicated to address following
concerns: the proper quality of goods, to perform
work, to provide a service, to observe the safe
composition of goods, to perform safe work or to
provide a safe service, the right to receive compensation for damage caused by goods of poor
quality, improperly performed works, improperly
rendered service or service of inadequate quality,
as well as damage that may be caused by a product to life or health [12, с. 147]. Both certification
and implementation of international certification
is monitored by the relevant government or local
government, aiming to improve competitiveness
of Ukraine.
There is an important legal document Labor
Code of Ukraine. The Labor Code is regulated
the standard of working time, vacation, the provision of labor protection, including the provision
of safe working conditions, the need for medical examination, the work of underage citizens,
work during pregnancy [13, с. 937]. Health care
is also regulated by the Family Code of Ukraine.
The Family Code determines the age of marriage,
determines the procedure for marriage, regulates the protection of family, childhood, motherhood and paternity, which must be provided
by public authorities [14, с. 258]. There is the
Law of Ukraine “Fundamentals of the legislation
of Ukraine on health care”, which is regulated
major principles of functioning the healthcare
of Ukraine [9, с. 1]. In particular, this law is regulated provisions on the right and obligation of
citizens as well as covered legal, organizational,
financial, social components in the healthcare.
This Law of Ukraine is in line with the current
politics of Ukraine within the field of healthcare.
Also, this Law is defined healthcare in Ukraine as
well as determined role of state authorities and
local self-government bodies for implementation of Law in order to maintain the healthcare
system. This law is determined by the Ministry
of Health of Ukraine as a central executive governmental body for the health system [9, с. 12].
The financing health system in Ukraine is partially
covered by direct or indirect payments from the
population. However, according to article 49 of



the Constitution of Ukraine there is a State to be
responsible for the financing of healthcare system
[1, с. 15]. The of Law of Ukraine “Fundamentals of
the legislation of Ukraine on health care” is in line
with the Constitution, specifically in the part 2 article 25 “Maintaining the Healthy Living Standards
of the Population” [9, с. 8]. This article is determined that Ukraine to provide a standard, covering sufficient level for living for the citizens, and
that level must maintain the health of the population. To meet this standard, there is a set of minimum rate for wages and other income sources
of citizens which is adopted by Ukraine [15, с.
4]. However, there is a chronic insufficiency in
the living standards oas can be judged from the
minimum wages and other fixed incomes of the
population from the State. The abovementioned
insufficient incomes are also partially related to
the impossibility of providing free medical care
to the population as declared in the Constitution.
According to the results of published series and
legislation of Ukraine in Ukraine there remains a
steady tendency to significant deficit of the State
Budget [4, c. 13; 16, c. 53]. There is also a tendency towards misuse of the Ministry of Health
of Ukraine budget funds and as a result of insufficient financing of the health sector [17, с. 42]. The
analysis of the causes of the insufficient financing
of healthcare in Ukraine as well as problems for
implementation of the Sustainable Development
Strategy of Ukraine 2020 are demonstrated an
urgent need for a broader application of strategic planning and further control for the strategy
implementation. According to the analyses of
published data, such a control should be provided by the state authorities as well as local governmental authorities.
Conclusions. To summarize, the study is provided with the analyses of the regulation framework within the field of health care in Ukraine.
The study results are showed that healthcare of
Ukraine to be regulated by various legal act under
the Constitution. The Constitution of Ukraine is
the major legal document in the country to define
health as the major value of the Ukraine. The Law
of Ukraine and other legal acts are in line with the
Constitution and to specifically adopted to regulate all issued in relation to health. Furthermore,
the study is concluded that Ukrainian Law is also
in line with international standards, including
healthcare.
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Стаття присвячена дослідженню теоретичних підходів до побудови інтелектуальних систем управління. Обґрунтовано,
що інтелектуальні технології реалізують
потребу у здійсненні інтелектуальних або
аналітичних процесів, які пов’язані з аналізом причинно-наслідкових зв’язків у складних системах, прогнозуванням розвитку
ситуацій у різних сферах публічного управління, оптимізацією вирішення поставлених завдань, формуванням управлінських
стратегій. З’ясовано, що на сучасному
етапі відкривається суттєва можливість
удосконалення та швидкого й ефективного
прийняття рішень за допомогою автоматизації деяких інтелектуальних функцій. Це
стосується насамперед збору інформації,
її систематизації та аналізу, пошуку закономірностей, прогнозування, моделювання.
Окрім цього, з’являються додаткові можливості щодо використання «обчислювального інтелекту» для здійснення планування,
з урахуванням вихідних даних і пошуку оптимальних варіантів рішень серед великої кількості альтернативних шляхів. Доведено,
що при розробці та використанні інтелектуальних систем управління, призначених
для застосування в державних структурах,
необхідно мати набір норм і правил, що
визначають відповідність таких систем
рівню розвитку інформаційного суспільства
та вимогам підтримки професійної діяльності осіб, які приймають рішення в органах
державної влади.
Інтелектуальна
система
управління
повинна бути інтероперабельною, тобто
забезпечувати створення єдиного інформаційного простору та комунікаційних каналів
між усіма органами державної влади, мати
динамічну модифікацію форми і змісту
облікових даних для вироблення варіантів
рішень, мати опцію генерації аналізу даних
за різні проміжки часу; повнофунціональну
маршрутизацію документів, коректне
архівне їх зберігання та пошук за атрибутами, повноцінний контроль версій документів, оперативну передачу інформації на
відповідні рівні управління, безпеку передавання, збереження та доступу до інформації
тощо. Доведено необхідність використання
на сучасному етапі інтелектуальних систем управління, що має забезпечувати
підвищення ефективності управління у пріоритетних напрямах діяльності органів
державної влади.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Стрімкий розвиток технологій
останніх років змінює філософію управління,
створюючи нові можливості для підвищення
ефективності управлінських процесів. Якщо
говорити про необхідність їх (управлінських процесів) удосконалення та швидкого
й ефективного прийняття рішень, на сучасному етапі відкривається суттєва можливість
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The article is devoted to the study of theoretical approaches to the construction of intelligent
control systems. It is substantiated that intellectual technologies realize the need to carry out
intellectual or analytical processes, which are
connected with the analysis of cause and effect
relationships in complex systems, forecasting the development of situations in different
spheres of public management, optimizing the
solution of the set tasks, formulating management strategies. It has been found that at the
present stage there is a significant opportunity
for improvement and quick and effective decision-making through the automation of some
intelligent functions. It concerns first of all information gathering, its systematization and analysis, regularity search, forecasting, modeling. In
addition, there are additional opportunities for
using “computational intelligence” to plan, taking into account the source data and finding the
best solutions among a large number of alternative paths. It is proved that in the development
and use of intelligent management systems,
intended for use in state structures, it is necessary to have a set of rules and rules that determine the suitability of such systems to the level
of development of the information society and
the requirements of supporting the professional
activity of decision-makers in government.
Intelligent management system must be
interoperable, ie ensure the creation of a single
information space and communication channels
between all public authorities, have a dynamic
modification of the form and content of credentials to make variants of decisions, be able to
generate data analysis at different intervals; full
functionality of document routing, correct archival of their storage and search for attributes,
full control of versions of documents, prompt
transfer of information to the appropriate levels of management, security of transmission,
storage and access to information, etc. The
necessity to use intelligent management systems at the present stage has been proved,
which should ensure the increase of the management efficiency in the priority areas of activity in government.
Key words: state policy, intellectual technologies, intelligent management system, government departments.

здійснити це за допомогою автоматизації
деяких інтелектуальних функцій. Це стосується насамперед збору інформації, її систематизації й аналізу, пошуку закономірностей,
прогнозування, моделювання. Окрім цього,
з’являються додаткові можливості щодо
використання «обчислювального інтелекту»
для здійснення планування, з урахуванням
вихідних даних і пошуку оптимальних варіан-



тів рішень серед великої кількості альтернативних шляхів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інтелектуального управління, потенціалу знань і людського капіталу
досліджувалися у працях таких науковців, як:
С. Бабій, В. Воронкова, В. Гриценко, Д. Досин,
О. Карпенко, І. Клименко, С. Князь, В. Куйбіда,
В. Литвин, Ю. Нікольський, В. Пасічник,
Й. Ситник та ін. Науковці обґрунтовують складники інтелектуалізації управління, а також
визначають новітні технології, які застосовуються з метою управління інтелектуальним
капіталом організації.
Метою статті є дослідження теоретичних
підходів до побудови інтелектуальних систем
управління.
Виклад основного матеріалу. Історія
виникнення створення інтелектуальних систем
управління з використанням штучного інтелекту як нового наукового напряму починається
із середини XX ст. У процесі технологічного
розвитку з’ясувалося, що можливості нових
машин у швидкості обчислень більші за людські. У 1950 р. англійський учений Алан Тюрінг
(Alan Mathison Turing) у роботі «Обчислювальні
машини і розум» (англ. Computing Machinery
and Intelligence) запропонував алгоритм, який
дозволяє визначити момент рівності інтелектів машини та людини. Згодом цей спосіб назвали тестом Тюрінга [1, c. 68].
Перші наукові думки про штучний інтелект
прозвучали з вуст американського вченого
Джона Маккарті у 1956 р. під час проведення
наукової конференції у Дартмутському університеті. Під цим терміном розумілося поєднання
наукових розробок і технологічних можливостей у створенні інтелектуальних машин нового
покоління, причому спочатку це стосувалося
лише комп’ютерних програм [2, c. 93].
Інтелект (від лат. intellectus – відчуття,
сприйняття, розуміння, мислення, поняття,
розум) – якість психіки, що складається зі здатності пристосовуватися до нових ситуацій, здатності до навчання і запам’ятовування на основі
досвіду, розуміння і застосування абстрактних концепцій і використання своїх знань
для управління навколишнім середовищем.
Інтелект – це загальна здатність до пізнання і
вирішення труднощів, яка об’єднує усі пізнавальні здібності людини: відчуття, сприйняття,
пам’ять, уявлення, мислення, уяву [3, c. 235].
Шотландський науковець Джордж Ф. Люгер
(George F. Luger) у своїй роботі «Штучний інтелект: стратегії і методи вирішення складних
проблем» штучний інтелект визначає як сферу
комп’ютерної науки, що займається автоматизацією розумної поведінки. Цим дослідником
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штучний інтелект розглядається як частина
комп’ютерної науки, яка спирається на її теоретичні та прикладні засади [4, c. 147].
Оксфордський словник пропонує ширше
визначення, котре відображає розуміння змісту інтелекту людини: штучний інтелект – це
теорія і розробка комп’ютерних систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту: візуального сприйняття, розпізнавання мови, прийняття рішень
і перекладу мов тощо [5, c. 875].
Відомо, що розвиток сучасної науки у цій
сфері відбувається за двома напрямами –
розв’язання питань, пов’язаних із наближенням систем штучного інтелекту до можливостей людини, а також створення штучного
розуму, який є інтеграцією вже створених систем штучного інтелекту і здатний вирішувати
проблеми людства.
На сучасному етапі спостерігається швидше
практичне, аніж фундаментальне ставлення
до штучного інтелекту. До відомих інтелектуальних розробок корпорації IBM (International
Business Machines Corporation) належать,
наприклад: супер ЕОМ Deep Blue, що перемогла чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова
[6]; розробка прогами Watson, здатної сприймати людську мову і застосовувати велику
кількість алгоритмів, яка здобула перемогу
в американській вікторині Jeopardy [6]; експертна система MYCIN, що діагностує ряд
захворювань із великою точністю [7, c. 451];
система ViaVoice, здатна розпізнавати голос і
мову й обслуговувати споживачів, тощо [8].
У публічному управлінні на сучасному етапі
відбувається перехід від адміністративно-командної організації роботи до інформаційно-структурованої, де головним є підготовка
і подання точних даних і знань. Така організація роботи дозволяє майже вдвічі зменшити кількість управлінських рівнів і фахівців. Інтелектуальні технології стають не лише
невід’ємною частиною управлінської діяльності, вони реалізують потребу у здійсненні
інтелектуальних або аналітичних процесів, які
пов’язані з:
–– пошуком даних і відомостей, необхідних
аналітикам;
–– аналізом причинно-наслідкових зв’язків
у складних системах;
–– прогнозуванням розвитку ситуацій у різних сферах публічного управління;
–– вибором
варіантів
і
компромісів
за наявності альтернативних рішень;
–– можливістю генерації звітів і аналізу
даних;
–– оптимізацією вирішення поставлених
завдань;
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–– формуванням управлінських стратегій.
Таким чином, під інтелектуальним системами управління розуміються системи, у яких
дедалі більше інтелектуальних функцій виконуються апаратними програмними комплексами [9, c. 23].
Зазначені можливості (їх перелік із часом
може збільшуватися) таких систем управління
необхідні при підготовці та прийнятті рішень
майже в усіх сферах державної політики, соціально-економічного розвитку країни, окремих
територіальних одиниць, органів місцевого
самоврядування, корпоративних структур
тощо. Проте сьогодні в органах державної
влади можливості інтелектуальних систем
управління використовуються недостатньо.
Як наслідок, одна з найважливіших складових
частин управління – підготовка і прийняття
рішень – має суб’єктивне підґрунтя, оскільки
здійснюється на основі досвіду і знань
посадової особи, а за своєю суттю – методом
спроб і помилок.
Очевидно, що з погляду сучасної теорії
управління будь-який суб’єкт управління – це
складна система, яка реалізує функції добору
кадрів, планування діяльності, її регулювання,
мотивації, контролю виконання документів на основі використання інтелектуальних,
матеріально-технічних, фінансових та інших
ресурсів з метою забезпечення ефективного
функціонування. Тому завдання удосконалення діяльності суб’єктів управління, а саме
органів державної влади – це насамперед
завдання оптимізації управління цими ресурсами на шляху досягнення поставлених цілей.
Інтелектуальні системи управління повинні
адекватно відображати усі аспекти діяльності
управлінської структури. Підготовка та реалізація стратегічних і оперативних управлінських
рішень в економічній, соціальній, політичній та
інших сферах ґрунтуються на наявності актуальної та достовірної інформації, що характеризує як поточні, так і минулі показники
за різними напрямами. Це вимагає переходу
до сучасних методологій і ефективних технологій збору, зберігання, подання й управління
інформацією, а також методів її аналізу.
У 2019 р. компанією Siemens Business
Services проводилися спостереження щодо
ефективності роботи деяких організацій.
За даними цього обстеження встановлено, що
у низці компаній 30% часу робочих груп витрачається на пошуки та погодження документів;
6% документів безповоротно губляться; кожен
внутрішній документ копіюється до 20 разів;
вартість архівного збереження електронних
документів на 80% нижче порівняно з їхніми
паперовими копіями; на 20–25% зростає про-

48

Випуск 15. 2020

дуктивність праці персоналу при використанні
електронного документообігу [10].
Сьогодні в органах державної влади різних рівних функціонують лише інформаційні
системи, які забезпечують автоматизацію
електронного документообігу, як, наприклад,
системи «БОСС-Референт», «ДЕЛО», «Евфратдокументооборот»,
«OPTiMA-WorkFlow»,
«Megapolis. Документооборот», «Lotus Notes»,
«Documentum», кожна з яких має своє відповідне функціональне призначення [11, c. 22].
Проте функціонування цих систем здійснюється в умовах інформаційної та реалізаційної
неоднорідності, розподіленості й автономності
інформаційних ресурсів. Натомість при розробці та використанні інтелектуальних систем
управління, призначених для застосування
в державних структурах, необхідно мати набір
норм і правил, що визначають відповідність
таких систем рівню розвитку інформаційного
суспільства та вимогам підтримки професійної діяльності осіб, які приймають рішення
в органах державної влади.
Інтелектуальна система управління повинна
бути інтероперабельною, тобто забезпечувати
створення єдиного інформаційного простору
та комунікаційних каналів між усіма органами
державної влади, мати динамічну модифікацію
форми і змісту облікових даних для вироблення
варіантів рішень, мати опцію генерації аналізу
даних за різні проміжки часу; повнофунціональну маршрутизацію документів, коректне
архівне їх зберігання та пошук за атрибутами,
повноцінний контроль версій документів, оперативну передачу інформації на відповідні
рівні управління, безпеку передавання, збереження та доступу до інформації тощо.
Основні положення набору норм і правил
мають полягати у такому:
–– інтелектуальні системи управління в повному обсязі повинні підтримувати місію формування та реалізації державної політики
у відповідній сфері, відповідати їх цілям і
завданням;
–– використання інтелектуальних систем
управління має забезпечувати підвищення
ефективності управління у пріоритетних
напрямах діяльності органів державної влади;
–– інтелектуальні системи управління мають
бути побудованими на базі новітніх досягнень
науки і техніки, що забезпечить її цілісність
та інтероперабельність між системами у різних сферах державної політики;
–– підсистеми,
засоби,
інформаційні
ресурси інтелектуальних систем управління
мають бути відкриті та доступні певному колу
осіб, але мати належну відповідність вимогам
інформаційної безпеки;



–– функціонування інтелектуальних систем управління має здійснюватися у правовому полі та мати можливість адаптації її
до законодавчих змін.
Методологія створення таких систем
повинна включати такі методичні та інформаційно-програмні компоненти:
–– методику обстеження організаційних
структур;
–– CASE-систему (Computer-Aided System
Engineering) створення баз даних;
–– графічний дизайнер проектування і перепроектування управлінських процесів;
–– бібліотеку
уніфікованих
програмних
модулів, що реалізують заданий на етапі проектування і налаштування набір правил управління і контролю, а також «рольовий» людино-машинний інтерфейс;
–– засоби оперативного діагностичного
контролю усіх компонентів системи та реконфігурації;
–– засоби автоматизованого управління
версіями і контролю цілісності програмного
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забезпечення, що передбачають автоматичне
конфігурування робочих місць;
–– засоби адміністрування системи і персоналу;
–– засоби ведення системного і локального
архівів документів із налаштованими правами
доступу;
–– засоби підтримки мобільних користувачів [12].
Однак для того, щоб скористатися новими
можливостями, суб’єкту управління для створення інтелектуальних систем управління
варто використовувати інструменти системного організаційно-технічного напряму, які
дозволяють побудувати процеси управління
на новому рівні. Одним із таких інструментів є
архітектурний підхід (architectural approach).
Архітектурний підхід має на меті використання інтелектуальних технологій у вигляді
динамічної системи, яка включає такі складники, як:
–– стратегічне управління: місія, принципи,
драйвери, цілі управління;

Модуль вибору алгоритмів
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Рис. 1. Концептуальна схема інтелектуальної системи управління
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–– архітектура управління: організаційні
структури, процеси, функції;
–– архітектура інформації: структура, обсяг,
формат, вигляд інформації, яка повинна бути
надана для коректної роботи архітектури
управління;
–– архітектура програмних додатків (портфель додатків): опис додатків, компонентів і їх
взаємодія;
–– технологічна інфраструктура: системне
програмне забезпечення, апаратні компоненти.
Ефективне функціонування інтелектуальної системи управління може бути можливим
за умови злагодженої роботи на декількох
рівнях:
–– фронт офіс (front office): забезпечення
роботи безпосередньо зі споживачами управлінських послуг;
–– мідл-офіс (middle office): юридичне, організаційне та фінансове супроводження прийняття управлінських рішень; облік (accounting): бухгалтерський і податковий облік;
–– бек-офіс (back office): аналітичне супроводження прийняття управлінських рішень,
підбір кадрів; звітність (reporting): внутрішні
звіти, контроль виконання власних розпорядчих документів, статистичних показників ефективності, прогнозування; зберігання даних:
сукупність баз даних і метаданих, консолідація
первинної інформації тощо.
Пропонована нами концептуальна схема
інтелектуальної системи управління представлена на рис.1.
Такий підхід дозволяє проводити декомпозицію процесу впровадження будь-яких видів
інформаційних систем управління як за рівнями управління, так і за структурою та функціями. Рівні управління дозволяють контролювати зміну властивостей у часі, структури і
функції – системну цілісність.
Водночас архітектурний підхід передбачає
використання типових технологічних блоків
(шаблонів, патернів), таких як «сервісно-орієнтована взаємодія», «мережевий протокол»,
«веб-сервіс», «мобільний додаток» тощо.
Що стосується технологічного блоку «сервісно-орієнтована взаємодія», то вітчизняний
науковець О. Карпенко наголошує на необхідності реалізації ефективної реформи державного управління, яка б передбачала створення
прозорої та якісної сервісної системи «надавач – одержувач». Така система, побудована
за європейськими стандартами, сприятиме
становленню та розвитку інституту управлінських послуг [13, c. 23].
Зазначимо, що обов’язковою умовою
успішності створення інтелектуальних систем
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управління є чітке розуміння цінності інтелектуалізації сервісів, можливості та доцільності поділу функцій управління між людиною
і машиною у процесі здійснення управлінської
діяльності.
Вітчизняна інформаційна інфраструктура
нині містить автономні інформаційні системи
державних органів влади, корпорацій, банківських та інших комерційних організацій.
Це накопичені інформаційні ресурси у вигляді
сукупності банків, баз даних і відповідного
програмного та інструментального середовища. Відтак цю інфраструктуру можна розглядати як базис для переходу на якісно новий
рівень управління та забезпечення аналітичної
роботи – практичне використання інтелектуальних технологій у сфері прийняття рішень
як на центральному, так і місцевому рівнях.
Аналіз літературних джерел дозволяє виділити декілька теоретичних підходів щодо
розуміння особливостей створення інтелектуальних систем управління: проблемний, змістовний і технологічний.
Проблемний підхід. Сучасний стан забезпечення процесів управління на різних рівнях органів державної влади характеризується невисоким рівнем наповненості
засобами
інформаційно-аналітичної
підтримки. Практика функціонування таких
систем дозволяє виділити основні процеси
стратегічного управління, що вимагають використання інтелектуальних систем управління.
До них варто віднести: оцінку ситуацій; стратегічне планування; прогнозування політичних,
соціальних, соціально-економічних, соціально-техногенних, природних ситуацій і процесів; оцінку наслідків альтернативних рішень
в організаційних системах управління; визначення можливих соціально-економічних цілей,
цілей науково-технічного розвитку; виявлення
об’єктивно існуючих тенденцій у розвитку
соціально-економічних процесів; формування
та вибір доцільних шляхів розвитку; визначення трудових, матеріальних, природних
ресурсів, які матиме у своєму розпорядженні
суспільство; виявлення соціальних і економічних потреб; інтегровані процеси аналітичної
роботи на основі паралельного проведення
багатопрофільних аналітичних досліджень.
Змістовний підхід. Зарубіжні фахівці пов’язують інтенсивне зростання інтересу до інтелектуальних систем управління з появою технологій, що дозволяють мати доступ до багатьох
сегментів корпоративної інформаційної бази
суб’єкту управління та зовнішніх інформаційних джерел. У цьому зв’язку доречно згадати
про появу терміна «управління знаннями організації». Термін «знання організації» науков-



цями гуманітарного напряму тлумачиться
у більш широкому розумінні, аніж це прийнято
у колі дослідників сфери інформаційних технологій, що займаються питаннями штучного інтелекту. Практичний досвід приводить
до висновку, що ніяка суто одинарна технологія не визначає повністю процес управління знаннями організації. Відтак актуалізується розуміння необхідності розробки та
застосування інтегрованих інформаційних
технологій, орієнтованих на управлінську проблему. Сфера застосування інтелектуальних
систем управління не має чітко окреслених
меж і може бути застосована у будь-якій галузі
управління. Також цілком очевидно, що розвиток і впровадження інтелектуальних систем
управління може бути можливим за наявності
відповідного кадрового ресурсу, здатного
користуватися технологіями та інтерпретувати
результати їх використання.
Таким чином, змістовний підхід полягає
в об’єднанні трьох найважливіших складових
частин: інтелектуальні технології (база даних,
способи і системи обробки даних, технологічна платформа); система цілей і завдань
органів державної влади; користувачі системи
(фахівці суб’єктів управління).
Технологічний підхід. Процес генерації та
аналізу даних зазвичай проходить у три етапи:
збір даних; трансформація даних; аналіз або
семантична обробка даних. Кожен етап реалізується певною сукупністю операцій та інформаційних технологій. Перші два етапи в реалізації
процесу аналізу є підготовчими і реалізуються
в автоматизованих інформаційних системах
суб’єктів управління з використанням інформаційних технологій загального застосування,
адаптованих під управлінські завдання відповідного суб’єкту управління. Третій етап має
свої особливості, пов’язаний із трансформацією даних, які послідовно обробляються
за однією або кількома методиками з метою
отримання необхідної інформації [14, c. 126].
Основними групами технологій, що використовуються при аналізі даних, є: перевірка
гіпотез, пошук залежностей, спеціальні методики. Перевірка гіпотез. У сучасних аналітичних комплексах, які функціонують на потужних
підприємствах, операції цього типу найбільш
широко представлені. Їх здійснюють генератори звітів, системи обробки запитів, додатки
багатовимірних баз даних і модулі статистичного і факторного аналізу. Пошук залежностей
реалізується засобами прогнозного моделювання, аналізу зв’язків, сегментацією даних
та ідентифікацією відхилень. Спеціальні методики. Найбільш поширеними методиками
служать: чисельне моделювання (нормативні,
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стохастичні, синергетичні моделі), індукція,
пошук асоціацій, кластеризація, нейронні
мережі, генетичні алгоритми, моделі нечіткої
логіки тощо. Всі три групи інформаційних технологій аналізу даних допомагають визначати,
організовувати, класифікувати і багаторазово
використовувати накопичену управлінську
інформацію. Сучасні інформаційні технології використовують зазвичай великі обсяги
даних, організовані та представлені відповідно до вимог різних протоколів, тому взаємодія різнорідних джерел ресурсів пов’язана
з вирішенням питань стандартизації. Відтак
стандарти розглядаються як найбільш важливі
й обов’язкові базисні інструменти, необхідні
для створення інтелектуальних систем управління [14, c. 129].
За оцінками багатьох урядів, інтелектуальні
технології є національним надбанням держав,
причому на деякі з них існує ембарго на експорт. Уряд США, наприклад, серед 24 найбільших досягнень Сполучених Штатів у галузі
науки і технологій 2019 р. відзначив 3 досягнення, безпосередньо пов’язані зі значними
результатами у сфері розробки інтелектуальних технологій і їх впровадження у практику:
1. Моделювання (у вигляді інтелектуальних
навчальних систем), яке стало вирішальним
засобом, здатним забезпечувати отримання
інформації при формуванні стратегії управління.
2. Досягнення в галузі технологій відображення (імітації) діяльності мозку (встановлено,
що окремі нейронні системи здатні обробляти
неявне і явне знання).
3. Створення квантового логічного вентиля
(прототип основного елемента для майбутнього квантового комп’ютера) [15, c. 187].
Прогнози у сфері виробництва і використання інтелектуальних технологій говорять про те, що в найближчому майбутньому
ці технології стануть реальними засобами
управління в основних секторах економіки.
Уже сьогодні бази та банки даних нормативно-правових документів зарубіжних країн містять величезні інформаційні масиви, обробка
яких без застосування інтелектуальних систем
управління практично неможлива.
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене,
зазначимо, що за характером і обсягом кількість інформації у світі в найближчі 10–15 років
стане більшою, ніж за останні 60–90 років.
Для результативності державно-управлінських процесів необхідні нові форми роботи
з інформацією, методи, способи аналізу, що
актуалізують не лише необхідність розробки
нових технологій, але і необхідність забезпечення інтероперабельності таких систем.
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Відтак застосування інтелектуальних систем
управління дозволить органам державної
влади досягати значних результатів завдяки
адаптації своєї системи до швидко змінюваного
комунікативно-орієнтованого середовища.
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У статті розглянуті актуальні проблеми
міжнародної екологічної безпеки за надзвичайних ситуацій. Досліджено основні положення Декларації Кіотського протоколу з
міжнародної екологічної безпеки та Конвенції
про біологічне різноманіття.
Визначено, що глобалізаційні процеси на планеті посилюють загрозу людству у вигляді
екологічних небезпек: руйнування озонованого шару атмосфери та проявів глобальних змін клімату, забруднення світового
океану, цивілізаційного протистояння між
християнським і мусульманським світом,
створення та функціонування глобальної
терористичної мережі, розповсюдження
ядерної, хімічної, біологічної, геофізичної,
космічної, психотропної, екологічної зброї та
технологій масового ураження.
Встановлено, що формування міжнародної
екологічної безпеки повинно відповідати
таким принципам: надпріоритетності,
високого статусу, інтернаціоналізації, інтеграції, колективного характеру міжнародної
екологічної безпеки та пріоритету загальнолюдських цінностей і права народів, країн
світу на безпечне довкілля.
Основними механізмами реалізації міжнародної екологічної безпеки слід вважати міждержавне співробітництво, створення механізмів дієвого міжнародного консалтингу,
мирного врегулювання спорів, запобігання
транскордонному забрудненню довкілля, науково-технічної співпраці, міжнародної відповідальності за транскордонну шкоду довкіллю,
громадського контролю та залучення міжнародних неурядових і громадських організації у надзвичайних екологічних ситуаціях.
Доведено, що механізми функціонування міжнародної екологічної безпеки за надзвичайних ситуацій вимагають консолідації зусиль
міждержавних заходів природоохоронного
характеру на засадах стійкого та збалансованого розвитку.
Ключові слова: екологічна безпека, надзвичайні ситуації, глобалізація, міжнародні

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Деградація екосистем, швидкі темпи
зростання промисловості та розширення
вживання хімічних речовин збільшують ризик
виникнення надзвичайних ситуацій. Крім того,
темпи промислового розвитку в багатьох країнах, що розвиваються, випереджають можливості урядів по розвитку інфраструктури
для боротьби з катастрофами, що породжує
значну уразливість і велику залежність від міжнародної допомоги. Також внаслідок високих
темпів зростання чисельності народонаселення
й урбанізації дедалі більша кількість людей піддається ризику в період надзвичайних ситуацій.
Взаємодії систем техногенної цивілізації та
природи відбуваються за своїми законами, які

декларації, навколишнє середовище, клімат,
цивілізаційне протистояння.
The article deals with topical problems of international environmental safety in emergencies.
The main provisions of the Kyoto Protocol Declaration on International Environmental Security
and the Convention on Biological Diversity are
examined.
It is determined that globalization processes on
the planet increase the threat to humanity in the
form of ecological dangers: destruction of the
ozone layer of the atmosphere and manifestations of global climate change, pollution of the
oceans, civilizational confrontation between the
Christian and Muslim world, creation and functioning of the nuclear system, creation and functioning, geophysical, space, psychotropic, environmental weapons and technologies of mass
destruction.
It is established that the formation of international
ecological security must comply with the following principles: supremacy, high status, internationalization, integration, collective character of
international ecological security and priority of
human values and the right of peoples, countries
of the world to a safe environment.
The main mechanisms for the implementation
of international environmental security should be
considered interstate cooperation, the establishment of mechanisms for effective international
consulting, peaceful settlement of disputes,
prevention of transboundary environmental pollution, scientific and technical cooperation, international responsibility for transboundary environmental damage and environmental damage,
NGOs in environmental emergencies.
It is proved that mechanisms of functioning of
international ecological safety in emergencies
require consolidation of efforts of interstate
nature conservation measures on the principles
of sustainable and balanced development.
Key words: ecological security, emergencies,
globalization, international declarations, environment, climate, civilizational confrontation.

спроможні транслювати синергетичні ефекти
в майбутнє. Через це загрози в природній і
техногенній сферах у найближчій перспективі
можуть стати домінуючими. Ці загрози здатні
створювати й активізувати ряд інших загроз,
що проявляються винятково високим градієнтом посилення факторів ураження населення, навколишнього середовища в момент
їх виникнення, акумуляції та розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань масштабів антропогенного впливу на біосферу та посилення
екологічних ризиків функціонування економічних і політичних систем присвячували свої
праці такі науковці: О. Білорус, О. Васюта,
А. Гальчинський, З. Герасимчук, Б. Губський,
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М. Долішній, А. Філіпенко, О. Чумаченко,
В. Шевчук та ін.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Пріоритет екологічної
безпеки в умовах глобального науково-технічного прогресу людства зумовлює пошук і
розробку механізмів створення єдиної консолідованої системи міждержавних заходів природоохоронного характеру.
Мета статті постає в необхідності дослідження сучасного стану міжнародної екологічної безпеки за надзвичайних ситуацій і виокремлення механізмів запобігання
проявам поляризації країн світу та загрозам
природного, техногенного, демографічного,
економічного та іншого характеру.
Виклад основного матеріалу. Порядок
денний на XXI ст., прийнятий на Конференції
ООН по навколишньому середовищу і розвитку в 1992 р, встановив всеосяжний глобальний підхід до забезпечення сталого розвитку.
Була заснована Міжнародна комісія з питань
сталого розвитку (МКУР), якій належить
особлива роль у справі оцінки завдань глобалізації, пов’язаних із процесом сталого розвитку. Вона виконує свої функції в координації
з іншими допоміжними органами ЕКОСОР і
розробляє в рамках свого мандата рекомендації для ЕКОСОР.
Важливим етапом стала проведена у вересні
2000 р. Спеціальна сесія ГА ООН (Асамблея
тисячоліття). Серед восьми основних цілей,
позначених у Декларації, яку прийняла ця
сесія, виділена і мета охорони навколишнього середовища. Заявлено про підтримку
принципів сталого розвитку, тобто про те, що
вся екологічна діяльність повинна дотримуватися етики дбайливого та відповідального
ставлення до природи. Основними сферами
діяльності відповідно до Декларації є: забезпечення вступу в силу Кіотського протоколу;
збереження всіх типів лісів; реалізація
Конвенції про біологічне різноманіття і
Конвенції про боротьбу з опустелюванням;
раціональна експлуатація водних ресурсів
і справедливий доступ до води; посилення
співпраці з метою скорочення числа і наслідків стихійних лих і антропогенних катастроф;
забезпечення вільного доступу до інформації
про геном людини [7].
Принцип сталого розвитку є одним з основоположних принципів екологічного права ЄС.
Він закріплений у Маастрихтському договорі,
підписаному у 1992 р., де були значно розширені цілі Співтовариства та викладено принципи використання і збереження природних
ресурсів в умовах сталого розвитку. Він включає такі основні положення:
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–– визнання права людини на навколишнє
середовище, що відповідає вимогам, необхідним для підтримки життя і добробуту:
–– держави повинні визнати принцип рівних
прав нинішнього і майбутніх поколінь (intergenerational equity) на використання навколишнього середовища і природних ресурсів;
–– збереження природи передбачає управління користуванням (management of use)
навколишнім середовищем і природними
ресурсами таким чином, щоб забезпечити
можливості ресурсного потенціалу для забезпечення потреб майбутніх поколінь;
–– цінні екосистеми і природні процеси
біосфери повинні підлягати збереженню, що,
у свою чергу, невіддільне від збереження біологічного різноманіття;
–– держави повинні прийняти високі стандарти захисту навколишнього середовища
і з їх урахуванням здійснювати моніторинг
стану навколишнього середовища; відповідні
дані повинні публікуватися у відкритій пресі;
–– у тих випадках, коли діяльність може призвести до істотного впливу на навколишнє
середовище або стан природних ресурсів,
до прийняття рішення про здійснення такої
діяльності, повинна бути проведена процедура
оцінки впливу на навколишнє середовище;
–– держави й особи, котрі найімовірніше
будуть схильні до дії, зазначеної в п. 6 діяльності, повинні бути завчасно поінформовані
про проект і повинні мати доступ до відповідних адміністративних і судових органів
для юридичного захисту своїх прав;
–– держави повинні співпрацювати в просуванні концепції сталого розвитку; найбільш
розвинені держави повинні надавати допомогу державам, що розвиваються;
–– з урахуванням того, що багато природних
об’єктів і ресурсів мають транснаціональний і
глобальний характер, вони повинні використовуватися державами на розумній і справедливій основі [7].
Процеси глобалізації, збільшення диспропорцій в економічному розвитку та ресурсному
забезпеченні між економічно розвиненими
і слабо розвиненими країнами, зростання
чисельності та міграції населення посилюють
загрозу людству в довгостроковій перспективі
внаслідок виникнення імпульсів руйнівних конфліктів світового масштабу у вигляді екологічних небезпек, зокрема:
–– руйнування озонового шару атмосфери
та проявів глобальних змін клімату (посилення
тепличного ефекту; зростання рівня викидів
метану, аерозолів, радіоактивних газів; зміна
концентрації озону в тропосфері та стратосфері; підвищення температури повітря



на 1,1–6,4°С; танення льодовиків Арктики,
підняття рівня Світового океану на 1 м [1]),
що може призвести до катастрофічних загроз
життю і здоров’ю людей, загострення силових
конфліктів у 46-ти країнах світу з населенням
2,7 млрд осіб [9, с. 69];
–– забруднення
Світового
океану
через екстенсивну діяльність ТНК, захоронення в ньому отруйних і радіоактивних
речовин, насичення вод вуглекислим газом
з атмосфери, надходження антропогенних
нафтопродуктів, важких металів і складних
органічних сполук (за оцінками «Greenpeace»,
щороку до Світового океану скидається
близько 6,5 млн тонн відходів, де 80% складає
пластик, що створює загрозу 267 видам морських мешканців [5]);
зростання
кількості
населення
світу
(з 7 млрд осіб (2012 р.) до 10 млрд осіб
(2050 р.) та трансформація детермінантів руху
міграційних потоків (екологічні мігранти, екологічні біженці);
обмеженість доступу до світових ресурсів
і непропорційність їх використання країнами
світу (за останнє десятиріччя економічно розвинуті країни споживали близько 70% світової
енергії та металів, 60% харчових продуктів [6];
–– цивілізаційне протистояння між християнським і мусульманським світом;
–– створення та функціонування глобальної
терористичної мережі (до її складу входять найбільш одіозні терористичні угруповання: єгипетські «Ал-Гамаатал-ісламія», «Ал-Джихад»,
алжирські «Фронт ісламського порятунку»,
пакистанські «Джамаат ал-фукра», «Харакат
ал-ансар», палестинські ХАМАС, «Ісламський
джихад», ліванська «Хизбалла», міжнародні
«Аль-Каіда», «Світовий фронт джихада» [3]);
–– розповсюдження ядерної, хімічної, біологічної, геофізичної, космічної, психотропної,
екологічної зброї та технологій масового ураження;
–– утворення нових центрів сили, протистояння і боротьби між ними за лідерство
(Європейський Союз, Китай, Індія, Бразилія,
Росія);
–– виникнення глобальних соціальних спалахів і протестів межової злиденності й бідності в країнах «третього світу», де кількість населення до 2025 р. може сягнути 7,8 млрд осіб);
–– зростання обсягів споживання та дефіциту ресурсного й енергетичного забезпечення (прогнозується до 2030 р. збільшення
споживання енергоносіїв на 37–50%); до того
ж, світових ресурсів нафти для енергозабезпечення цивілізації вистачить лише на 30–60 років,
природного газу – на 40–70 років, вугілля –
на 300–700 років, плутонію для АЕС на швидких

ТЕОРІЯ
 МЕХАНІЗМИ
ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
нейтронах – на 1 тис. років, клатратів метану
Чорного моря – на 40–700 тис. років [1];
–– природні пожежі знищують ліси планети. У 2019 р. в лісах Амазонії, які є легенями
планети та виробляють п’яту частину всього
кисню планети, згоріло 2 млн га. Всього за рік
у Бразилії сталося 80 тис. пожарів [2]. Пожежі
в Австралії знищили декілька сотень тисяч гектарів лісів, 1 400 домівок [4].
Зазначені конфлікти можуть зумовлюватися досягненням рівня граничних значень
у розвитку суспільства, що спричинятимуть
відповідні екологічно небезпечні та катастрофічні наслідки. Зокрема, зміни клімату та глобальне потепління можуть призвести не лише
до скорочення рівня світового ВВП на 20%, але
й спричинити потужні паводки в Бангладеш,
В’єтнамі, Єгипті, Індії, Індонезії, Китаї, США,
Таїланді, Філіппінах і Японії. Наприклад,
у 2019 р. від урагану «Доріан» загинули десятки
людей, 70 тис. осіб постраждало, 800 тис. осіб
було евакуйовано [8]. Китай, Індія, Мексика,
Близьній Схід, Південна Америка, Центральна
Азія та інші країни світу, де 430 млн людей вже
потерпають від дефіциту питної води [1].
Тому формування міжнародної екологічної безпеки має здійснюватися не за рахунок
дискримінації, знедолення людей у певних
регіонах і країнах світу, а реалізовуватися відповідно до загальновизнаних світовою спільнотою паритетних засад із урахуванням:
–– надпріоритетності міжнародної екологічної безпеки у структурі національної безпеки
країни та стратегічних орієнтирів;
–– високого статусу міжнародної екологічної безпеки та її політичної підтримки, що враховує національні та регіональні інтереси;
–– пріоритету загальнолюдських цінностей і права народів, країн світу на безпечне
довкілля – ключовий принцип міжнародної
екологічної безпеки, що є невід’ємною частиною основних прав і свобод людини;
–– інтернаціоналізації міжнародної екологічної безпеки, що передбачає співробітництво
всіх держав, вільне від конфронтації та суперництва;
–– інтеграції міжнародної екологічної безпеки в життєві цінності та пріоритети розвитку
людства;
–– колективного характеру міжнародної
екологічної безпеки за принципом «природа
не знає кордонів»; [6].
–– рівності суб’єктів міжнародної екологічної
безпеки – формування екологічної безпеки певної держави у взаємодії з іншими державами;
–– системної складності та невизначеності
якісно-кількісних параметрів міжнародної екологічної безпеки;
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–– збереження цінності наданих благ у часі
екологічною безпекою – міжнародна екологічна безпека є постійним універсальним благом і є невід’ємним компонентом життєзабезпечення країн світу;
–– системного характеру міжнародної екологічної безпеки, що відповідає ноосферній
теорії та передбачає загальну екологізацію
суспільного життя всіх країн світу;
–– просторового консерватизму міжнародної екологічної безпеки, що полягає у неможливості транспортування більшості екологічних благ;
–– співробітництва в надзвичайних екологічних ситуаціях – створення механізмів дієвого
міжнародного консалтингу і допомоги у формуванні міжнародної екологічної безпеки;
–– мирного врегулювання спорів, пов’язаних із транскордонним впливом на довкілля та
рівнем міжнародної екологічної безпеки;
–– системного обміну екологічною інформацією, що забезпечує адекватну оцінку
національного та регіонального внеску країн
у досягнення відповідного рівня міжнародної
екологічної безпеки;
–– запобігання транскордонному забрудненню довкілля – передбачає врахування взаємозв’язку між різними видами економічної
діяльності та їхніми екологічними наслідками
для країн світу;
–– добросусідства
та
не
заподіяння
шкоди іншим спільнотам, народам, країнами
світу внаслідок заборони та покарання екологічної агресії;
–– науково-технічної співпраці у сфері міжнародної екологічної безпеки;
–– міжнародної відповідальності за транскордонну шкоду довкіллю через впровадження
спеціальними міжнародними інституціями
механізмів економічних санкцій для країни-порушників;
–– політичних пріоритетів міжнародної екологічної безпеки передбачає єдність економіки та політики і сприяє розвитку екологічних
ініціатив;
–– громадського контролю міжнародної екологічної безпеки, що передбачає залучення
міжнародних неурядових і громадських організацій, екологічних рухів, представників прогресивних ділових, наукових та ініціативних
групи та ін. [1].
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Зазначені принципи міжнародної екологічної безпеки засвідчують системну взаємозумовленість рівнів раціоналізації природокористування, якості навколишнього
середовища, стану природно-ресурсного й
енергетичного потенціалу між країнами світу,
з одного боку, і потенціалом розвитку світової
спільноти, з іншого.
Висновки. Екологічні надзвичайні ситуації можуть виникати не лише за промислових аварій, але й у разі різкої зміни параметрів довкілля у зв’язку з критичною кількістю
факторів впливу. Оцінюючи екологічний стан
і його критичність, ми повинні мати на увазі
закон еволюційно-екологічної безповоротності: екосистема, що втратила частину своїх
елементів, не може повернутися в первинний
стан. Тому врятувати людство від глобальних
екологічних загроз можливо за умов консолідації зусиль у напрямку формування міжнародної екологічної безпеки та спрямування
світової економічної спільноти до нових вимірів благополуччя та добробуту.
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Статтю присвячено вивченню сутності
страху як фактору прокрастинації державних службовців, виявленню основних тенденцій і наслідків. Смілива поведінка державних
службовців у професійній діяльності має
відповідати очікуванням громадськості та
забезпечувати довіру суспільства і громадян до державної служби. Професіоналізм
державного службовця проявляється у
встановленні для себе високої планки досягнень, яка стимулює особистість до досконалості. Але професійні страхи державних
службовців є факторами прокрастинації та
затримують реалізацію цілей діяльності
особистості. Шляхом аналізу наукових джерел визначено сутність та основні ознаки
страху і прокрастинації. Зокрема, у статті
розглянуті актуальні наукові підходи до
визначення термінів.
Визначені змістові аспекти вищезазначених
явищ показали, що феномен прокрастинації
може виявлятися в різних сферах, у т. ч. в
управлінській діяльності державних службовців. У своїй основі вона має постійне
відкладання актуальних і важливих для
людини справ, що постійно повторюються,
всупереч усвідомленню суб’єктом негативних наслідків. У статті були визначені такі
професійні страхи, як: страх не впоратися
з роботою; страх припуститися помилки;
страх бути обійденим іншими; страх втратити роботу; страх втратити власне «Я».
Ці професійні страхи підвищують рівень
прокрастинації державних службовців.
Представлена авторська позиція щодо
визначення джерел страхів як факторів прокрастинації у професійній діяльності державних службовців. Основними джерелами
є: надто велика відповідальність за результати діяльності; недостатньо конкретний опис поставлених перед особистістю
завдань; відсутність критеріїв, за якими
б особистість могла зрозуміти, наскільки
добре вона виконує доручену справу;
постійна надмірна завантаженість роботою та перевтома; різноманітні бюрократичні процедури, що змушують службовця
марно витрачати час.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Сьогодні з дієздатною владою громадяни України пов’язують сподівання на розвиток освіти, захист державності, соціальну справедливість. Держава має не тільки сприяти, а й
забезпечувати взаємодію суспільних процесів
в інтересах як суспільства загалом, так і окремої
людини. Держава виступає суб’єктом управління й особливою інституцією суспільства,
об’єктивно покликана виражати цілі й інтереси
життєдіяльності всієї спільноти людей. Для
публічного управління мають значення всі процеси властивості та можливості суб’єктивного
фактору. Тут виявляються взаємозалежності,

Ключові слова: державний службовець,
страх, професійні страхи, прокрастинація,
прокрастинатор.
The article is devoted to the study of the essence
of fear as a factor in the procrastination of public
servants, to identify the main trends and consequences. The courageous behavior of civil
servants in their professional activities must
meet the expectations of the public and ensure
public and public confidence in the civil service.
The professionalism of a civil servant is manifested in setting for itself a high level of achievements, which stimulates the person towards perfection. But professional fears of public servants
are factors of procrastination and delay the realization of goals of the activity of the individual. As
a result of the analysis of scientific sources, the
essence and the main signs of fear and procrastination are identified. In particular, the article deals
with current scientific approaches to the definition
of terms.
Certain substantive aspects of the above phenomena have shown that the phenomenon
of procrastination can manifest itself in various spheres of human beings, including in the
administrative activity of civil servants. At its core,
it has the constant postponement of relevant and
important human affairs, which are constantly
repeated despite the subject’s awareness of the
negative consequences. The article identified
such professional fears as: fear of not coping
with work; fear of making mistakes; fear of being
misled by others; fear of losing their jobs; fear of
losing the self. These professional fears increase
the level of procrastination of civil servants.
The author’s position on identifying sources of
fear as factors of procrastination in the professional activity of public servants is presented.
The main sources are: too much responsibility for
performance; lack of specific description of the
tasks assigned to the individual; lack of criteria
by which a person can understand how well he
or she performs the task; constant work overload
and fatigue; a variety of bureaucratic procedures
that make an employee waste time.
Key words: civil servant, fear, professional fears,
procrastination, procrastinator.

які або сприяють управлінським процесам, або
їх гальмують. Велике значення в публічному
управлінні має стан страху, який може бути фактором прокрастинації державних службовців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сучасні наукові дослідження доходять висновку,
що прокрастинація – це вираження емоційної реакції на планові або необхідні справи.
Питанням визначення сутності механізмів
прокрастинації, їх класифікації приділялося
багато уваги у працях Є. Базики, Н. Боровскої,
Т. Вайди, Я. Варваричевої, В. Воробйова,
М. Дворника, В. Ковиліна, М. Кузнєцова,
Т. Мотрук, В. Мичко та ін.
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У свою чергу, аналіз наукової літератури показав, що тема страху в таких науках,
як філософія, біологія, фізіологія не втрачає
своєї актуальності: у психологічному аспекті
дослідження феномену страху ми стикаємося
зі спробами визначити його як відчуття, емоцію, афект, фрустрацію (П. Анохін, Дж. Боулбі,
В. Вілюнас, А. Захаров, К. Ізард, М. Лєвітов,
Я. Рейковський, Ф. Ріман, І. Сєченов, З. Фрейд,
П. Якобсон та ін.). У вітчизняній психології
великий внесок у вивчення проблем страху
був зроблений В. Гарбузовим, Б. Кочубеєм,
М. Лєвітовим, Є. Новіковою, Г. Прихожан та ін.
Найбільш
дослідженою
професійною
групою з проблеми професійних страхів
у зарубіжній психології є педагоги й психологи
(Н. Brueck, К. Grossraann, Р. Jehle, Р. Krause,
Н. Quitmann). Крім того, більшість дослідників (О. Прилутська, Є. Зеєр, В. Зігерт, Л. Ланг
та ін.), вивчаючи вказану проблематику, виділяють професійні страхи, характерні для всіх
професійних груп: страх не впоратися з роботою, страх припуститися помилки, страх бути
обійденим іншими, страх втратити роботу,
страх втратити власне «Я».
До чинників розвитку страхів у професійній діяльності відносять: невпевненість у собі,
відчуття своєї некомпетентності, тривожне
очікування невдачі, наявність твердих ірраціональних конструктів у фахівців (Н. Пилипко),
кризи професійного становлення (Є. Зеєр),
рівень тривожності особистості (О. Ішутіна,
О. Кузнєцова), неможливість включення у свій
потенціал професійних знань (О. Шерягіна).
Мета статті – проаналізувати поняття
прокрастинації та страху в контексті різних теоретичних авторських підходів. Визначити джерела страхів як факторів прокрастинації у професійній діяльності державних службовців.
Виклад основного матеріалу. Смілива
поведінка державних службовців у професійної діяльності має відповідати очікуванням громадськості та забезпечувати довіру
суспільства і громадян до державної служби,
сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина. Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної
служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного
бюджету та здійснює встановлені для цієї
посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого
державного органу, а також дотримується
принципів державної служби.
Проблема зволікання зі справами є головним питанням, яке активно досліджується
науковцями різних країн світу у зв’язку зі зрос-
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танням кількості осіб, котрі прокрастинують,
і низкою негативних наслідків цього процесу:
шкідливим впливом на розвиток особистості,
її продуктивність, працездатність, кар’єрне
зростання, професійну успішність, задоволеність роботою.
Прокрастинація (від латів. pro – замість,
попереду і crastinus – завтрашній) означає
схильність до постійного відкладання «на
потім» неприємних справ. Прокрастинатори –
люди, схильні відтерміновувати виконання
завдань,
перекладати
відповідальність
на інших, працювати хаотично, без плану або
лише під натхненням чи за настання реченця.
Тому вони є неефективними членами у команді.
Аналіз літератури приводить до думки, що
проблема зволікання завжди існувала у різних
культурах та у різні часи. Так, грецький поет
Гесіод (VIII–VII ст. до н.е.) у поемі «Труди і дні»
осуджує зволікання: «Ніколи не відкладайте
вашу роботу на завтра та на післязавтра; бо
млявий працівник не заповнює свій сарай, як і
той, хто відкладає свою роботу; <…> людина,
яка відкладає роботу, завжди в розоренні»
[7]. Як відомо, негайному примиренню із
супротивником навчав Ісус (Матвея 5:23–24).
У Посланні до Ефесян 4:26 написано: «Сонце
нехай не заходить у вашому гніві».
Відомий давньоримський політичний діяч,
філософ Марк Цицерон (106–44 рр. до н.е.)
вважав, що повільність і зволікання неприпустимі у будь-якій справі (Philippics, 6.7) [15],
а римський філософ Луцій Анней Сенека (4 р.
до н.е. – 65 н.е.) попереджав: «Доки ми відкладаємо життя, воно минає» [7].
Небезпечною називав прокрастинацію
англійський новеліст John Lyly (1579): «Немає
нічого небезпечнішого за зволікання» [15].
Термін «прокрастинація» ввів у 1977 р.
П. Рінгенбах у книзі «Прокрастинація в житті
людини». Цього ж року була опублікована
книга А. Елліса і В. Кнауса (Ellis, Knaus, 1977)
«Подолання прокрастинації», основу якої
склали клінічні спостереження. Потім була
написана науково-популярна книга Дж. Бурка
і Л. Юєн (Burka, Yuen, 1983) «Прокрастинація:
що це таке і як з нею боротися». Нарешті,
у середині 1980-х рр. почав здійснюватися науково-академічний аналіз феномену
прокрастинації (Solomon, 1984; Lay, 1986; Rothblum, Solomon, 1986). Були розроблені опитувальники для вивчення прокрастинації (Aitken,
1982; Lay, 1986; McCown et al., 1987; Tuckman,
1991). У кінці XX – початку XXI ст. ця проблема
привернула увагу і вітчизняних психологів.
Треба відзначити, що в сучасній зарубіжній і вітчизняній психології досі немає єдиного
визначення феномену прокрастинації.



Так, П. Стіл розглядає прокрастинацію
як добровільне відкладання суб’єктом запланованих справ, незважаючи на очікувані негативні наслідки, що спричинить така затримка.
Цю затримку можна вважати ірраціональною, оскільки вагомої, «поважної» причини
для відкладання не існує. Можливі також варіанти, коли відбувається відкладання початку
виконання справи, її завершення при усвідомленні того, що жодної конструктивності
це не принесе [15].
На думку С. Лея, прокрастинацією також
є добровільне, ірраціональне відкладання
намічених дій, при тому, що для особистості
це спричинить відчутний вагомий негативний
ефект [14].
В.С. Ковилін вважає прокрастинатора
особою, схильною до зволікання в ухваленні рішення, відкладання виконання різних справ «на потім». Автор розглядає зміст
цього феномену в наявності тенденції відкладати виконання необхідних справ «на потім»,
як поведінковий патерн, за якого відбувається
усвідомлене відкладання виконання провідної
для людини у певний період часу діяльності,
заповнюючи час позбавленими продуктивного
сенсу діями [5]. Автор у своїх дослідженнях
наводить дані, за якими від 46% до 95% учнів
вважають себе завзятими прокрастинаторами,
а постійне відкладання «на потім» спостерігається і у 15%–20% людей старше 25 років [5].
Н.М.
Карловська,
Р.А.
Баранова
і
Л.І. Дементій описують феномен прокрастинації через відкладання виконання своєчасних, доречних дій на більш пізній термін,
що супроводжується негативними емоційними реакціями і, як результат, призводить
до погіршення якості роботи. На думку авторів, прокрастинація – феномен комплексний і
неоднорідний у психологічному плані, складається з різних компонентів (когнітивних, емоційних, поведінкових), які пов’язані з мотиваційною сферою особистості. Також окремими
формами прокрастинації є страх ризику,
відкладання ухвалення рішень, планування,
що часто не виконується, і т. ін. [2; 4].
Ряд авторів дотримуються думки, що
прокрастинація пов’язана з емоційними
реакціями на заплановані або необхідні
справи. Заслуговують на увагу думки авторів Є.П. Ільїна і В.С. Ковиліна, які вважають
прокрастинацію вираженням різного виду
емоційної реакції [3; 5]. На цій основі Є.П. Ільїн
виділяє типи прокрастинаторів: 1. «напружений», для якого характерні тривожність,
занепокоєння, переживання почуття провини,
викликані загальним перевантаженням, втратою відчуття часу, незадоволенням власними
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досягненнями, неясними життєвими цілями,
невпевненістю у собі; 2. «розслаблений», який
віддає перевагу виконанню лише тих справ, які
приносять йому задоволення у певний момент
часу. Такі люди витрачають час на інші, більш
приємні заняття [3].
На основі проаналізованих дефініцій пропонуємо своє трактування прокрастинації як процесу постійного добровільного зволікання із
виконанням важливих справ у зв’язку з нерозвиненістю вольової поведінки особистості.
На нашу думку, стан страху державних
службовців є негативним фактором, який підвищує рівень прокрастинації у професійної
діяльності.
Розглянемо питання щодо визначення
поняття «страх». Страх – внутрішній стан, що
зумовлений загрозою реального або передбачуваного лиха. З погляду психології вважається негативно забарвленим емоційним
процесом. Проблема страху є багатовіковою
в історії людства. Практично всі філософські
школи і напрями так чи інакше розглядають
проблему страху в рамках відповідних світоглядних систем.
Страх і тривожність були визнанні суттєвими аспектами людської поведінки ще
у Старому Заповіті, у давньогрецькій і римській літературі [16].
Перші спроби раціоналізувати уявлення
людини про свої страхи здійснювали древньогрецькі та римські мислителі Сенека, Епікур
Лукрецій, Платон, Аристотель, Цицерон. Вони
описували причини виникнення і прояв страху
та тривожності.
У розробці проблеми страху заслуговують
на увагу думки, які визначив Платон. Він виділив два види страху, до яких схильна людина:
це по-перше, страх зла, який ми очікуємо,
а по-друге, страх сторонньої думки («Аби
не дізналися про наші погані вчинки і не сприймали нас як поганих людей») [1]. Цей другий
вид страху називають соромом. Розглядаючи
причини безсоромності, в яку людину ввергає гнів, пристрасть, нахабство, неосвіченість,
корисливість, боягузливість, Платон ставить
проблему розпізнання людських душ. Платон
одним із перших підійшов до розуміння страху
як до соціального стану членів суспільства, які
потребують уваги з боку суспільства.
Аристотель досліджував причини й основи
страху. Розглядаючи духовні зміни, він виділив
у них афекти, здібності та набуті властивості.
Афектами, до яких Аристотель відносить і страх,
називає все те, що пов’язане із задоволенням і
стражданням. Філософ пропонує розглядати
страх як «результат порушення відповідної
соціальної якості, якою є сім’я, дружба, любов,
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образ життя, світогляд тощо» [1]. Аналізуючи
думки Аристотеля, ми можемо зробити
висновок, що страх має і позитивне значення
як попередження про можливу втрату цінностей, як засіб, що стимулює діяльність людини
на відтворення їх цілісності у разі руйнування, і
як сильний виховний фактор, який реалізується
у відповідних засобах. Очевидно, це може відбуватися лише за умови раціонального усвідомлення та передбачення ситуації, що дає
можливість високо оцінити вклад Аристотеля
у становлення та розуміння категорії «страх».
Філософ Серен К’єркегор зосереджував
увагу на тому, що страх і тривога належать
до внутрішніх станів людини, він звертав увагу
на розмежування об’єктивного та суб’єктивного страху. Він розглядав взаємовідношення
тривоги і свободи – право на свободу викликає
почуття тривоги. Тривога – це стан людини,
яка стикається зі свободою [6].
Б. Спіноза вихідною категорією для пояснення феномену страху висуває бажання, що
ототожнюється із самою сутністю людини.
Основними модусами бажання залежно від
можливості чи неможливості його здійснення
виступають задоволення і невдоволення.
Психологія афективних процесів не виробила чіткої та визнаної більшістю вчених термінології, що ускладнює вивчення феномена
страху як психологічного явища. Причина
цього ускладнення полягає в тому, що емоції, які перебувають у постійній і неперервній
динаміці, мають яскраву суб’єктивну дефініцію. Усе це виключає можливості простого
трактування феномена страху як емоції.
А.Н. Леонтьєва та Н.Е. Фарбі висунули теорію, що завдяки розвитку і діяльності організмів виникає й удосконалюється чуттєвість,
внаслідок чого розвиваються і вдосконалюються ЦНС і безумовний рефлекс[8].
К.К. Платонов висунув гіпотезу, що на фізіологічному рівні біль поєднується з емоцією
страху як первинним сигналом про можливу
небезпеку для організму. Ця гіпотеза дозволила К.К. Платонову визначити страх як «найбільш біологічно зумовлену емоцію» [9].
Страх можна вважати фізіологічно зумовленим феноменом життя людини, який так чи
інакше може впливати як на суспільне життя
окремого суб’єкта, так і на суспільний настрій
загалом. На цьому умовно-теоретичному рівні
феномен страху деякі вчені термінологічно
визначають як інстинкт, драйв, базальну емоцію.
Розуміння страху як інстинкту просліджується у працях Мак-Даугола. Особливість
інстинкту страху, на його думку, в тому, що
йому відповідає такий тип інструментальної
активності, як втеча [10].
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На думку З. Фрейда, страх – це стан афекту,
це поєднання певних відчуттів ряду задоволення – незадоволення з відповідними іннерваціями розрядки напруження та їхнього сприйняття, а також, імовірно, і відображенням певної
значимої події. Страх виникає з лібідо, служить
самозбереженню і є сигналом нової, звичайно
зовнішньої, небезпеки. Він має подвійний
характер: 1) як прямий наслідок травматичного фактору; 2) як сигнал про виникнення
загрози повторення цього фактору. Страх
здійснює витіснення і відповідає витісненому
бажанню, але не еквівалентний йому [13].
Подібно до Фрейда трактує тривогу
К. Роджерс. Основою його теорії є «Я-концепція» сприйняття індивідом самого себе
щодо свого «Я», організована в цілісний та
інтегральний феномен, якому надається
велике пояснювальне значення. Критикуючи
«Я-концепцію», індивід схильний до страху чи
прийняття захисної позиції. Таким чином, з’являється невідповідність між «Я-концепцією»
й переживанням, і людина занурюється в усвідомлену або неусвідомлену тривогу, що призводить до різних психічних розладів [12].
Основою теорії сучасного німецького психолога Ф. Римана є концептуальна позиція
З. Фрейда і К. Роджерса. Він виділив чотири
основні форми страху, що існують у рамках
чотирьох основоположних імпульсів людини,
які перебувають у постійній взаємодії з людським «Я». На думку Ф. Римана, перша форма
страху пов’язана із прагненням особистості до самостійності та неповторності. Друга
форма страху є домінантою прагнення особистості активно брати участь у житті суспільства. Третя форма пов’язана з прагненням
людини до певної незмінності й тривалості,
стійкості існування «Я» і навколишнього світу.
Але будь-яка, навіть мала обставина, спрямована на руйнування цього переконання, має
зворотний бік – страх. Четверта форма визначена вічним прагненням людини до зміни, розвитку і подолання старого, вже пізнаного, вкоріненого. Це страх перед новим і одночасно
страх перед інертністю буденності, що сковує
творчі можливості людини. Заслуговують
на увагу думки Ф. Римана, котрий стверджує,
що основні людські прагнення «зустрічаються
парами, які доповнюють і суперечать один
одному: як – імпульси прагнення до самозбереження і само відокремлення з протилежним прагненням до змін і ризику. Кожному
прагненню властивий страх перед протилежним прагненням» [11]. Треба відзначити, що
Ф. Риман відносить страх до основоположного і закономірного, постійно присутнього
феномена людського існування.



Висновки. Результати проведеного аналізу показали, що феномен прокрастинації
може виявлятися в різних сферах людини,
у т. ч. в управлінській діяльності державних
службовців. У своїй основі вона має постійне
відкладання актуальних і важливих для людини
справ, що постійно повторюються всупереч
усвідомленню суб’єктом негативних наслідків,
у зв’язку з нерозвиненістю вольової поведінки
особистості.
Такі професійні страхи, як: страх не впоратися з роботою; страх припуститися помилки;
страх бути обійденим іншими; страх втратити
роботу; страх втратити власне «Я» підвищують
рівень прокрастинації державних службовців.
Відкладання актуальних і важливих справ
державних службовців виявляється з розвитком страхів у професійній діяльності, таких
як невпевненість у собі; відчуття своєї некомпетентності; тривожне очікування невдачі;
наявність твердих ірраціональних конструктів; кризи професійного становлення; рівень
тривожності особистості; неможливість включення у свій потенціал професійних знань.
Таким чином, джерелами страхів як факторів прокрастинації у професійній діяльності державних службовців є: надто велика
відповідальність за результати діяльності;
недостатньо конкретний опис поставлених
перед особистістю завдань; відсутність критеріїв, за якими б особистість могла зрозуміти, наскільки добре вона виконує доручену
справу; постійна надмірна завантаженість
роботою та перевтома; різноманітні бюрократичні процедури (заповнення різноманітних
формальних паперів, підзвітність), що змушує
службовця марно витрачати час.
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Стаття присвячена дослідженню сучасного стану зовнішньої міграції трудових
ресурсів України. Встановлено загальну
тенденцію трудової міграції з України і
визначено, що її кількість постійно зростає,
особливо після 2013 року. У 2018 році вона
становила 5 млн осіб.
Доведено, що основними факторами
впливу на рівень трудової міграції українців
за кордон в умовах європейської інтеграції
в сучасній політико-економічній ситуації є
розмір заробітної плати, рівень безробіття,
демографічна ситуація, міграційна політика, а також політична ситуація в Україні.
Найважливішим фактором трудової міграції, беззаперечно, є рівень заробітної плати,
яка в Україні у 2018 р. складала 330 доларів,
а у трудового мігранта – 930 доларів.
Другим за значенням фактором є ситуація
на ринку праці, зокрема рівень безробіття
(у 2018 р. було 1578,6 тис. незайнятих громадян) та кількість наявних робочих місць
(1 місце на 11 безробітних). Встановлено,
що демографічна ситуація в Україні суттєво впливає на процеси міграції і має катастрофічний стан, адже кількість населення
скоротилася на 10 млн осіб. У 2018 р. вона
становила 42,2 млн, коефіцієнт приросту
населення був від’ємним (-6,1).
Також сьогодні одним з найважливіших факторів міграції є політична ситуація в країні, яка, м’яко кажучи, є несприятливою для
життя та праці.
Досвід європейський країн показує, що до зворотної міграції трудових мігрантів у країну
походження призводить покращення її економічного стану, забезпечення прав людини
та розробка Програми повернення талановитої молоді.
Основними заходами щодо впливу на трудову міграцію з України є стабілізація політичної ситуації та зростання економіки
країни. У такому разі український мігрант
матиме можливість отримати гідну заробітну плату, щоб забезпечити нормальні
умови життя для своєї родини, соціальні
гарантії, сприятливі умови для ведення
бізнесу.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Глобалізація розвитку світової економіки є особливістю нашої епохи, що проявляється у вільному переливанні капіталів,
матеріальних і трудових ресурсів. Міжнародна
трудова міграція, масштаби та інтенсивність якої у цих умовах є значними, здійснює
перерозподіл робочої сили між країнами, що
впливає на ситуацію на ринках праці кожної
з країн, рівень зайнятості, безробіття, розмір
заробітної плати, розподіл доходів. З огляду
на несприятливу демографічну ситуацію, старіння населення, збільшення тривалості життя
і збільшення витрат на пенсії, що негативно
впливає на бюджети промислово-розвинутих
країн, такі країни будуть стимулювати залу-
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The article is devoted to the study of the current
state of external migration of labor resources of
Ukraine. The overall trend of labor migration from
Ukraine has been established and its number
is steadily increasing, especially after 2013 and
amounted to 5 million people in 2018.
It is proved that the main factors influencing the
level of labor migration of Ukrainians abroad in
the context of European integration in the current
political and economic situation are the size of
wages, the unemployment rate, demographic
situation, migration policy, as well as the political
situation in Ukraine. The most important factor in
labor migration is undoubtedly the level of wages,
which in 2018 was $ 330 in Ukraine and $ 930 in
labor migrants.
The second most important factor is the situation
on the labor market, in particular the unemployment rate (in 2018, 1578.6 thousand unemployed citizens) and the number of available jobs
(1 place per 11 unemployed). It is established that
the demographic situation in Ukraine has a significant impact on migration processes and has a
catastrophic state: the population has decreased
by 10 million people, and at 42.2 million in 2018,
the population growth rate is negative (-6.1).
To date, one of the most important factors in migration is the political situation in the country, which
is, to put it mildly, unfavorable to life and work.
The experience of European countries shows
that the return migration of migrant workers to
their country of origin leads to an improvement
in their economic status, human rights protection
and the development of a Program for the Return
of Talented Youth.
The main measures to influence the labor migration from Ukraine are stabilization of the political
situation and economic growth of the country. In
this case, the Ukrainian migrant will be able to get
decent wages to ensure a normal living environment for his family, social guarantees, favorable
conditions for doing business.
Key words: labor migration, state regulation,
factors of migration, wages, unemployment,
demography.

чення іммігрантів, в тому числі і з України.
Водночас чисельність українців також зменшується, а соціально-економічні умови змушують
їх шукати роботу за кордоном. Отже, виникає
проблема забезпеченості ринку праці України
висококваліфікованими працівниками, що
здатні розвивати бізнес і сприяти економічному зростанню України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання трудової міграції розглядаються у працях таких вітчизняних науковців,
як О.В. Астахова, М.М. Вівчарик, Т.О. Гнатюк,
Ю.П. Гуменюк, В. Капітан, І.П. Майданік,
О.А. Малиновська, М.Ю. Приз, І.В. Ховрах.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Хоча важливі аспекти



трудової міграції були відображені у працях
зазначених вчених, окремі важливі проблеми,
зокрема міграційні процеси в Україні в умовах європейської інтеграції, ще достатньою
мірою не дістали теоретичного та практичного вирішення.
Метою статті є визначення факторів державного впливу на процеси міграції в Україні
в сучасних політико-економічних умовах та
встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
Виклад основного матеріалу. Зовнішні
міграційні процеси, які відбуваються в Україні,
залежать від факторів впливу на міжнародну
міграцію. Згідно з теорією факторів притягання-відштовхування англійського вченого Е. Ровенштайна міграція трудового
населення відбувається в кращі економічні
умови в іншій місцевості порівняно з тими,
де людина проживала. Виділяють такі фактори, як економічні, соціальні, культурні,
політичні, екологічні. Для українських трудових мігрантів основними факторами притягання є висока якість життя за кордоном,
висока заробітна плата, можливість професійної самореалізації, стабільна політична
система та високоякісна освіта [5, с. 123].
Проаналізувавши фактори відштовхування
трудових ресурсів за кордон, ми маємо можливість встановити, що визначальним серед
них є економічний, зокрема низький рівень
оплати праці. Так, в Україні середня заробітна
плата у 2012 році була в 10–12 разів нижчою від показників розвинених країн світу,
а після стовідсоткової девальвації національної валюти у 2016 році цей розрив став ще
більшим. Так, якщо середня заробітна плата
у 2013 році була 3 265 грн, що за курсом
долара у 8 грн дорівнювало 408 дол. США,
то у 2014 році та сама заробітна плата, але
за курсом долара у 16, стала меншою в 2 рази
і становила 204 дол. США, у 2015 році середня
заробітна плата складала 4 195 грн за курсом долара 23 грн і становила 182 дол. США,
а вже у 2016 році – 4 467 грн, а за курсом
долара у 27 грн вона становила 165 дол. США.
Зроблений аналіз динаміки середньої заробітної плати в перерахунку на долари США
засвідчує її низький рівень (останній в рейтингу) порівняно з розміром середньостатистичної зарплати країн з різним економічним
розвитком [4, с. 535].
Інфляційні процеси (якщо в 2013 році
споживчі ціни зросли лише на пів відсотка,
то в 2014 році – майже на 25%, у 2015 році –
на 43%) негативно позначилися на купівельній
спроможності громадян і призвели до зменшення їх реальних доходів. Слід сказати, що
вплив зазначених факторів посилює негативні

ТЕОРІЯ
 МЕХАНІЗМИ
ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
настрої українців і збільшить відтік робочої
сили в майбутньому.
Після запровадження демократичних свобод, зокрема й свободи пересування, транскордонна мобільність населення України стрімко
зростала за рахунок перетинів західного кордону. У 2013 р., тобто ще до анексії Криму та
початку конфлікту на Сході України, вперше
чисельність поїздок українців до Польщі перевищила кількість виїздів до Росії, яка традиційно
найбільше відвідувалася громадянами України
і з якою зберігався безвізовий режим [7].
З початком конфлікту відбулося загальне
зменшення кількості поїздок за кордон,
зокрема за рахунок виїздів до Росії. У 2014 р.
таких виїздів було майже на третину менше,
ніж у 2013 р. Водночас кількість виїздів українців до Євросоюзу продовжувала зростати
(10,5 млн виїздів у 2014 р., 12,5 млн – у 2015 р.).
У процесі візової лібералізації з ЄС процедури оформлення віз для українців поступово спрощувалися, кількість шенгенських
віз, виданих громадянам України, зростала.
З 2017 року взагалі встановлено безвізовий
режим виїзду українців до країн ЄС. Якщо
в 2010 р. українці отримали 1,28 млн шенгенських віз, то в 2013 р. – уже 1,56 млн. Загальна
кількість трудових мігрантів з України сягала
майже 5 млн [9].
Згідно з даними дослідження Міжнародної
організації з міграції (далі – МОМ) серед трудових мігрантів переважають чоловіки, найчисленнішими серед них є особи 30–44 років
(понад 40%), більшість мігрантів походить
із західних областей країни. 41% трудових
мігрантів мають середню або середню спеціальну освіту, 36% – вищу освіту [7].
Потоки трудових мігрантів спрямовані
переважно до сусідніх країн. На них припадає
близько 80% загальних потоків короткострокових та довгострокових трудових мігрантів
з України. Згідно з даними опитування GFKУкраїна на замовлення МОМ серед потенційних трудових мігрантів з України частка тих,
хто шукає роботу в Росії, знизилася з 18%
у 2011 році до 12% в 2015 р. Водночас привабливість Польщі зросла з 7% у 2006 році,
коли було здійснене перше аналогічне дослідження, до 30% у 2017 році. Частка мігрантів
до Чеської республіки склала 13%, Італії – 13%,
Іспанії –5%, Німеччини – 2% [8]. Водночас
згідно з результатами дослідження фінансових надходжень, пов’язаних з міграцією, та
їхнього впливу на розвиток України, організованого МОМ у 2014–2015 рр., більшість потенційних мігрантів, які планують короткотермінові виїзди з метою заробітку, збирається
виїхати до Росії. Для потенційних довготер-
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мінових мігрантів (на строк понад рік) Росія
є другою за значенням країною призначення
після Польщі [8].
Які ж існують основні фактори впливу
на міграційні процеси в Україні? Зокрема,
обсяг трудової міграції залежить від демографічної ситуації в країні, яка має катастрофічний
стан. Загальна кількість населення в Україні
скоротилася з 51,7 млн до 42,2 млн осіб, тобто
практично на 10 млн. Цей жахливий факт пояснюється значним зниженням кількості народжених (з 657 тис. у 1990 р. до 335 тис. у 2018 р.)
та перевищенням кількості смертності (587 тис.
у 2018 р). Отже, коефіцієнт приросту населення був від’ємним усі роки незалежності,
а у 2018 р. він склав мінус 6,1 [13, с. 37, 38].
Другим фактором є ситуація на ринку праці,
зокрема рівень безробіття та кількість наявних
робочих місць. На обліку у Державній службі
зайнятості протягом 2018 року перебувало
1578,6 тис. незайнятих громадян. На 1 вакансію претендувало 11 осіб. Із загальної кількості безробітних 42% становила молодь у віці
до 35 років. Отже, явне і приховане безробіття –
це, безперечно, фактори, що сприяють збільшенню трудової міграції українців за кордон.
Одним із найбільш важливих факторів є розмір заробітної плати. Згідно з даними дослідження середньомісячний заробіток одного
трудового мігранта становив у 2018 році
930 доларів, що було майже втричі більше,
ніж у середньому на одного штатного працівника, зайнятого в економіці України (330 доларів (8865 грн)) [12].
Заробітки мігрантів, які є як мінімум в три
рази вищими, ніж в Україні, мають і позитивні
наслідки. По-перше, заробітчани отримують роботу, по-друге, зменшується напруга
на вітчизняному ринку праці, по-третє, заробітчани здійснюють перекази зароблених коштів
своїм родичам і в економіку України. Обсяги
переказів з-за кордону у 2008–2019 роках
представлені у табл. 1.
Обсяг грошових переказів від українських заробітчан в 2018 досягнув майже
$11 млрд. Розподіл грошових переказів
за країнами характеризується високим ступенем концентрації (понад 70% переказів здійснювалося із семи країн). Згідно
з даними Світового банку обсяги грошових
переказів українських трудових мігрантів

у 2018 р. до України склали 14 млрд доларів. Згідно з оцінками Національного банку
вони склали 10,88 млрд доларів. У Нацбанку
прогнозували, що у 2019 році заробітчани
перекажуть в Україну 12,6 млрд доларів. Також
там повідомляли, що доходи українських трудових мігрантів зросли на 43%, проте темпи
трудової міграції поступово уповільнюються.
Загалом з країн ЄС надійшло 2,3 млрд дол. [1].
В умовах посилення конкуренції за людські
ресурси одним із напрямів міграційної політики багатьох країн стає заохочення повернення на батьківщину співвітчизників, тобто
міграційна політика країни. Так, у Польщі власники картки поляка, яку можна отримати, якщо
довести, що хоча б хтось із предків був поляком, можуть працювати у Польщі без додаткових дозволів, займатися підприємництвом,
навчатися із громадянами країни на рівних умовах. З 2006 року громадяни України,
Білорусі та Росії отримали право на тимчасове
працевлаштування (до 6 місяців упродовж
року) без спеціальних дозволів [6, с. 140–141].
Програми повернення талановитої молоді
розробляються з 60-х рр. 20 століття різними країнами. Серед них – Туреччина, Індія,
Південна Корея та інші. Такі програми передбачають направлення студентів на навчання або
працю в країни Європи або США із обов’язковим поверненням до країни походження. Деякі
міжнародні організації, серед яких найвідомішими є МОМ (за фінансової підтримки ЄС) і
Програма розвитку ООН, також започатковують програми сприяння поверненню інтелектуального капіталу. Існують також двосторонні
програми з Німеччиною і Францією [2, с. 24].
Іноземна політика щодо підтримки своїх
співвітчизників за кордоном, в т.ч. і на території України, сприяє втраті Україною своїх
громадян у разі гіршої економічної ситуації,
ніж в сусідніх державах.
На жаль, в Україні ресурс репатріації співвітчизників задіяний недостатньо. Хоча сприяння
їй неодноразово декларувалося як один із пріоритетів міграційної політики, не було закону,
який визначав би статус репатріантів, державна допомога при здійсненні репатріації
та облаштуванні на батьківщині не надавалася.
Саме тому міграційна політика України має
бути спрямованою на залучення іммігрантів
(зокрема, вихідців з України) через співпрацю
Таблиця 1

Обсяги приватних грошових переказів з-за кордону [10]
Рік
Обсяги грошових переказів, млн дол.
Обсяги грошових переказів у % до ВВП
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2008
6177
3,4

2010
5862
4,3

2012
7526
4,3

2017
9300
3,3

2018
10880
3,1

2019
12600
3,1



з діаспорою, здійснення спеціальних заходів,
створення спеціального органу виконавчої
влади, а також на запобігання еміграційному
відпливові через задоволення потреб етнічних меншин і працевлаштування громадян
у сусідніх державах. Ці заходи можуть бути
альтернативами переселенню [6, с. 144].
Досвід європейських країн показує, що
до зворотної міграції трудових мігрантів у країну їхнього походження призводить покращення її економічного стану, забезпечення
прав людини.
Сьогодні одним з найважливіших факторів міграції є політична ситуація в країні. Цей
фактор є особливо актуальним для України. Як
складеться політична ситуація в Україні, прогнозувати навіть на найближчу перспективу
важко. Можна стверджувати лише про наявність політичної нестабільності. У разі подальшої нестабільності ситуації можна очікувати
збільшення виїздів за кордон національних
меншин з України. Навіть у разі стабілізації
ситуації з огляду на політичні події, які відбулися в Україні з початку 2014 року, можна
прогнозувати зменшення кількості мігрантів
до Росії. Особливо це стосується мігрантів із
західних областей. Як альтернативу мігранти
можуть обрати країни Європейського Союзу.
Крім того, цьому сприятиме і спрощення візового режиму [12].
У ст. 18 Проєкту Угоди про асоціацію
України та Європейського Союзу зазначається: «Існуючі можливості доступу до зайнятості для українських працівників, надані
державами-членами згідно із двосторонніми
договорами, мають бути збережені. <…> Рада
Асоціації зобов’язується розглянути можливість надання більш сприятливих положень
у додаткових сферах, зокрема можливості
доступу до професійного навчання, згідно із
законами, умовами та процедурами, чинними
у державах-членах та в ЄС, при цьому беручи
до уваги ситуацію на ринку праці у державах-членах та в ЄС» [11, с. 20].
Висновки. Основними факторами впливу
на рівень трудової міграції українців за кордон
в умовах європейської інтеграції в сучасній
політико-економічній ситуації є демографічна
ситуація, рівень безробіття, розмір заробітної
плати, міграційна політика, а також політична
ситуація в Україні та світі. Виявлено відсутність
конкретних заходів щодо репатріації українців
як способу збільшення кваліфікованої робочої
сили в Україні.
Основними заходами щодо впливу на трудову міграцію з України є стабілізація політичної ситуації та зростання економіки країни.
У такому разі український мігрант матиме мож-
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ливість отримати гідну заробітну плату, щоб
забезпечити нормальні умови життя для своєї
родини, соціальні гарантії, сприятливі умови
для ведення бізнесу, у нього не буде потреби
шукати некваліфіковану роботу чи роботу
з високим рівнем травматизму за кордоном.
Напрямом подальших досліджень є розробка методичних підходів щодо визначення
потенціалу трудових емігрантів та іммігрантів
України, визначення впливу міграції на внутрішній і зовнішній ринки праці.
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У статті досліджено формування нового
типу публічного простору – віртуального,
визначено поняття «віртуальний публічний
простір» як нове комунікативне середовище, яке створює аудіовізуальну реальність публічного простору, що дозволяє
людям взаємодіяти між собою і з представленими в ньому об’єктами, інноваційними
засобами та цифровими технологіями.
На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел розглянуто такі
поняття, як «публічний простір» та «віртуальність», основні ознаки публічного простору та представлено термін «віртуальний публічний простір» в умовах сучасних
трансформацій суспільства. Представлено
віртуальний публічний простір в умовах
становлення інформаційного суспільства.
Проаналізовано особливу форму комунікації – інтернет, що приводить до виникнення
принципово нових каналів і способів комунікаційної взаємодії між індивідами, інститутами
та владою, віртуалізації суспільства. Розглянуто основні принципи та особливості
функціонування віртуального публічного
простору на сучасному етапі та визначено
основні характеристики, що притаманні
віртуальному публічному простору. Такими
характеристиками є медіатизація, масова
комунікація, використання цифрових технологій, електронної демократії, впровадження smart-технологій. Встановлено, що
віртуальний публічний простір, формуючи
нові можливості і реалії комунікації, стає найбільш динамічним технологічним, а також
економічним, культурним, соціальним і політичним феноменом сучасності, який проникає у всі сфери суспільного життя. Виникає
віртуальний світ, віртуальна економіка,
віртуальна політика, віртуальний театр.
Особлива увага приділяється впливу віртуального комунікативного простору на
самоідентифікацію особистості. Узагальнено, що поняття віртуального публічного

Постановка проблеми у загальному вигляді.
Сьогодні з розширенням можливостей інтернету та впровадженням інноваційних технологій у повсякденне життя людини віртуальний
публічний простір стає невід’ємним атрибутом
сучасної людини, який впливає на соціалізацію
особистості та її соціальну діяльність, формує
нові можливості і реалії комунікацій, стає найбільш динамічним технологічним, а також економічним, культурним, соціальним і політичним феноменом сучасності. Тому необхідно
здійснити аналіз поняття та явища «віртуальний публічний простір» в процесі ефективного
використання інформаційно-комунікаційних
систем і технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що дослідження у цьому напрямі
здійснювали науковці різних фахових спрямувань, зокрема політологи, економісти, психо-
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простору потребує постійного дослідження
відповідно до вимог часу.
Ключові слова: публічний простір, віртуальність, віртуальний публічний простір,
комунікація, віртуалізація.
This paper investigates the formation of a new
type of public space – the virtual, the definition
of “virtual public space” as a new communicative
environment, which creates the visual reality of
public space that allows people to interact with
the represented objects, innovative media and
digital technology. Based on the analysis, generalization and systematization of scientific sources
reviewed concepts such as “public space” and
“virtuality”, the main features of public space and,
accordingly, submitted that the term “virtual public space” in the conditions of modern transformation of society. Presented virtual public sphere in
the conditions of informational society formation.
Analyzed a particular form of communication –
the Internet, which leads to the emergence of
a fundamentally new channels and methods of
communication between individuals, institutions,
and power virtualization companies. Basic principles and features of functioning of virtual public
space at the present stage and the basic characteristics inherent in virtual public space: mediasize, mass communication, digital technologies,
e-democracy, the introduction of smart technologies. It is established that the virtual public space,
shaping new opportunities and realities communication, becomes the most dynamic technology,
which is now also the economic, cultural, social
and political phenomenon of the present, which
penetrates into all spheres of public life: “the virtual world”, “virtual economy”, “virtual politics”,
“virtual theatre”. Special attention is paid to the
influence of the virtual communicative space for
identity of the individual. Generally, the concept
of virtual public space requires constant study,
in accordance with the requirements of the time.
Key words: public space, virtuality, virtual public
space, communication, virtualization.

логи, фахівці у сфері публічного управління та
адміністрування, юристи. Такими науковцями
були О. Гриценко, О. Зернецька, В. Іванов,
О. Дзьобань, С. Бондаренко, А. Гощинський,
Ю.Б. Бака, Г. Бубнис, В. Волков, Д.О. Заєць,
О. Котуков, Ю.А. Красін, Д. Притика,
Ю.А. Тихомиров. Проте поняття «віртуальний
публічний простір» сьогодні є мало дослідженим вченими, тому його визначення базується
на узагальненні понять «публічний простір» та
«віртуальність» через призму сучасних технологій та комунікацій.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Сьогодні питання віртуального публічного простору не є достатньо
дослідженим, що пояснюється докорінними
змінами у сучасному житті людини, пов’язаними з інноваційними технологіями та віртуальними засобами взаємодії між людьми.



З огляду на це необхідно проаналізувати
поняття віртуального публічного простору
як інноваційного середовища взаємодії та
комунікації.
Мета статті – дослідження та визначення
поняття «віртуальний публічний простір»,
особливостей його функціонування в умовах
сучасних трансформацій суспільства.
Виклад основного матеріалу. Розвиток
сучасного суспільства характеризується глобалізацією та еволюцією інформаційно-комунікаційних технологій. Ці процеси супроводжуються змінами структури суспільства і
виникненням нових соціальних феноменів.
Глобалізація розуміється як новий етап
суспільного розвитку, який є поширенням
взаємозалежності між країнами в економічній, політичній і культурній сферах; історичний процес зближення націй і народів, між
якими поступово стираються міждержавні
кордони, коли людство починає усвідомлювати свою цілісність. Глобалізації притаманні
інтернаціоналізація, лібералізація, універсалізація, модернізація, детериторізація.
На сучасному етапі розвитку суспільства цей
перелік доповнився ще однією характеристикою – віртуалізацією, яка характеризується
волею сучасного суспільства до віртуальної комунікації, зміни форм і стилю суспільно-владних взаємовідносин. Це зумовлює
включення державно-управлінських структур
у віртуальне середовище та зміну форм управління, зокрема впровадження онлайн-платформ життєдіяльності громад.
Сучасність
характеризується
волею
суспільства до віртуальності. При цьому віртуалізується не лише суспільство, але й особистість. Інтернет виступає засобом трансформації особистості, суспільства загалом
та управління ним. Управління в системах віртуальної масової комунікації в інформаційному
суспільстві переходить на рівень демократичних відносин, тому інтернет часто називають
вектором демократизації. За допомогою нових
форм суспільно-владних взаємодій громадяни можуть висловити свою позицію з різних
питань, у тому числі питань управління та самоорганізації. Мережа може стати віртуальним
парламентом. Комунікація в мережі зрівнює
учасників. У цьому полягає її демократичність.
Інтерпретацію поняття «віртуальний публічний простір» необхідно розглядати через такі
поняття, як «публічний простір» та «віртуальність», враховуючи постійні економічні, соціальні, політичні, географічні, історичні і культурні
трансформації, що відбуваються в суспільстві.
Одне з перших філософських трактувань поняття «публічний простір» знаходимо
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у роботі німецької мислительки Ханни Арендт
“Vita Activa” (1958 р.). Авторка відокремлювала
публічний простір від приватного і стверджувала, що публічний простір існував завжди,
будучи обов’язковим для людської діяльності.
Однак справжню популярність цей термін набув
у 1990-ті роки під час процесу відновлення
громадських місць у європейських містах.
Класичне розуміння публічного простору,
яке стало загальноприйнятим серед учених
наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, поділяється на два напрями – політичний і соціальний. Прихильники першого напряму трактування цього поняття вважали публічний
простір місцем зустрічей вільних громадян
міста, де вони можуть обговорювати думки і
ухвалювати рішення щодо життя суспільства.
Другий погляд на публічний простір пов’язаний із соціальним аспектом публічності,
а саме зі здатністю людини до здійснення взаємодії і життя в соціумі. Згідно із цим підходом
публічний простір визначається як місце, де
виникають взаємодія між людьми, їх спілкування і насолода товариством один одного.
Публічний простір можна визначити
як сферу міжособистісних комунікацій, в якій
створюються і транслюються суспільно значущі висловлювання. Дослідник О. Котуков
вважає, що у сучасному демократичному
суспільстві ознаками публічного простору є:
–– постійний комунікативний процес;
–– відкритість та доступність простору
для певного кола суб’єктів;
–– максимально вільне циркулювання інформації;
–– забезпечення умов для участі громадян
у політичному процесі з метою формування
громадської думки;
–– спрямованість процесів на реалізацію
суспільних інтересів;
–– плюралізм думок, слів, дій на основі спільного визнання правил взаємодії [3, с. 71].
Поява та розвиток інформаційних технологій, специфічних засобів масової комунікації змінили світосприйняття людини, визначили формування нового типу публічного
простору – віртуального.
Варто відзначити, що віртуальний простір
тісно пов’язаний зі сприйняттям людиною
зовнішнього світу. Новітні технології на рівні
відчуттів прагнуть створити у користувача
інформаційно-комунікаційних засобів найбільш
достовірну ілюзію реальності штучного світу.
В умовах тотальної інформатизації суспільства та трансформації системи представництва громадських інтересів у сферу публічного
масштабно проникають різноманітні соціальні
медіа, а публічний простір перетворюється
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на суцільний медіапроцес, де громадянам
надається світ віртуального простору, гіперреальність і інші новітні механізми.
Сам термін «віртуальність» використовується у різних сферах, його сучасне розуміння наповнене новим змістом. Усе частіше
поява віртуальних світів пов’язується з появою
й розвитком комп’ютерних технологій.
Дослідженням феномену віртуальності
займається велика кількість фахівців – філософи, культурологи, соціологи, психологи,
політологи, економісти тощо. Це пов’язано
з тим, що поняття віртуальності – одне з небагатьох понять у науці, які мають різні варіанти
тлумачення, що залежать від трактування
й розуміння.
Глобальність проникнення віртуальної реальності в життя дає підстави говорити про віртуалізацію суспільства, яка змінює спосіб життя
людей, роблячи його синтетичним. Віртуальність є тотальною й безмежною, вона охоплює
все більшу кількість сфер суспільного життя.
Виникає віртуальний світ, віртуальна економіка, віртуальна політика, віртуальний театр.
Сучасні дослідження орієнтовані на вивчення
таких соціально-філософських і соціологічних
аспектів віртуального середовища, як збереження культурної самобутності та ідентичності;
зміна систем соціальної комунікації; зміна
соціальних інститутів; виникнення віртуальних
спільнот, їх розвиток і взаємодія з традиційними спільнотами; трансформація сучасної
економіки, політики, освіти тощо. При цьому
як основні й найважливіші властивості віртуальної реальності виділяються породження,
актуальність, автономність, інтерактивність,
симулятивність, можливість впливу на події
(Ж. Бодрійяр, С. Жижек та ін.) [7, с. 7].
В.В. Афанасьєва у своєму дослідженні
стверджує про появу глобального віртуального простору, який можна охарактеризувати
такими властивостями: простір локалізований
в ноосфері; простір є транслятором основних
типів віртуальних взаємодій, саме в ньому переміщуються основні віртуальні потоки – комунікативний, інформаційний, науковий і розважальний; простір є сховищем всіх віртуальних
об’єктів, що створюються глобальною комп’ютерною мережею; простір є нетривіальною
топологією, вимірність якої не визначена,
динамічно змінна, фрактальна [1, c. 69].
Віртуальний публічний простір можна розглядати як середовище, створене комп’ютерними технологіями, яке створює аудіовізуальну
реальність публічного простору, що дозволяє
людям взаємодіяти між собою і з представленими в ньому об’єктами. Таке середовище
включає в себе організаційно-методичні умови
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та сукупність технічних і програмних засобів
зберігання, обробки, передавання інформації.
Сьогодні особливостями функціонування
віртуального публічного простору є:
–– медіатизація, яка визначається сукупністю масових явищ інформаційного впливу і взаємодії. Медіатизація на перший план виводить
не реальні дії і смисли, а віртуальну боротьбу
за свідомість представників суспільства,
при цьому засоби масової інформації виступають як інструменти управління соціально-політичною реальністю для більшості людей;
–– масова комунікація – найважливіший
інструмент формування і самопрезентації
віртуального публічного простору. На думку
Л. Ніковської і В. Якимця, публічна сфера сьогодні перетворюється на своєрідний інноваційний інкубатор для нових соціально-комунікаційних практик, що дає змогу «оптимізувати
механізм взаємодії держави, бізнесу та громадянського суспільства (розвивати міжсекторне соціальне партнерство), долати з метою
конструктивного реформування закостенілість державних інститутів, підключати ресурс
громадських ініціатив до формування державної політики та контролю за діяльністю влади»
[5, с. 135];
–– використання практик електронної демократії. Це можливості нових електронних
медіа поліпшити інфраструктуру демократичного суспільства, створюючи умови переходу
від представницької демократії до демократії участі, від участі однієї особи до співучасті
всіх громадян у вирішенні актуальних соціальних проблем разом з владними органами
за допомогою проведення інтерактивних діалогів, форумів, телеконференцій і телеголосування. Важливими принципами електронної
демократії є прозорість, участь, відкритість.
Електронна демократія є інструментом
для соціальної інтеграції, соціалізації, громадянської освіти, обміну знаннями. Сьогодні
прикладами механізмів електронної демократії у віртуальному публічному просторі можна
вважати мережеве спілкування громадян і
колективне обговорення нагальних питань
у режимі онлайн (е-петиції, е-звернення),
формування онлайн-спільнот (онлайн-ком’юніті), планування та реалізацію громадських
ініціатив та різноманітних проєктів;
–– використання smart-технологій. Інформаційні технології змінюються сучасними smartтехнологіями, які визначають функціональну
спрямованість
інформаційних
процесів
у віртуальному публічному просторі. Переваги
таких технологій відзначаються широким
діапазоном використання. У високорозвинених країнах smart-технології ефективно



використовують у багатьох сферах, зокрема
у культурі, освіті, економіці тощо. Ефективність
smart-технологій характеризується такими
чинниками: мобільним доступом (отриманням широкого спектру послуг у будь-якій точці
світу); нагромадженням і систематизацією
отриманої інформації у вигляді нових знань;
формуванням smart-оточення, при якому
інформаційно-технологічне
середовище
наближається до природного інтелекту, стимулюючи появу авторських розробок.
Концепція
віртуального
публічного
простору, яка виникла завдяки технологічному прогресу, полягає у тому, щоб полегшити
можливість контакту з іншими людьми незалежно від їх місця перебування, завдяки чому
виникають нові можливості для взаємодії. Нові
цифрові технології змінюють людей, суспільство і публічний простір, перетворюючи його
на віртуальне середовище, в якому відбувається різноманітне спілкування та взаємодія,
консолідація різних функцій та соціальний
обмін. З появою сучасних інтернет-технологій
змінюється форма комунікації, яка стає відірваною від простору і часу, що унеможливлює
у майбутньому реальний простір спілкування.
Висновки. Розвиток віртуальної сфери
сприяє становленню різноманіття форм і методів комунікації учасників, презентуючи все
більш досконалі і ефективні інструменти взаємодії та впливу їх один на одного. Водночас
інтернет стимулює інтенсифікацію комунікаційних процесів, що є результатом стрімкого
проникнення комп’ютерних технологій в усі
сфери життя суспільства. Отже, віртуальний
публічний простір, формуючи нові можливо-

ТЕОРІЯ
 МЕХАНІЗМИ
ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
сті і реалії комунікацій, стає найбільш динамічним технологічним, а також економічним,
культурним, соціальним і політичним феноменом сучасності. Однак через стрімкий прогрес
інноваційних та інформаційно-технологічних
технологій та трансформаційні зміни, які відбуваються унаслідок цього, поняття віртуального публічного простору потребує постійного
дослідження відповідно до вимог часу.
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Реклама є ефективним засобом просування
товарів та послуг на ринки різних рівнів.
Таку роль вона може також відігравати при
формуванні сприятливого іміджу регіонів,
обласних державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування та держави загалом. Проте, на жаль, в Україні приділяють
недостатньо уваги використанню маркетингових стратегій у формуванні сприятливого іміджу міст, областей, а також
держави. У науковій статті проаналізовано
компоненти та цілі територіального маркетингу. Висвітлено чотири основні стратегії щодо залучення на визначену територію
потенційних жителів, робітників, сприяння
веденню бізнесу та збільшенню обсягів експорту на території. Такими стратегіями є
іміджевий маркетинг, маркетинг визначних
пам’яток, інфраструктурний маркетинг та
маркетинг людей. Наведено приклади реалізації кожної із стратегій в Україні. Охарактеризовано проєкт міжнародної технічної допомоги під назвою «Партнерство для розвитку
міст», що впроваджує Федерація канадських
муніципалітетів для розвитку міст України.
Авторами було з’ясовано, що рушієм реалізації стратегії територіального маркетингу
є конкуренція за таких суб’єктів: мешканців
територій, які одночасно стають споживачами товарів та послуг, що пропонуються
на ринках, а також потенційними робітниками; суб’єктів господарювання, що можуть
ставати роботодавцями для місцевого
населення, а також формувати місцеві
бюджети, здійснюючи податкові платежі;
туристів, які є додатковими джерелами
фінансових надходжень для бізнесу, а також
суб’єктами, які через різноманітність своїх
потреб та вимог впливають на розвиток
бізнес-середовища. Зроблено висновок, що
низький рівень конкуренції негативно впливає на досягнення мети маркетингу територій. Реалізуючи маркетинг територій як
спосіб підвищення конкурентоспроможності певної адміністративно-територіальної одиниці чи держави загалом, суб’єкти
повинні враховувати, що інформація, яка
в межах відповідного маркетингу реалізується, повинна бути достовірною, повною
та точною. На прикладі короткострокової
оренди житла за допомогою онлайн-сервісів
в Україні наведено пропозиції щодо формування добросовісної конкуренції при застосуванні інфраструктурного маркетингу.

Постановка проблеми в загальному
вигляді. Поступова інтеграція України у ЄС
потребує належного представлення держави
на світовому ринку. Стратегічний розвиток
певних територій формує загальну конкурентоспроможність держави, але водночас потребує інформування про досягнені результати.
Це можливо через маркетинг певних територій. Також за допомогою маркетингу територій можливо отримати доступ до необхідних
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Advertising is an effective instrument of promoting goods and services to different levels of markets. It can also play a role in shaping a favorable
image of regions, regional state administrations,
local governments and the state as a whole.
Unfortunately, Ukraine isn’t paying enough attention to the use of marketing strategies in shaping a favorable image of cities, regions, and the
state. The scientific article analyzes the components and aims of territorial marketing. There
are four main strategies for attracting potential
residents, workers, business promotion and
increasing exports to the defined territory: image
marketing, landmark marketing, infrastructure
marketing and people marketing. Examples of
implementation of each strategy in Ukraine are
presented. An international technical assistance
project called the Partnership for Urban Development, which is being implemented by the Federation of Canadian Municipalities for Urban Development in Ukraine, is described. The authors
found out that the driving force behind the implementation of the territorial marketing strategy is
competition for: residents of territories who simultaneously become consumers of goods and services offered on the markets, as well as potential workers; business entities that can become
employers for the local population and generate
local budgets through tax payments; tourists who
are additional sources of financial income for the
business, as well as entities that, due to the diversity of their needs and requirements, affect the
development of the business environment. It is
concluded that the low level of competition has a
negative impact on the achievement of the goal
of territorial marketing. By realizing territorial marketing as a way of increasing competitiveness of
a certain administrative-territorial unit or country
in general, subjects must take into account that
the information within the relevant marketing is
implemented must be accurate, complete and
accurate. On the example of short-term rental
with the help of online services in Ukraine, there
are suggestions for the formation of fair competition in the application of infrastructure marketing.
Key words: competitiveness, territorial marketing, government, public administration, business
entity, public marketing.

ресурсів, в т.ч. інвестицій. Отже, дослідження
сучасного стану проведення маркетингу територій України з подальшими рекомендаціями
щодо їх удосконалення та реалізації дасть
змогу посилити конкурентоспроможність
як окремих територій, так і держави загалом.
У межах держави та державних союзів зростає конкуренція між містами. Так, в ЄС міста
конкурують між собою, створюючи привабливі
пропозиції для навчання, праці та відпочинку



іноземних громадян (потенційних покупців товару). Наприклад, такі міста, як Париж,
Рим, Амстердам, Мілан та інші, щороку
приваблюють потоки туристів, що дає можливість отримувати додаткові фінансові надходження. Індикаторами стану розвитку міст
можна назвати доступність житла, розвиток
інфраструктури, можливість користуватися
різноманітними послугами, безпеку в містах,
забруднення довкілля [1, с. 67].
Соціологи стверджують, що в умовах
швидкої урбанізації традиційні напрями
діяльності муніципальних утворень (водопостачання, забезпечення електроенергією,
прибирання сміття, організація культурного
відпочинку) все більше залежатимуть від співробітництва публічної сфери з приватним бізнесом, при цьому соціальні та підприємницькі
інтереси повинні перебувати в гармонії.
На таку взаємодію впливає і маркетинг територій [1, с. 71–71].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «маркетинг територій» було
предметом наукових досліджень іноземних
та вітчизняних вчених. Серед них – Ф. Котлер
[7], А. Панкрухін [8], Д. Візгалов [4], Н. Уліцька
[10], Є. Єргунова [5], Д. Башмаков [3],
В. Утвенко [1], Н. Полякова [9], Є. Качагін [6]
та ін. Основною працею щодо маркетингу
територій вважається «Маркетинг місць»
Ф. Котлера, в якій наводяться результати
дослідження проблеми залучення інвестицій,
підприємств, мешканців та туристів у містах,
регіонах та державах Європи.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Територіальний маркетинг в Україні належить до майже не застосовуваних публічною владою інструментів підвищення конкурентоспроможності певної території та держави. Потребує визначення вагомість впливу різних факторів, зокрема стану
конкурентного середовища, на досягнення
мети маркетингу територій. Необхідним є і
дослідження світового досвіду застосування
стратегій територіального маркетингу та можливостей їх реалізації в Україні з врахуванням
національних та адміністративно-територіальних особливостей, а також інтеграції України
у європейське співтовариство.
Мета статті – визначення компонентів та
цілей територіального маркетингу, аналіз стратегій територіального маркетингу та визначення можливостей їх застосування в Україні.
Виклад основного матеріалу. Маркетинг
території, на думку Ф. Котлер, складається
із чотирьох таких компонентів:
1) розробки для території міцного та привабливого позиціонування та іміджу;
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2) створення стимулів до придбання
для існуючих та потенційних покупців та користувачів товарів та послуг;
3) доступної та ефективної форми доставки
продуктів та послуг на певну територію;
4) пропаганди привабливих та корисних
якостей певної території з метою повноцінного інформування користувачів про її основні
переваги [7, с. 44].
Також Ф. Котлер і Д. Візгалов визначали,
що метою маркетингу територій є створення
привабливої території для нових жителів,
постійних мешканців, потенційних робітників,
ведення бізнесу та збільшення обсягів експорту [7, с. 75]. Крім зазначеного, Д. Башмаков
як мету визначає створення сприятливих умов
для відпочинку інвалідів, груп та організацій
[3, с. 11]. Головним завданням маркетингу
територій, на думку Є. Єргунова, є стійке
покращення якості життя всіх категорій її мешканців, що може реалізовуватися через досягнення цілей маркетингу територій [5, с. 63–64].
Як Ф. Котлер, так і А. Панкрухін виокремлює
4 стратегії для залучення на визначену територію потенційних жителів, постійних мешканців, потенційних робітників, ведення бізнесу
та збільшення обсягів експорту. Це іміджевий
маркетинг, маркетинг визначних пам’яток,
інфраструктурний маркетинг та маркетинг
людей [7; 8].
Іміджевий маркетинг включає в себе створення, розвиток, поширення та забезпечення
позитивного образу території. У маркетингу
іміджу використовуються такі інструменти,
як комунікаційні заходи, що демонструють відкритість території для контактів і надають можливість зовнішнім суб’єктам отримати доступ
до інформації про територію та переконатися
у її перевагах [8, с. 42]. Тобто для формування
позитивного іміджу міста потрібно розповідати про це місто, використовуючи доступні
інформаційно-комунікаційні технології. Банери
у місті, що інформують його мешканців чи відвідувачів про переваги життя у ньому, відеоролики про місто на телеканалах – все це допомагає створювати позитивний імідж міста
зокрема та держави загалом. Не менш важливим є створення іміджу території за допомогою інтернет-технологій. Прикладами тут
можуть бути міста України, котрі розробили
власні туристичні сайти, де висвітлюється
інформація про історію міста, архітектурні
пам’ятки, розміщуються рекомендації щодо
обрання закладу для харчування під час відвідин конкретного міста. Так, туристичний сайт
міста Одеси [18] включає у себе такі рубрики:
«Що робити», «Події», «Путівники», «Де поїсти»,
«Де зупинитися», «Корисна інформація» (про
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транспорт міста, важливі телефонні номери).
Висвітлення даної інформації може на відстані
сформувати позитивне враження про місто
як у потенційних його відвідувачів, так і у місцевих мешканців, а отже, допомогти у формуванні позитивного іміджу міста. Такі туристичні
сайти створені місцевими органами влади
майже в усіх обласних центрах України, окрім
Дніпра, Івано-Франківська, Кропивницького та
Чернівців, де офіційна інформація для туристів
розміщується на сайтах обласних чи міських
рад. Такі обласні центри, як Донецьк, Луганськ,
а також АР Крим не враховувались у дослідженні, адже наразі офіційний туризм на даних
територіях неможливий через складну політичну ситуацію. Також майже у всіх обласних
центрах України були створені стаціонарні
туристичні інформаційні центри, де відвідувачі
(мешканці) міст можуть отримати необхідну
туристичну інформацію, а також безкоштовні
консультації (рекомендації) щодо власних
потреб у місті.
Маркетинг визначних пам’яток включає
в себе створення та поширення інформації
щодо видатних пам’яток архітектури, розміщених на певних територіях. Пам’ятки архітектури часто стають візитівками для певних міст (наприклад, відома Ейфелева вежа
у Парижі, Колізей у Римі чи Тадж-Махал
у м. Аґра). Зрозуміло, що на привабливість
певної архітектурної пам’ятки впливає її візуальний вигляд, але без поширення інформації про дану споруду самого лиш привабливого вигляду недостатньо. Український
Тунель Кохання на Рівненщині – чудовий цьому
приклад. Тунель Кохання є лише природним
об’єктом, аркою, що утворена гіллям дерев,
проте належний маркетинг даної території
дозволив привабити потоки туристів, сформувати туристичні поїздки, спрямовані саме
на його відвідання. Тунель Кохання також згадується на туристичному сайті Рівненщини і
є в списках рекомендацій щодо відвідування.
До цієї стратегії маркетингу території також
відносять і створення бізнес-центрів, котрі
приваблюють на територію як роботодавців, так і потенційних працівників, а водночас
і майбутніх мешканців окресленої території.
Необхідність побудови бізнес-центрів існує
і в сільській місцевості, що потребує одночасного створення інвестиційного клімату,
тобто зниження податкового навантаження,
боротьби з корупцією тощо [19].
Успіх певної території (міста) залежить повністю від існуючого рівня цивілізованості ринкових відносин, що і визначає інфраструктурний
маркетинг. Під цивілізованістю ринкових відносин розуміються добросовісні умови ведення
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бізнесу за розвиненої ринкової інфраструктури [8, с. 47]. Вулиці міст, шосе, залізничні
сполучення, аеропорти та телекомунікаційні
мережі є найрозповсюдженішими об’єктами
модернізації інфраструктури [7, с. 83]. Однією
зі складових частин інфраструктури є освітлення міст України. Згідно з результатами проведеного дослідження у 2016 році
у м. Запоріжжя місцеві мешканці за власні
кошти під’єднали вуличні ліхтарі до енергопостачання, оскільки місцева (публічна) влада
була бездіяльною [17]. Відсутність належного
зовнішнього освітлення сприяє крадіжкам
на вулицях міст, появі загрози безпеці їх мешканців. Проблему з освітленням вдалось вирішити в м. Кропивницький через впровадження
комунальним підприємством «Міськсвітло»
системи розумного зовнішнього освітлення
OWLET, єдиної в Україні [14].
Не менш важливим в Україні є питання
залізничного
сполучення,
пасажиропотік якого є більшим, ніж авіа- чи водного
сполучення. Водне внутрішнє сполучення
через географічні особливості не є актуальним для України. Що стосується внутрішніх
перевезень, то пасажиропотік авіаперевезень
в І півріччі 2019 року склав 543 тис. пасажирів
[13], залізничного приміського сполучення
за перші 4 місяці 2019 року – 34 млн пасажирів [11]. З метою реформування залізничного
транспорту у листопаді 2016 року був розпочатий проєкт у рамках Twinning «Підтримка
Міністерства інфраструктури у запровадженні умов для застосування європейської
моделі ринку послуг залізничного транспорту
в Україні» (термін реалізації проєкту –
2016–2018 рр.), який є другим проєктом технічної допомоги. У межах проєктів європейські
експерти, зокрема, надавали допомогу щодо
розробки концепції структурних перетворень
«Укрзалізниці», структури ринку залізничних перевезень відповідно до європейських
принципів [12]. Завдяки співпраці з європейськими партнерами були напрацьовані пропозиції щодо внесення змін до Закону України
«Про залізничний транспорт» та щодо приведення вітчизняних законів у відповідність із
законодавством Європейського Союзу [15].
Реформування сектору залізничних перевезень спрямоване не лише на інфраструктурний розвиток, але і на подолання негативних
проявів монополії «Укрзалізниці».
Маркетинг
людей
включає
рекламу
на ринку мешканців території. Тема національного характеру через свою актуальність часто
використовується численними кампаніями
з просування територій. Знамениті люди, які
проживають на даній території, видатні міс-



цеві лідери, висококваліфіковані спеціалісти,
люди з великим підприємницьким хистом
теж створюють привабливість даної території для потенційних майбутніх мешканців
[7, с. 86–94]. Використання націоналістичної
стратегії як пріоритету в діяльності місцевої
влади має сприяти створенню комфортних
умов для розвитку людей, їх праці та відпочинку. Так, доступ до якісної освіти, створення
умов для обміну досвіду як з внутрішніми спеціалістами країни, так і з зовнішніми, створення
та розвиток культурних умов життя населення
(театрів, кіноіндустрії, інтерактивних музеїв)
сприяє участі знаменитостей, висококваліфікованих спеціалістів в розвитку певної території. Прикладом вільного доступу до якісної
освіти в Україні можуть бути переобладнання
бібліотек у медіатеки. Так, в рамках програми
«Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації»
було створено велику кількість медіатек у різних містах України, перша з яких була відкрита
наприкінці 2016 року у Запорізькій області [2].
З квітня 2015 року в Україні функціонує проєкт міжнародної технічної допомоги під назвою «Партнерство для розвитку міст» (проект ПРОМІС). Проєкт, який діятиме до грудня
2020 р., впроваджує Федерація канадських
муніципалітетів за фінансової підтримки
Міністерства міжнародних справ Канади.
Партнерами проєкту виступають Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, Асоціація міст України та 16 міст-партнерів з 4-х областей України. У результаті реалізації проєкту очікується пришвидшення економічного розвитку міст в Україні, зміцнення
муніципального сектору. Згідно з методологією Проєкту ПРОМІС до розробки та впровадження маркетингової стратегії міста потрібно
рівноцінно залучати представників влади, бізнесу та громади. Так, з 2016 року м. Мелітополь
почало співпрацю з проєктом ПРОМІС, під час
якої було втілено низку важливих проєктів та
ініціатив. Зокрема, запроваджено системи
«Відкрите місто» і «Громадський бюджет»,
розроблено програму «Сприяння просуванню
продукції міста Мелітополя на зовнішні ринки»,
Маркетингову стратегію та бренд міста. Тепер
у місті триває робота над Стратегією розвитку
Мелітополя – 2030, створення якої також відбувається за підтримки Проєкту ПРОМІС, і
повноцінний стратегічний напрям – муніципальний маркетинг і розвиток туризму – уже
внесено до її проєкту. Згідно з досвідом проєкту ПРОМІС процеси муніципального брендингу та маркетингу мають певний уніфікований алгоритм розроблення та впровадження,
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проте вони враховують особливості кожної
території [16].
Отже, стратегії територіального маркетингу
реалізуються через відповідні компоненти. Ці
стратегії спрямовані на досягнення визначених цілей. Головним рушієм реалізації стратегії
територіального маркетингу є конкуренція за:
–– мешканців територій, які одночасно стають споживачами товарів та послуг, що пропонуються на ринках, і потенційними робітниками;
–– суб’єктів господарювання, що можуть
ставати роботодавцями для місцевого населення, а також формувати місцеві бюджети,
здійснюючи податкові платежі;
–– туристів, які є додатковими джерелами
фінансових надходжень для бізнесу, а також
суб’єктами, які через різноманітність своїх
потреб та вимог впливають на розвиток бізнес-середовища.
Конкуренція, що виникатиме між різними
територіями, без відповідного регулювання
в межах конкурентної політики держави може
набувати ознак недобросовісної конкуренції.
Реалізуючи маркетинг територій як спосіб
підвищення конкурентоспроможності певної адміністративно-територіальної одиниці
чи держави загалом, суб’єкти повинні враховувати, що інформація, яка в межах відповідного маркетингу реалізується, повинна
бути достовірною, повною та точною.
В іншому разі задля популяризації окремих
територій можливим стане введення в оману
членів суспільства задля отримання вигоди
в майбутньому.
Недобросовісна конкуренція може реалізовуватись через використання позначень відповідних об’єктів, на яких зосереджений маркетинг одних територій, що є
подібними до об’єктів інших територій. Що
стосується таких компонентів маркетингу
територій, як створення стимулів до придбання
та доступна та ефективна форма доставки,
то їхнє існування без забезпечення високого
рівня конкуренції в бізнес-середовищі конкретної території неможливе.
У разі відсутності альтернативних джерел
придбання мешканці відповідної території
можуть зазнавати зловживань своїм становищем на ринку з боку монопольних чи домінуючих фірм. Такі фірми можуть вдаватись
до встановлення завищених цін, обмеження
обсягів пропозиції товарів чи послуг на ринку,
зниження якості товарів чи послуг тощо. Якщо
ринок в межах відповідної території не буде
достатньо конкурентним, то в межах інфраструктурного маркетингу чи іміджевого маркетингу формуватимуться уявлення про територію, що характеризується:
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–– високим рівнем витратності для започаткування бізнесу;
–– наданням споживачам послуг чи реалізації товарів за завищеними цінами та заниженою якістю;
–– пов’язаністю фірм-лідерів на ринку з місцевими органами влади, що може перешкоджати участі нових фірм в публічних закупівлях
та їхньому доступу до місцевого ринку.
Низьке конкурентне середовище не дасть
змоги сформувати ефективну інфраструктуру
та досягти мети маркетингу територій.
Для розвитку туризму в межах маркетингу територій необхідно зберегти добросовісну конкуренцію у сфері оренди житла,
комфорт якого для туристів відіграє важливу роль. Основними учасниками у сфері
оренди житла є такі сервіси короткострокової оренди, як “Airbnb” (оренда приватного
житла) та “Booking.com” (бронювання готелів). Що стосується сервісу “Airbnb”, то через
взаємодію з фізичними особами виникають
такі негативні наслідки, як несплата податків,
тіньова економіка, несприйняття сусідами
орендарів таких помешкань. Отже, більшість
порушень виникає в разі короткострокової
оренди житла. Різні країни вживають заходи
для врегулювання відповідної ситуації.
Так, наприклад, у Парижі короткострокова
оренда помешкання можлива лише протягом
120 днів на рік, а в Амстердамі – 30 днів на рік.
У боротьбі з недобросовісною конкуренцією
у Сан-Франциско місцева влада впровадила
обов’язковість отримання місцевими мешканцям сертифікату про можливість здавати
житло, для чого необхідна відповідна бізнес-реєстрація [11]. Що стосується України,
то у популярних туристичних містах нашої
країни варто ввести регулювання короткострокової оренди житла через отримання сертифікату на здачу власного помешкання, що
розміщене на відстані до 30 км від центру міст.
Таке обмеження дасть змогу частково розвинути та підтримати найближчі території та
райони до центру міст. Проте таке обмеження
не має стосуватись зареєстрованих готелів
та хостелів, оскільки їх діяльність регламентується вимогами до надання послуг тимчасового розміщення осіб.
Висновки. До створення та втілення маркетингової стратегії міст необхідно рівноцінно
залучати представників влади, бізнесу та громади. Зокрема, чиновники забезпечують реалізацію адміністративного ресурсу, координують і лобіюють інтереси міста в вищих публічних
органах. Бізнес здійснює оцінювання розвитку
територій, надає фінансову й кадрову підтримку. Мешканці є джерелами ідей та громад-

74

Випуск 15. 2020

ської підтримки розвитку територій. Жодна
з окремих комерційних, громадських чи державних інституцій не володіє достатніми ресурсами, повноваженнями та професіоналізмом
для здійснення самостійного маркетингу
територій без соціального партнерства [16].
В Україні маркетинг міст перебуває на початковій стадії свого розвитку. При цьому найбільш активними учасниками є громадськість
та іноземні партнери. Стратегії ж територіального маркетингу можливо застосовувати
в Україні за умови створення достатнього конкурентного середовища, оскільки конкуренція є головним рушієм набуття конкурентних
переваг окремою територією та досягнення
високого рівня конкурентоспроможності держави загалом. З розвитком інфраструктури,
в т.ч. транспортного сполучення між країнами
та містами, кожна територія стає учасником
не лише боротьби за туриста та бізнес на національному рівні, але й в окремих випадках ця
боротьба переноситься на світовий рівень.
Отже, без розроблення системного підходу
маркетингу територій та його реалізації досягнення відповідного рівня конкурентоспроможності стає ускладненим. Перспективи подальших досліджень полягають у ґрунтовному
опрацюванні кожної з перелічених стратегій
маркетингу територій, а з врахуванням отриманих результатів цього дослідження стане
можливим формування рекомендацій щодо їх
вдосконалення, зокрема завдяки захисту від
недобросовісної конкуренції та забезпеченню
достатнього рівня конкурентного середовища
при застосуванні кожної із стратегій.
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У статті обґрунтовано, що житлово-комунальне господарство – це одна з пріоритетних та важливих галузей національного господарського комплексу, яка
суттєво впливає на розвиток різноманітних взаємовідносин у державі. Ця галузь
спрямована на забезпеченість життєдіяльності населених пунктів. Метою державного регулювання ринку житлово-комунального господарства є реалізація соціальної
та економічної політики держави в галузі
житлово-комунального господарства, концепції розвитку ринку у національній економіці. Досліджено механізм державного
управління та регулювання сфери житлово-комунального господарства (елементи,
суб’єкти, об’єкти управління, принципи,
методи, функції державного регулювання).
Аналіз тенденцій розвитку житлово-комунального господарства України доводить,
що житловий фонд України протягом 20142017 рр. збільшується незначними темпами
(на 0,7% кожен рік), значну частку загального житлового фонду країни займають
житлові приміщення Дніпропетровської,
Київської, Харківської областей та м. Києва.
Виділено причини кризового стану житлово-комунального господарства України.
Зокрема, цими причинами є такі: численні
аварії, які викликають соціальне напруження серед населення та створюють
екологічно небезпечні ситуації в регіонах;
високий рівень зносу інженерних мереж та
систем; потреби капітального ремонту
частини вулично-дорожньої мережі, незадовільний технічний стан рухомого складу
підприємств міського електротранспорту;
невисока якість житлово-комунальних
послуг. Пропонуються такі інноваційні
заходи державного регулювання розвитку
житлово-комунального
господарства:
залучення фінансових ресурсів шляхом розвитку державно-приватного партнерства,
прямих інвестицій, міжнародних грантів,
кредитів міжнародних фінансових установ;
створення великих спеціалізованих компаній; передача в концесію або оренду великим компаніям комунальних підприємств.
Запропоновані інноваційні підходи щодо
розвитку житлово-комунального господарства дозволять підвищити якість управління комунальною діяльністю як держави,
так і регіону.

Постановка проблеми у загальному
вигляді.
Важливу роль серед галузей
невиробничої сфери відіграє житлово-комунальне господарство України. Житловокомунальне господарство (далі – ЖКГ) є
технічно забезпеченою багатогалузевою
галуззю, яка має розгалужену структуру
у вигляді комплексу послуг, реалізація яких
спрямована на задоволення першочергових
життєвих потреб населення.
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інновації.
The article substantiates that housing and communal services is one of the priority and important branches of the national economic complex,
which significantly influences the development
of various relationships in the state and aims at
ensuring the livelihood of settlements. The purpose of government regulation of the market of
housing and communal services is to implement
the social and economic policy of the state in the
field of housing and communal services, the concept of market development in the national economy. The mechanism of government administration and regulation of the housing and communal
services sector (elements, subjects, objects of
management, principles, methods, functions of
state regulation) is investigated. The analysis of
the tendencies of development of the housing
and communal services of Ukraine shows that
the housing stock of Ukraine during 2014–2017
has been increasing at an insignificant rate (by
0.7% every year), a significant share of the total
housing stock of the country is occupied by
the premises of Dnipropetrovsk, Kyiv, Kharkiv
regions and m Kiev. The reasons for the crisis situation of the housing and communal services of
Ukraine are highlighted: numerous accidents that
cause social tension among the population and
create environmentally dangerous situations in
the regions; high level of wear of engineering networks and systems; needs of overhaul of a part of
the street-road network, unsatisfactory technical
condition of rolling stock of enterprises of urban
electric transport; poor quality of housing and
communal services. The innovative measures of
government regulation of housing and communal services development are offered: attraction
of financial resources (through development of
public-private partnerships, direct investments,
international grants, credits of international
financial institutions), creation of large specialized companies, concession or leasing of large
companies of existing municipal enterprises. The
proposed innovative approaches to the development of housing and communal services will
improve the quality of communal activity management in both the government and the region.
Key words: government regulation, strategy,
housing and communal services, housing stock,
financing, innovation.

Житлово-комунальне господарство – це
одна з пріоритетних та важливих галузей
національного господарського комплексу,
яка суттєво впливає на розвиток різноманітних
взаємовідносин у державі та забезпечує життєдіяльність населених пунктів. До основних
особливостей ЖКГ відносять комплексність
роботи та монопольне положення її підгалузей, функціональну важливість галузі, залежність від міського бюджету тощо.



Одна з найважливіших проблем сучасного етапу реформування економіки полягає
в радикальній зміні механізмів керування розвитком житлово-комунального господарства
як системи, яка забезпечує життєдіяльність
населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами дослідження шляхів реформування ЖКГ займаються відомі вітчизняні
та закордонні учені, зокрема О. Бурак [1],
І. Драган [2], О. Завада [3], В. Лук’янов [4–5],
О. Парубець [6], В. Торкатюк [7], Ю. Усенко [7]
та ін. Однак на сучасному етапі залишається
безліч питань.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки галузь ЖКГ перебуває у глибокій системній кризі. Негативними факторами
розвитку галузі є зростання неплатежів за житлово-комунальні послуги через відсутність
коштів у населення, підвищення кредиторської
та дебіторської заборгованості, недостатнє
фінансування розвитку галузі.
Інтеграційна стратегія України та програма
реформування економіки обґрунтовують важливість удосконалення управління регіональним розвитком. Цей процес потребує формування якісно нових відносин між державою,
населенням та регіонами, радикальних змін
у системі управління для підвищення ефективності системи управління і життєвого рівня
населення.
Метою статті є визначення стратегічних
напрямів розвитку житлово-комунального
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господарства для створення конкурентного
середовища в галузі відповідно до вимог національних та європейських стандартів.
Виклад основного матеріалу. Під житлово-комунальним господарством розуміють
комплекс підгалузей, які забезпечують комфортність та зручність перебування та проживання в будівлях населених пунктів громадян, надання громадянам широкого спектру
житлово-комунальних послуг, функціонування
інженерної інфраструктури різних будівель
населених пунктів [2].
Державне регулювання житлово-комунального господарства базується на таких
основних засобах впливу на ринок, як прогнози
розвитку національної економіки, законодавчі
акти, цільові комплексні програми, державні
інвестиції, державні контракти та державні
замовлення, місцеві та державні бюджети,
субсидії, бюджетні дотації, податкові пільги
та податки, державні резерви, державні кредити, галузеві загальнодержавні стандарти
та норми, соціально-економічні нормативи,
індексування цін, норми амортизації, встановлення єдиної тарифної системи, системи вільних та фіксованих граничних цін тощо.
Метою державного регулювання ринку ЖКГ
є реалізація економічної та соціальної політики
держави у сфері ЖКГ, концепції розвитку ринку
у національній економіці. Основні елементи
державного регулювання ринку ЖКГ представлені на рис. 1.
Кожний функціональний складник виконує
власні функції за допомогою таких засобів,

ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЖКГ
правове регулювання

державне підприємництво

адміністративне регулювання

грошово-кредитне регулювання

державне програмування

фінансово-бюджетне і податкове
регулювання

індикативне планування

державне регулювання тарифів

соціальний захист населення при
наданні ЖКП (пільги та
субсидії)

контроль якості ЖКП

державне регулювання
інвестиційної діяльності

підтримка конкуренції та
контроль за монополістами

Рис. 1. Елементи державного регулювання ринку ЖКГ
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як дотації, законодавчі акти та закони, податкові пільги та податки, та взаємопов’язаний із
усіма іншими елементами.
Під механізмом державного управління та
регулювання сфери ЖКГ розуміється сукупність функцій для обґрунтування інформаційного простору, аналізу та оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів, рівня
розвитку сфери ЖКГ, вибору та формування
відповідних пріоритетних напрямів регулювання ЖКГ, які спрямовані на оздоровлення
сфери обслуговування, локалізацію кризових
явищ, підвищення соціально-економічного
рівня розвитку ЖКГ, наближення до світових
стандартів (рис. 2).
Основою розробки даного механізму є
сукупність визначених принципів, що зумовлюють його задачі та функції і становлять його

методологічну основу. Поєднання різних засобів та елементів і організаційно-економічного
механізму розвитку ЖКГ дозволяє виділити
систему методів державного регулювання
ринку ЖКГ (способів впливу) з метою забезпечення та створення умов їх функціонування.
За способами впливу виокремлюють прямі
та непрямі методи державного регулювання
ринку ЖКГ, які встановлюють певні умови
для суб’єктів фінансового ринку. Як засіб
доповнення сукупного попиту, який включає
запровадження трансфертних виплат населенню, прямих державних інвестицій, субвенцій, дотацій, субсидій для населення, бюджетів
нижчого рівня, підприємств тощо, використовують методи прямого впливу. До прямих
методів державного регулювання, зокрема,
відносять систему штрафів, обмежень, ліцен-

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖКГ
Метою державного регулювання ринку ЖКГ є реалізація
економічної та соціальної політики держави у сфері ЖКГ,
концепції розвитку ринку у національній економіці
СУБ’ЄКТИ
органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування,
власники, виробники, виконавці
та споживачі житловокомунальних послуг

ОБ’ЄКТИ
житловий фонд, об'єкти
благоустрою, теплопостачання,
водопостачання та
водовідведення, а також їх
мережі чи складники (кришки
люків, решітки на них тощо)

ПРИНЦИПИ
Принцип нових задач
Принцип ефективності
Принцип комплексності прийнятих регулюючих
рішень
Принцип використання єдиної інтегрованої бази
даних
Принцип обов'язкового зворотного зв'язку
Принцип необхідного різноманіття
Принцип адаптації
Принцип багатоваріантності розробки можливих
регулюючих заходів з урахуванням факторів
невизначеності і ризику реалізації окремих заходів
Принцип своєчасності прийняття управлінських
рішень
Принцип адекватності реагування
Принцип регулярності діагностики

МЕТОДИ
Прямі методи
Непрямі методи
Правові методи
Адміністративні
методи
Економічні
методи
ФУНКЦІЇ
визначення цілій
розвитку галузі,
стимулювання,
оперативне
коригування,
контроль

Рис. 2. Механізм державного управління та регулювання сфери ЖКГ
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зій, дозволів, державних замовлень та контрактів, квот.
Житловий фонд України включає майже
25% від основних фондів країни та є національним багатством країни. До житлового
фонду входять підприємства державної власності, що перебувають в повному чи оперативному господарському управлінні, і кому-
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нальної власності, суспільний житловий фонд,
де працює 15% від зайнятого населення
України, будівлі та споруди, які є приватною
власністю [3].
Житловий фонд України протягом 2014–
2017 рр. збільшувався незначними темпами
(на 0,7%) кожного року, досягнувши значення
в 2017 році у 984 833 181 м2 (рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка житлового фонду України в 2014–2017 рр., м2 [8]

Інноваційний підхід

Результат

залучення фінансових
ресурсів

прозорість інформації щодо потреб та обсягів
капітальних інвестицій, оптимальне фінансування
потреб галузі за рахунок бюджетів усіх рівнів,
створення мотиваційних та компенсаційних
механізмів для запуску масштабної програми
реформування

створення великих
спеціалізованих
компаній, які можуть
надавати послуги на
ринках природних
монополій

концентрація ресурсів та залучення значних
інвестицій у розвиток відповідних структур,
технічних систем, мереж і взагалі ринку з
подальшим підвищенням якості послуг

передача в оренду або
концесію великим
компаніям існуючих
комунальних
підприємств

зниження бар’єрів для входження на ринки
комунальних послуг підприємницьких структур,
встановлення відповідальності підприємств, що
надають житлово-комунальні послуги, захист
прав споживачів щодо несплати за ненадані або
надані неякісно житлово-комунальні послуги

Рис. 4. Інноваційні підходи державного регулювання розвитку
житлово-комунального господарства
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Значну частку загального житлового
фонду країни займають житлові приміщення
Дніпропетровської, Київської, Харківської
областей та м. Києва. Найменшу частку житлових приміщень у структурі загального
житлового фонду України мають Луганська,
Волинська та Чернівецька області.
До стійких позитивних тенденцій розвитку
житлово-комунального господарства можна
віднести розвиток конкуренції у сфері обслуговування житлового фонду, суттєве підвищення частки платежів населення в оплаті
житлово-комунальних послуг при забезпеченні адресної захищеності малозабезпечених сімей та зниженні частки бюджетного
дотування галузі, передачу відомчого житлового фонду, об’єктів соціального призначення
в муніципальну власність. Ці заходи дозволили
підвищити ефективність діяльності промислових підприємств та звільнити їх від виконання
соціальних функцій [5].
На кінець 2018 року в аварійному стані
перебувало 19% загальної протяжності теплових мереж країни. На кінець 2013 року даний
показник становив 15%. Подібна динаміка
існувала у 20 регіонах. Найсуттєвіше частка
аварійних теплових мереж збільшилась
у Львівській (з 16,8% до 27,8%), Сумській
(з 9,8% до 43,1%), Тернопільській (з 14,4%
до 30,5%) та Запорізькій (з 9,7% до 23,8%)
областях [8].
Регіональний аналіз водопровідних мереж
доводить, що у 22 регіонах більша частка
водопровідних мереж перебуває в аварійному стані. Найбільший показник спостерігається в м. Києві (з 20,4% до 39%), Луганській
області (з 50,6% до 63,4%). Зменшення цієї
частки спостерігалося в Івано-Франківській,
Закарпатській,
Одеській,
Миколаївській
областях (36,8% загальної протяжності каналізаційних мереж порівняно з 30,9% на кінець
2013 року) [8].
Проведений аналіз дав змогу виділити
також низку негативних тенденцій у розвитку регіональної організації житлово-комунального
господарства
України.
Це
такі тенденції: серйозні суперечності між
інтересами місцевих та державних органів
управління, які мають як об’єктивний, так і
суб’єктивний характер, відсутність суттєвих правових відмінностей між житлом, яке
перебуває у приватній власності, та житлом
на умовах соціального найму; невисока динаміка створення товариств власників житла
для управління у багатоквартирних будинках
через низьку активність населення та незацікавленість представників місцевих органів
влади в допомозі створеним товариствам.
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Сучасний
стан
житлово-комунального
господарства України є кризовим. Дуже
високий рівень зносу інженерних мереж та систем ЖКГ призводить до численних аварій, які
викликають соціальне напруження серед населення, створюють екологічно небезпечні ситуації в регіонах. Незадовільною залишається
якість житлово-комунальних послуг. Поступово
погіршується технічний стан рухомого складу
підприємств міського електротранспорту.
Неефективна енергоресурсозберігаюча політика, багаторівнева відомча підпорядкованість, залишковий характер фінансування,
відсутність стимулів покращення якості послуг
та зниження витрат є причинами такого
стану галузі. Реформи у сфері ЖКГ відбуваються досить швидко в інших сферах національної економіки, однак відсутня виважена
державна стратегія з комплексного підходу
до запровадження ринкових відносин в галузі.
Стан житлово-комунального господарства в Україні, попри зростання показників
обсягів послуг, з кожним роком погіршується.
Причиною цього є гальмування процесів
реформування галузі, відсутність в галузі конкурентного середовища.
Створення конкурентного середовища
в системі обслуговування та управління житлово-комунальної сфери, демонополізація
галузі має стати важливим напрямом реформи
житлово-комунального господарства, який
дозволить власникам об’єктів комунального
призначення та житла обирати суб’єкта управління, який зможе забезпечити необхідний
рівень якості робіт та обсягів послуг за найнижчими цінами [9].
Створення нової системи договірних відносин між усіма учасниками надання житлово-комунальних послуг є важливим аспектом
підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства. Результатом реалізації цього напряму є встановлення відповідальності сторін у разі недотримання умов
договорів формування, чітке розмежування
повноважень, формування стимулів до зниження витрат на всіх ділянках технологічного
ланцюга з постачання та виробництва комунальних послуг.
Проблеми фінансування ЖКГ – це збір
коштів за надані послуги та відшкодування
підприємствам економічно обґрунтованих
витрат. Вирішити їх можливо шляхом впровадження геоінформаційної системи, переходу
підприємств-виробників послуг від розрахунків з населенням на розрахунок з власником будинку, відшкодування частини витрат
із місцевого бюджету, встановлення відповідного тарифу.



За допомогою передачі в концесію та
оренду великим компаніям існуючих комунальних підприємств, створення великих
спеціалізованих компаній можливим є наближення до ринкових принципів господарювання
(рис. 4).
Серед інструментів управління сферою ЖКГ
найбільш дієвими є дотації, податкові пільги,
субсидії, безвідсоткові кредити – фінансові
інструменти, які приймають різні форми. Тому
як інструменти та засоби реформування ЖКГ
регіону пропонується розглядати саме фінансові впливи, що знаходять своє вираження
у формуванні ефективної системи стимулювання інноваційної діяльності регіону з коштів
державного (регіонального) фонду.
Запропоновані інноваційні підходи щодо
розвитку ЖКГ дозволять значно підвищити
якість управління комунальною діяльністю
як держави, так і регіону (міста), що забезпечить
покращення якості життя, досягнення цілей
розвитку держави та на регіональному рівні
з метою визначення пріоритетних напрямів
фінансування інноваційних проєктів з енергозбереження та оцінки необхідних ресурсів та їх
економії для поліпшення діяльності ЖКГ міста.
Висновки. На основі проведеного дослідження обґрунтовано, що житлово-комунальне господарство – це одна з пріоритетних
та важливих галузей національного господарського комплексу, яка суттєво впливає на розвиток різноманітних взаємовідносин у державі
та спрямована на забезпеченість життєдіяльності населених пунктів. Досліджено механізм
державного управління та регулювання сфери
ЖКГ (елементи, суб’єкти, об’єкти управління,
принципи, методи, функції державного регулювання).
Сучасний кризовий стан житлово-комунального господарства України сформувався
на підставі численних аварій, які викликають
соціальне напруження серед населення та
створюють екологічно небезпечні ситуації в регіонах, високого рівня зносу інженерних мереж
та систем, потреби капітального ремонту
частини вулично-дорожньої мережі, незадовільного технічного стану рухомого складу підприємств міського електротранспорту неви-
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сокої якості житлово-комунальних послуг.
З метою вирішення зазначених проблем
пропонуються такі інноваційні заходи державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства: залучення фінансових
ресурсів шляхом розвитку державно-приватного партнерства, прямих інвестицій,
міжнародних грантів, кредитів міжнародних
фінансових установ; створення великих спеціалізованих компаній; передача в концесію
або оренду великим компаніям існуючих комунальних підприємств. Запропоновані інноваційні підходи щодо розвитку ЖКГ дозволять
підвищити якість управління комунальною
діяльністю як держави, так і регіону.
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У статті розроблено модель державного регулювання електронного навчання.
Зокрема, визначено зміст управління ефективністю системи електронного навчання.
Показано, що управління ефективністю
системи електронного навчання є раціональною організацією сервісів електронного
навчання на базі інформаційних технологій.
Наведено особливості бібліотеки передового досвіду організацій інформаційних
технологій забезпечення електронного навчання як загальної методологічної основи
більшості моделей управління сервісами
електронного навчання. Підкреслено, що
основними принципами функціонування
цієї бібліотеки є такі: затвердження цілей
бізнесу як основного критерію вибору ІТ-рішення та його архітектури; визначення
цілей бізнесу, що зумовлюють набір сервісів, які надаються інформаційними системами, а також завдань управління рівнями
сервісів; виокремлення завдань управління
рівнями сервісів, що визначають процеси
інформаційних систем у відповідній організаційній структурі; підбір організаційної
структури відповідно до завдань управління
рівнями сервісів та її дія відповідно до визначень процесів; підтримка моделей процесів
і організаційної структури визначає набір
технологічних рішень; управління сервісами
інформаційних технологій фокусується на
проактивних заходах, тобто заходах, що
попереджають перерви в сервісах інформаційних технологій електронного навчання.
Виокремлено такі складники бібліотеки
передового досвіду організацій інформаційних технологій забезпечення електронного навчання: підтримку послуг; доставку
послуг; планування, впровадження та управління послугами; управління додатками;
управління інфраструктурою інформаційно-комп’ютерних технологій; управління
безпекою; бізнес-перспективу; управління
конфігурацією програмного забезпечення.
Ключові слова: модель державного управління, процеси електронного навчання, біблі-

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Сучасне державне управління процесами електронного навчання являє собою
відображення передового досвіду і містить
опис основних процесів, пов’язаних з реалізацією сервісів електронного навчання.
Розвиток і популяризація державного управління процесами електронного навчання
підтримуються незалежною професійною
спільнотою, а також наявністю навчальних
організацій і сертифікаційних схем. Саме
тому актуальною і необхідною є розробка
моделі державного управління процесами
електронного навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Державне управління процесами електронного навчання здійснювалося протягом
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отека передового досвіду, інформаційні системи, інформаційні технології.
The model of state regulation of e-learning is
developed in the article. In particular, the content of management of effectiveness of the
e-learning system is determined. It is shown that
management of effectiveness of the e-learning
system is a rational organization of e-learning
services based on information technologies.
The features of the library of best practices of
information technology organizations providing
e-learning are presented as the general methodological basis of most models of e-learning
services management. It is noted that the main
principles of such a library are the following:
approving business objectives as the main
criterion for choosing of IT solution and its
architecture; definition of business objectives,
defining the set of services provided by information systems, as well as tasks of service level
management; allocation of tasks for management of service levels, which define processes
of information systems in the corresponding
organizational structure; the selected organizational structure according to service level
management tasks and process definitions;
supporting of process models and organizational structur; definition of a set of technology
solutions; focusing of information technology
service management on proactive activities, i.e.
activities preventing interruptions in e-learning
information technology services. The following
components of the library of best practices of
e-learning information technology organizations
are identified: support for services; delivery of
services; planning, implementation and management of services; management of applications; information and computer technology
infrastructure management; managements of
safety; business perspective; software configuration management.
Key words: model of public administration,
e-learning processes, library of experience, information systems, information technologies.

тривалого часу багатьма вченими та практиками. Так, зазначену проблему досліджували
такі автори, як В. Биков [1], Р. Голощук [2],
І. Костікова [3].
Проте розробка дієвої моделі, яка б дозволила оптимізувати ці процеси, все ще актуальна для сучасної вітчизняної практики.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. На сучасному ринку
досить широко представлені програмні продукти для автоматизації електронного навчання на підприємствах, однак відсутнє
системне державне регулювання їх структури
та розповсюдження. Це зумовлює необхідність проведення поточного дослідження.
Метою статті є розробка моделі державного регулювання електронного навчання.



Для досягнення поставленої мети у роботі
вирішується низка таких завдань:
–– визначити зміст управління ефективністю
системи електронного навчання;
–– навести особливості бібліотеки передового досвіду організацій інформаційних технологій забезпечення електронного навчання
як загальної методологічної основи більшості
моделей управління сервісами електронного
навчання;
–– виокремити складники бібліотеки передового досвіду організацій інформаційних технологій забезпечення електронного навчання.
Виклад основного матеріалу. Управління ефективністю системи електронного
навчання є раціональною організацією сервісів електронного навчання на базі інформаційних технологій. Сьогодні загальною
методологічною основою більшості моделей
управління сервісами електронного навчання
є Information Technology Infrastructure Library
(ITIL) – бібліотека передового досвіду організацій інформаційних технологій забезпечення
електронного навчання. На базі бібліотеки
ITIL деякі організації розробили свої структуровані підходи до управління послугами електронного навчання. Серед них можна відзначити такі підходи:
–– HP ITSM Reference Model компанії
“Hewlett-Packard”;
–– IT Process Model компанії «ЮМ»;
–– MOF компанії “Microsoft” [2; 3].
Доступні також консультаційні послуги
з впровадження підходу ITIL.
Бібліотека ITIL перебуває в безперервному
розвитку і містить такі складники:
–– підтримку послуг (англ. Service Support);
–– доставку послуг (англ. Service Delivery);
–– планування, впровадження та управління
послугами (англ. Planning to lmplement Service
Management);
–– управління додатками (англ. Application
Management);
–– управління інфраструктурою інформаційно-комп’ютерних технологій (англ. ICT
Infrastructure Management);
–– управління безпекою (англ. Security
Management);
–– бізнес-перспективу (англ. The Business
Perspective).
Додатковим складником є управління конфігурацією програмного забезпечення (англ.
Software Asset Management) [1; 4].
Видавець бібліотеки ITIL – OGC (The Office
of Government Commerce) – британська урядова організація, що відповідає за підвищення
ефективності роботи державних структур
Великобританії, а також за розвиток коопе-
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рації з компаніями приватного сектора. ITIL
не є ні стандартом, ні керівництвом до дії,
а лише описує кращий досвід. На основі ідеології ITIL створюються прикладні моделі
управління послугами електронного навчання
на базі інформаційних технологій, однією з
яких, зокрема, є IT Service Management (далі –
ITSM). Основними принципами ITSM є такі:
–– затвердження цілей бізнесу як основного
критерію вибору ІТ-рішення та його архітектури;
–– визначення цілей бізнесу, що зумовлюють набір сервісів, які надаються інформаційними системами, а також завдань управління
рівнями сервісів;
–– виокремлення завдань управління рівнями сервісів, що визначають процеси інформаційних систем у відповідній організаційній
структурі;
–– організаційна структура підбирається
відповідно до завдань управління рівнями сервісів та діє відповідно до визначень процесів;
–– підтримка моделей процесів і організаційної структури визначає набір технологічних
рішень;
–– управління сервісами інформаційних технологій фокусується на проактивних заходах,
тобто заходах, що попереджають перерви
в сервісах інформаційних технологій електронного навчання [1; 3].
Далі доцільно розглянути структуру ключових блоків моделі державного управління процесів ITSM більш докладно.
1. Блок процесів взаємодії бізнесу та сервісів інформаційних технологій.
Процес аналізу потреб бізнесу, будучи
вихідним пунктом процесів ITSM, здійснює оцінку вимог бізнесу (ініціатива в цьому
випадку належить бізнес-підрозділу) і ринку
послуг електронного навчання всередині підприємства (ініціатива належить інформаційним системам електронного навчання).
Основне завдання процесу аналізу потреб
бізнесу – узгодження цілей і пріоритетів між
бізнес-підрозділами та інформаційними системами електронного навчання. Зокрема,
саме в межах процесу бізнес-оцінки відбувається уточнення цілей і пріоритетів бізнесу, що
використовується процесами управління клієнтами для розробки стратегії інформаційних
технологій електронного навчання.
Процес управління клієнтами забезпечує
прогнозування потреб користувачів, доведення до користувачів змісту сервісів, вимірює ступінь задоволеності користувачів і
організовує спільні з користувачами дії щодо
вирішення проблем. Основне завдання процесу управління клієнтами – визначення і
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узгодження конкретних рішень по сервісах,
необхідних бізнес-підрозділам.
Процес розробки стратегії розвитку інформаційних технологій електронного навчання
зводить в єдину концепцію участь інформаційних систем в створенні вартості на підприємстві і на цій основі вбудовує бізнес-план
застосування інформаційних систем електронного навчання в бізнес-плані підприємства. Основне завдання розробки стратегії
розвитку інформаційних систем електронного
навчання – це визначення вкладу інформаційних систем електронного навчання в створення вартості на підприємстві і на цій підставі
розробка бізнес-плану впровадження інформаційних систем електронного навчання.
Отже, блок процесів взаємодії з бізнесом
перетворює бажання користувачів, в тому числі
неформалізовані належним чином, в специфікації вимог до сервісів, що описують необхідні
бізнес-підрозділам сервіси інформаційних
технологій електронного навчання і вимоги
до їх характеристик. Співробітники, що задіяні
у процесах електронного навчання, в цьому
випадку повинні бути орієнтовані не тільки
на сприйняття запитів бізнес-користувачів,
а й на активне просування останніми можливостей електронного навчання в частині сервісів
інформаційних технологій. Нарешті, на основі
портфеля вимог до сервісів інформаційних
технологій забезпечення електронного навчання розробляються відповідні стратегії, бізнес-плани і бюджети. Тим самим на рівні електронного навчання в цілому намічаються шляхи
задоволення вимог бізнес-користувачів і відповідний їм розвиток інфраструктури інформаційних технологій підприємства. Кінцевим
результатом процесу є сформульовані вимоги
до сервісів і стратегія розвитку інформаційних технологій забезпечення електронного
навчання, які є підставою для діяльності блоку
проєктування і управління сервісами [1; 4].
Зокрема, блок процесів проєктування і
управління сервісами електронного навчання
передбачає наявність таких процесів.
Процес планування сервісів на основі даних
процесу оцінки бізнесу формує портфель сервісів, пристосовує його до потреб користувачів і пропускної спроможності інформаційної
системи електронного навчання і на цій основі
розробляє детальні специфікації сервісів.
Основне завдання процесу планування сервісу електронного навчання – розробка його
специфікації, тобто схеми реалізації вимог
до сервісів засобами інфраструктури інформаційних технологій підприємства (апаратного і програмного забезпечення, засобів
телекомунікацій тощо).
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Процес управління якістю сервісу, взаємодіючи з процесом планування сервісів,
визначає, погоджує і контролює рівні сервісу
в межах затвердженого портфеля сервісів. На
його основі даний процес розробляє, погоджує та документує угоду про рівень сервісу.
Процес планування ресурсів позділяється
на три функції – управління безпекою, стійкістю
і пропускною спроможністю. Зокрема, функція
управління безпекою відповідає за впровадження, контроль та технічну підтримку інфраструктури безпеки, а також за розробку
і контроль дотримання стандартів безпеки
наявних і планованих сервісів. Функція управління стійкістю забезпечує виконання вимог
до стійкості сервісів. Під стійкістю розуміється
здатність інформаційної системи електронного навчання та інфраструктури інформаційних технологій підприємства підтримувати
сервіси в працездатному стані в разі надзвичайних обставин. Функція управління
пропускною спроможністю контролює здатність інфраструктури інформаційної системи електронного навчання забезпечувати
виконання всієї сукупності сервісів в умовах
реального завантаження з обумовленим рівнем продуктивності.
Процес управління витратами відстежує
фактичні витрати в розрізі сервісів і користувачів, розраховує на цій основі внутрішні ціни
на послуги електронного навчання, формує
детальний бюджет останньої і контролює його
виконання. Процес взаємодіє з процесами
бізнес-оцінки (бюджет), планування сервісів і
управління якістю сервісу для визначення цін
сервісів. Основне завдання процесу управління витратами – розрахунок витрат, пов’язаних з сервісами електронного навчання,
цін сервісів для бізнес-користувачів і клієнтів,
а також пошук шляхів зниження витрат [2; 3].
Висновки. Підводячи підсумки даного
дослідження, слід відзначити, що в ньому було
отримано такі висновки:
1) визначено зміст управління ефективністю
системи електронного навчання. Показано,
що управління ефективністю системи електронного навчання є раціональною організацією сервісів електронного навчання на базі
інформаційних технологій;
2) наведено особливості бібліотеки передового досвіду організацій інформаційних технологій забезпечення електронного навчання
як загальної методологічної основи більшості
моделей управління сервісами електронного
навчання. Підкреслено, що основними принципами функціонування цієї бібліотеки є такі:
затвердження цілей бізнесу в якості основного
критерію вибору ІТ-рішення та його архітек-



тури; визначення цілей бізнесу, що зумовлюють набір сервісів, які надаються інформаційними системами, а також завдань управління
рівнями сервісів; виокремлення завдань
управління рівнями сервісів, що визначають
процеси інформаційних систем у відповідній організаційній структурі; організаційна
структура підбирається відповідно до завдань
управління рівнями сервісів та діє відповідно
до визначень процесів; підтримка моделей
процесів і організаційної структури визначає
набір технологічних рішень; управління сервісами інформаційних технологій фокусується
на проактивних заходах, тобто заходах, що
попереджають перерви в сервісах інформаційних технологій електронного навчання;
3) виокремлено такі складники бібліотеки
передового досвіду організацій інформаційних технологій забезпечення електронного
навчання: підтримку послуг; доставку послуг;
планування, впровадження та управління

ТЕОРІЯ
 МЕХАНІЗМИ
ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
послугами; управління додатками; управління
інфраструктурою інформаційно-комп’ютерних
технологій; управління безпекою; бізнес-перспективу; управління конфігурацією програмного забезпечення.
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Стаття присвячена дослідженню структурних змін місцевого самоврядування,
які сьогодні є фактором демократизації
місцевої влади. Базовим рівнем об’єднаної
територіальної громади є старостинський
округ і посадова особа – староста. Від його
професійної діяльності та громадського
активу округу залежить питання покращення життя його громадян. Це нова управлінська соціальна інституція, яка має бути
найбільше наближеною до громадян і бути їх
організатором і рупором перед вище стоячими органами публічної влади.
У дослідженні проаналізовано нормативно-правову базу та розкрито тлумачення
ключових понять за окресленою проблемою. На практичних результатах реалізації
реформи публічної системи України по Дніпропетровському регіону розкрито позитивні та негативні тенденції в ході становлення старостинських округів і старости.
Ключовим питанням діяльності в окрузі є
конструктивна співпраця посадових осіб
місцевого самоврядування та жителів сіл/
селищ/міст, котрі входять до складу старостинського округу. Рівень роботи старости
впливає на формування доходної та видаткової частини бюджету, який ефективно
впливатиме на розвиток території та благополуччя її громадян.
Дослідження встановило, що від рівня владної та суспільної комунікації по вертикалі та
по горизонталі залежать впливи на загальні
процеси публічного управління, розв’язання
проблем території й активізоване залучення громадян до інфраструктурних проектів населених пунктів (старостинських
округів).
Староста і старостинський округ стає
новою структурою публічної влади, яка
стоїть найближче до громадян і найбільш
реально володіє відомостями про якість
життя на території та проблеми для вирішення. Вони є уособленням владної системи,
і владні інституції вищого рівня мають розуміти їх вагу та відповідальність. Органи
місцевого самоврядування, крім розуміння,
мають наповнити старостинський округ
новими стратегіями і програмами розвитку,
розширенням інвестиційних проектів і долученням до вирішення проблем території
громадян, які займають активну громадянську позицію. Адже сила громади старостинського округу – в об’єднанні зусиль всіх
жителів і розвитку почуття гідності та
відповідальності за стан змін у соціальній і
комунальній сфері населеного пункту.
Ключові слова: територіальна громада,
адміністративно-територіальна одиниця,
повноваження представницьких органів,

староста,
самоорганізація
старостинський округ.

населення,

The article is devoted to the research of structural
changes in local self-government, which today is
a factor of democratization of local government.
The base level of the united territorial community
is the starostynsky district and the official is the
chief. The question of improving the life of the
citizens depends on his professional activity and
public asset. This is, accordingly, a new governing social institution, which should be as close to
the citizens as possible and should be their organizer and mouthpiece before the higher public
authorities.
The study analyzes the legal framework and the
interpretation of key concepts on the outlined
problem. Positive and negative tendencies in
the course of the formation of the starostynsky
districts and the chief are revealed on the practical results of the implementation of the reform
in the public system of Ukraine in Dnipropetrovsk region. The key issue of activity in the district
is the constructive cooperation between local
self-government officials and residents of villages
/ towns / cities that are a part of the starostynsky
district. The level of work of the chief influences
the formation of the revenue and expenditure
part of the budget, which will effectively affect the
development of the territory and the well-being of
the citizens.
The study has revealed the influence of the level
of power and public communication in the vertical and horizontal on the general processes of
public administration, solving the problems of the
territory that increased involvement of citizens in
the infrastructure projects of settlements (starostynsky districts).
A head and starostynsky district become the new
structure of public power, that is close to the citizens and really owns information about quality of
life on the territory and problems which require
decisions. They are personification of the government; and the government institutes of higher
level must understand their authority and responsibility. Institutions of local self-government must
understand the needs of starostynsky district as
well as fill it with new strategies and programs of
development, attracting investment projects and
attaching territories of citizens with active civil
position to find the decision to the problems. In
fact, force of starostynsky district society in combining efforts and development of sense of dignity and responsibility of all habitants for the state
of changes in the field of social and communal
inhabited.
Key words: local community, administrative-territorial unit, power of representative bodies, chief,
self-organization of population, starostynsky
district.



Постановка проблеми у загальному
вигляді. У сучасній Україні вже третій рік
поспіль проходить реформа з децентралізації влади та перезавантаження повноважень
і відповідальності між центром і місцевою
регіональною владою. 2020 рік стає завершальним роком у процесах організаційного
оформлення структури органів місцевої влади
та процесах формування мережі публічних
інституцій громади. У ході реалізації реформи
окреслилися виклики, які можна визначити
таким чином: амбітна програма реформи
й обмеженість інституційної спроможності
для практичної реалізації політичних рішень;
проблеми у механізмах реалізації реформаторських програм; чіткість і послідовність
процесів реформи, моніторинг і його корекція; розрив у правовому регулюванні процесів реформи та нових повноваженнях органів
влади; ризики розширення бази для сепаратистських тенденцій і загрози цілісності
України загалом тощо.
Нові територіальні громади отримали: нові
повноваження, консолідований бюджет, який
забезпечує його функціонування і самодостатність, розширені можливості у вирішенні
проблеми території; переваги нещодавно
запроваджених прямих трансферів від центрального бюджету та нової податкової бази;
можливості розвитку соціальних контрактів між
суб’єктами підприємництва, громадянами та
громадою; розширення переліку адміністративних послуг, що надаються місцевою владою;
активізацію участі громадян у процесах вирішення проблем території; ефективні соціальні
інституції громади для задоволення потреби
території (староста, старостинський округ).
Сучасна ефективна територіальна громада
постає з новим суспільним статусом, розвиненою і самоврядною публічною системою,
від якої залежить стан справ на території та
яка підзвітна перед громадянами. До публічної
системи об’єднаної громади належать: голова
та виконавчий комітет, посадові особи та
структурні підрозділи управління ради, комунальні підприємства, депутати ради, старости
сіл або територій (мікрорайонів), громадський
актив тощо.
Тож нині основною мотивацією до широкої консолідації територій і громадян постає
проблема підвищення ефективності місцевої
самоорганізації, направлена на підвищення
стандартів життя і вирішення спільних соціально-економічних проблем мешканців, формування інвестиційної привабливості громади та позитивних зрушень у комфортності
життя в громаді. Особливе місце у окреслених питаннях покладається на систему місце-

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ
 МІСЦЕВЕ
ДЕРЖАВНОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
УПРАВЛІННЯ
вого самоврядування громади та долучення
до процесів громадян за принципом «громада – громадянин».
Мета статті – дослідити структурні зміни
у процесах демократизації та децентралізації,
які здійснюються через впорядкування діяльності системи публічної влади регіонального
рівня та місцевого самоврядуванням (старостинський округ і староста).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема реформи публічної влади
в Україні досліджується у науковому середовищі та відображена у роботах А. Панкрухіна,
В. Кірдіна, C. Єрємєєва, А. Крилова,
А. Лаврова, С. Серьогіна, Є. Бородіна,
В. Сиченка, Н. Шевченко, К. Романенко, котрі
вивчають ключові аспекти діяльності громади
у формуванні позитивного розвитку останньої.
Зарубіжні дослідження розпочалися раніше,
оскільки європейські країни вже пройшли
певні етапи демократизації та децентралізації, тепер вони можуть поділитися власним
досвідом із метою налагодження ефективної
моделі розвитку політичної системи, публічної
влади і громади в Україні.
Виклад
основного
матеріалу.
Розглядаючи проблеми становлення нових
об’єднаних територіальних громад, ми відзначаємо, що нормативно-правова база загалом
сформована. Внесено зміни та доповнення
до чинних законів та урядових постанов, які
завершили нормативно-правовий каркас
реалізації реформи з децентралізації. Але,
на жаль, залишилися проблеми із внесенням
змін до Основного Закону України у зв’язку з
парламентськими проблемами, що негативно
впливає на процеси трансформації в публічній
сфері держави.
Національне законодавство запровадило й
окреслило нові правові норми у повноваженнях і діяльності органів місцевого самоврядування, які мають як теоретичну, так практичну
складові частини. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон)
ввів нові й уточнив старі поняття: територіальна громада, адміністративно-територіальна одиниця, представницький орган місцевого самоврядування, виконавчий орган
ради, органи самоорганізації населення,
посадова особа місцевого самоврядування,
старостинський округ (далі – СО), система
місцевого самоврядування.
Особливою проблемою нашого національного середовища є ситуація реальної та об’єктивної двосторонньої комунікації в системі
публічної влади, про яку ми вже висловлювалися. Адже для прийняття ефективного й актуального управлінського рішення мають бути
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здійснені певні процедури: розуміння ситуації
та проблеми, розуміння і стратегія діяльності, оцінка ризиків і шляхів реалізації рішення.
Як наслідок, постає питання позитивних змін
у життєвих практиках і покращення рівня
життя громадян, долучення жителів до активної співпраці з органами місцевої влади у вирішенні проблем території [1, с. 199].
Перше, на чому ми зупинимося, – це яким
чином окреслюється зміст поняття «система
місцевого самоврядування», адже до неї
законодавець включив: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі
органи сільської, селищної, міської ради; старосту; районні й обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл,
селищ, міст; органи самоорганізації населення
[2]. Територіальна громада – жителі – об’єднані постійним проживанням у межах села,
селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними
одиницями,
або добровільним об’єднанням жителів кількох сіл, які мають єдиний адміністративний
центр. Базовим рівнем територіальних громад України постає об’єднана територіальна
громада, до складу якої може входити певне
число сіл та/або місто.
За відомостями Держкомстату України
щодо кількості громад Дніпропетровської
області (станом на 01 січня 2015 р.) зробимо
оцінку результативної ситуації [3] (табл. 1).
Так, із 288 сільських і 20 міських рад
Дніпропетровської області, які були у 2015 р.,
станом на 01 січня 2020 р. сформовано 74 об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ), до
яких входять як міста, так і села [4].
Сучасна ОТГ – це три і більше населені
пункти, 2 і більше сільські ради, які були
до 2015 р. Відповідно, у селі або декількох селах можуть утворюватися СО на чолі
зі старостою. Окреслену норму визначать
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а рішення місцевих органів самоврядування окреслюють
посадові обов’язки та повноваження старости
у СО. Чинне законодавство надає тлумачення

поняття «старостинський округ», відзначаючи,
що це – «частина території ОТГ, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», на якій
розташовані один або декілька населених
пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного
центру ОТГ, визначена сільською, селищною,
міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою»
[2]. Так, вперше в Україні запроваджено
нову базову інституцію, спрямовану на демократизацію суспільного життя громадян населеного пункту та конструктивне вирішення
спільних проблем жителів.
Демократизація суспільного життя та її
ключова реформа децентралізації виходять
на новий етап, який буде акцентований на реалізації шести головних завдань: першого –
формування нової територіальної основи для
діяльності органів влади на рівні громад; другого – перерозподілу і передачі повноважень
органів виконавчої влади органам місцевого
самоврядування та їх розмежування за принципом субсидіарності; третього – створення
місцевої належної ресурсної бази для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування; четвертого – формування ефективної системи організації діяльності служби
в органах місцевого самоврядування; п’ятого – впорядкування прозорої системи державного контролю та нагляду за законністю
діяльності органів місцевого самоврядування;
шостого – розвитку актуальних форм прямого
народовладдя: прозорих виборів, референдумів, долучення громадян до процесів самоорганізації на території.
Як ми раніше зазначали, староста і СО є
складниками організації місцевого самоврядування за нових умов розвитку України [5].
Cтароста є виборною посадовою особою
місцевого самоврядування, який обирається
жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного СО, та здійснює свої повноваження на постійній основі.
Відповідно до Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування» староста складає присягу та виконує повноваження
Таблиця 1

Україна
Дніпропетровська
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З них
міста спеціаль- Райони Селища
Сільські
ного
статусу,
Сільські
насеРайони Міста
в
міського
республіканради
лені
містах
типу
ського, обласного
пункти
значення
490
460
184
111
885
10 279
28 388
22
20
13
18
46
288
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члена виконкому і регламентовані обов’язки
на підвідомчій території СО.
Ми дослідили практичну реалізацію положень чинного законодавства щодо функціонування СО у другій за чисельністю населення
ОТГ по Дніпропетровській області. Так, рішенням Апостолівської міської ради (далі – Рада)
від 22 серпня 2017 р. № 1072-37/VII затверджено «Положення про старосту», яким окреслено такі положення: правовий статус; права
й обов’язки; порядок обрання та припинення
повноважень; організація діяльності; підзвітність, підконтрольність і відповідальність [6].
Рада – це частина території Апостолівського
району, до складу якої входять: 23,3 тис. жителів; площа – 679 га; ввійшли – 5 сільських рад;
створено – 25 жовтня 2015 р. Окресленим
документом Ради передбачено створення
на базі 17 сіл 7 СО, до яких входять від одного
до чотирьох сіл.
Відповідно до ст. 54 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» староста:
представляє інтереси відповідного СО; бере
участь у пленарних засіданнях ради; сприяє
поданню відповідних документів до органів
влади; виконує рішення ради; бере участь
у формуванні бюджету; вносить пропозиції до програм розвитку; здійснює контроль
за діяльністю комунальних підприємств; координує благоустрій території; інформує раду
про стан справ на території СО; залучає громадян до участі у вирішенні важливих питань
місцевого значення [2].
До обов’язків старости належать: проведення зборів громади округу; моніторинг
стану справ у СО; сприяння виконанню програм розвитку на території; прийом громадян;
вжиття заходів із підтримки благоустрою території; контроль за землекористуванням і роботою інфраструктури на території; сприяння
діяльності органу самоорганізації округу;
не допускати на території дій або бездіяльності, яка може зашкодити інтересам громади;
звіт про свою роботу; виконання доручень
виконкому ради; ведення відповідної документації: обліку, звітів, довідок, характеристик
жителям, ведення господарської книги громади округу; забезпечення сплати місцевих
податків; є член опікунської ради; моніторинг
кризових сімей; є адміністратором адміністративних послуг для громадян тощо.
Необхідно відзначити, що рівень роботи
старости в СО залежить від професійності
посадової особи та рівня організаційної готовності громади округу до послідовної та конструктивної діяльності. Так, для дослідження
процесів роботи у СО було взято село Волоське
Новоолександрівської ОТГ (Дніпропетровська

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ
 МІСЦЕВЕ
ДЕРЖАВНОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
УПРАВЛІННЯ
область). До округу входять села: Волоське,
Ракшівка, Червоний Садок і Майорка, у травні
2016 р. старостою обрано А. Пінчук. Таким
чином, староста постає провідником і агентом
змін на території СО. Так, для будь-якої сільської території старими і невирішуваними проблемами постають: водопостачання, трудова
зайнятість населення, благоустрій території,
стан мережі соціальних об’єктів, застаріла
система інфраструктури тощо.
Так, починаючи з 2016 р. за дольової участі
жителів сіл СО та інших суб’єктів (внутрішня
інвестиція домогосподарств склала 8 тис.
грн) впорядковано мережі водопостачання
та більше 95% споживачів отримують питну
воду до кожного подвір’я; у сфері поводження
з твердими побутовими відходами – 82% домогосподарств уклади угоди на утилізацію
сміття та практично впорядковано всю територію; у сфері освіти: відремонтовано школу,
проведено ротацію педагогічних кадрів, припинено збір батьківських коштів на потреби
школи, відремонтовано будівлю дитячого
садка; впорядковано спортивну інфраструктуру сіл; проведено ремонти та будівництво доріг із твердим покриттям; впорядковано фінансову складову частину громади
через бюджет, який формується за рахунок місцевих податків і зборів, які сплачують суб’єкти
господарювання, мешканці та дачники; формування суспільно активної молоді в контексті участі у справах впорядкування території.
Успіхи у забезпеченні доходів бюджету надають сьогодні: формувати бюджет розвитку
округу, надавати допомогу соціально вразливим категоріям громадян і розвивати інфраструктуру сіл для комфортного проживання
жителів сіл. У планах СО – вирішення таких
питань, як: будівництво стадіону; благоустрій
набережної села на річці Дніпро; будівництво
декількох будинків сімейного типу та захист
прав неповнолітніх; розвиток кооперативного середовища і створення робочих місць
для уповільнення відтоку молоді; розвиток
співпраці з іншими СО для вирішення спільних
проблем територій тощо.
Вищеокреслене є прикладом суспільної
активності старости та його громадського
активу округу, підтверджують вагу і значення
децентралізації, яка створила умови для розвитку території сіл. На жаль, можна навести й
інші, негативні приклади бездіяльності та безініціативності старости та громади, які зорієнтовані на споживацтво й очікування того, що
хтось (в особі держави, посадовців) прийде
та зробить для них комфортні умови. Тому
від активу громади та кожного жителя залежить робота з роз’яснення, просвітництва
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й організації позитивних інфраструктурних
зрушень у кожному СО. Громадяни розуміють, що, сплачуючи податки та збори, село/
селище повертає доходи місцевого бюджету, і
це впливає на зрушення у комфортності життя.
Таким чином, громадяни і посадові особи місцевого самоврядування вчаться усвідомлювати власну відповідальність за перспективи
розвитку громади та громадян.
Нові зміни у структурі місцевого самоврядування населених пунктів окреслили певне
число проблем, характерних для етапу становлення нових інституцій, а саме: незавершеність
правового регламентування повноважень;
існування старої та нової моделі управління
адміністративною територією; кадрові проблеми професійних посадових осіб; психологічні уклади зі старими підходами в організації
діяльності; наявність певного супротиву новим
змінам у передачі повноважень новим суб’єктам самоорганізації громад; низький рівень
комунікації між суб’єктами самоврядування
та громадянами; проблеми культури свободи діяльності громадян тощо. Адже все ще
потрібно визначати функції соціальних інституцій, узгоджуючи їх логіку побудови зі структурами країн-членів ЄС, а також їх територіальне планування, відповідальність за стан
справ у громаді й ефективність використання
місцевих коштів.
Місцеві ради та їх виконавчі комітети відповідно до чинного законодавства України
виконують певні повноваження, але водночас
є норма, яка нівелює зміст місцевого самоврядування, а саме: делегування або передача
власних повноважень іншим органам влади –
місцевим державним адміністраціям. Чи актуальне окреслене питання в сучасний період?
Ми вважаємо, що так, адже досвід публічної
діяльності зарубіжних країн свідчить про те,
що кожна соціальна інституція виконує власні
повноваження, не передаючи їх комусь іншому.
В Україні передача повноважень є поширеною практикою, яка призводить до негативних наслідків. А державний нагляд має стати
нормою, а не умовністю в діяльності як місцевих державних адміністрацій, так і місцевого
самоврядування, котре має розпоряджатися
комунальним майном і активами, розвивати
ввірену йому територію та сприяти розвитку
громадського середовища.
Позитивні та негативні явища в ході децентралізації свідчать про те, що настав час
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для перегляду процесів і наведення ладу
в житті громади. Децентралізація окреслила
проблему рівня професійності посадових осіб
громади та рівня управлінської культури органів місцевого самоврядування. По-новому
постає питання про перегляд структури адміністративно-територіального устрою та формування громад із самодостатніми бюджетами, що стане кроком у покращенні рівня
життя громадян на всіх територіях.
Висновки. Таким чином, теоретичні та
практичні результати децентралізації окреслюються в такому: реформа з демократизації
та децентралізації організаційно оформилася
в новій структурній моделі ОТГ – СО; створено
новий рівень розвитку соціальних інституцій
суспільства у громаді та залучення громадян
до трансформацій у громаді; окреслилася
гнучкість системи моніторингу громадсько-суспільних проблем і відпрацювання шляхів їх
врегулювання; регіональна та місцева система
публічної влади стала регулятором: стратегічних, організаційних, фінансових, матеріальних, людських і кадрових ресурсів нової
об’єднаної територіальної громади; рівень
владної та суспільної комунікації по вертикалі
та по горизонталі почав впливати на загальні
процеси публічного управління громадськими
справами; ключовою фігурою всіх реформаторських процесів стала людина, її професійна
і громадська діяльність для позитивних змін
у громаді; ефективність публічної влади можна
визначати через якісні індикатори рівня життя,
соціально-економічного розвитку, маркетингової діяльності та сталого розвитку громади й
особистості.
Дніпропетровський регіон вже має позитивні досягнення у процесах децентралізації публічної влади, формування мережі
ОТГ, становлення нових СО, які змінюють
рівень соціально-економічного розвитку
регіону, покращують рівень життєдіяльності громади, життя громадян і формують
основи для сталого розвитку територій області.
За результатами нашої роботи окреслилися
проблеми для наступних досліджень: із моніторингу й організації змін у складі інших
структур нових громад; щодо ефективності перерозподілу повноважень між центром і регіонами; нових механізмів управління комунальними об’єктами на території;
співпраці по горизонталі та з недержавними
суб’єктами нової громади.
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У статті висвітлено участь міжнародних
партнерів у розвитку взаємодії об’єднаних
територіальних громад та громадськості
в сфері надання адміністративних послуг.
Проаналізовано роль Програми “U-LEAD
з Європою” в розвитку центрів надання
адміністративних послуг. Визначено компоненти Програми “U-LEAD з Європою” та
суб’єкти їх реалізації.
Розкрито етапи реалізації Програми
“U-LEAD з Європою”. Охарактеризовано
напрями створення та підтримки центрів
надання адміністративних послуг на першому етапі реалізації Програми – початковій фазі. Розкрито складові частини інституційної та фізичної підтримки, навчання
персоналу, інформування населення про
діяльність центрів надання адміністративних послуг, що здійснюються на початковій
фазі реалізації Програми “U-LEAD з Європою”.
Визначено сутність другого етапу реалізації Програми “U-LEAD з Європою” – фази
впровадження. Наведено критерії для відбору територіальних громад для участі
у фазі впровадження Програми “U-LEAD
з Європою”. Розкрито складові частини
інституційної, матеріальної та спеціальної допомоги, яка пропонується учасникам
на кожному з чотирьох раундів реалізації
Фази впровадження Програми “U-LEAD
з Європою”.
Обґрунтовано переваги від партнерства
з міжнародними донорами на шляху до
розширення потенціалу місцевих громад
з надання високоякісних адміністративних
послуг. Наведено позитивні результати
взаємодії органів місцевого самоврядування
об’єднаних територіальних громад з громадськістю в рамках міжнародної Програми
“U-LEAD з Європою”.
Ключові слова: місцеве самоврядування,
децентралізація, адміністративні послуги,
центри надання адміністративних послуг,
об’єднані територіальні громади, громадськість, взаємодія органів місцевого самоврядування та громадськості, Програма
“U-LEAD з Європою”, початкова фаза Про-

Постановка проблеми. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на засадах децентралізації, практична реалізація якої розпочалась з
прийняттям Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», спрямована на створення сучасної системи місцевого самоврядування на основі європейських
цінностей щодо розвитку місцевої демократії,
наділення територіальних громад повноваженнями та ресурсами, що забезпечать місцевий економічний розвиток, надання насе-
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грами “U-LEAD з Європою”, фаза впровадження Програми “U-LEAD з Європою”.
The article highlights the involvement of international partners in developing synergies between
United Territorial Communities and the public in
the area of administrative services. The role of
the U-LEAD Program with Europe in the development of administrative service centers is analyzed. The components of the U-LEAD Program
with Europe and the subjects of their implementation have been identified.
The stages of implementation of the U-LEAD Program with Europe are revealed. The directions of
creation and support of administrative service
centers in the first stage of the Program implementation - the Initial phase are characterized.
The components of institutional and physical
support, staff training, and public awareness of
the activities of the administrative service centers
provided during the Initial phase of the U-LEAD
Program with Europe have been revealed.
The essence of the second stage of implementation of the U-LEAD Program with Europe –
the Implementation Phases – is identified. The
criteria for selecting territorial communities to
participate in the phase of implementation of the
U-LEAD with Europe Program are outlined. The
components of institutional, material and special
assistance offered to participants at each of the
four rounds of the implementation phase of the
U-LEAD Program with Europe have been identified.
The benefits of partnering with international
donors to enhance the capacity of local communities to provide high quality administrative
services are substantiated. The positive results
of the interaction of local self-government bodies
of the united territorial communities and the public in the framework of the international U-LEAD
Program with Europe are presented.
Key words: local self-government, decentralization, administrative services, administrative
service centers, united territorial communities,
public, interaction between local governments
and the public, U-LEAD Program with Europe,
U-LEAD Initial Phase with Europe , Implementation phase of the U-LEAD with Europe Program.

ленню високоякісних та доступних публічних
послуг. Роль об’єднаних територіальних громад у забезпеченні інтересів громадян в усіх
сферах життєдіяльності на відповідній території має стати ключовою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Адміністративні послуги були предметом наукових досліджень таких вітчизняних науковців-правників, як В. Авер’янов,
К. Афанасьєв, Е. Демський, І. Коліушко,
К. Ніколаєнко, Г. Писаренко, В. Тимощук та
ін. Вагомий внесок у вивчення й дослідження



надання адміністративних послуг зробили такі
вітчизняні дослідники у галузі науки державного управління: Н. Васильєва, О. Оболенький,
А. Ліпенцев, В. Телицька, Н. Шамрай та ін.
Попри значну кількість наукових досліджень з
цієї теми, все ще лишаються не вирішеними
у науці питання взаємодії об’єднаних територіальних громад та громадськості у сфері
надання адміністративних послуг та участі
при цьому міжнародних партнерів.
Метою статті є обґрунтування взаємодії
об’єднаних територіальних громад та громадськості у сфері надання адміністративних послуг та участі міжнародних партнерів
на шляху до розширення потенціалу місцевих
громад з надання високоякісних адміністративних послуг.
Виклад основного матеріалу. Однією з
невід’ємних складових частин реформи децентралізації є реорганізація системи надання
адміністративних послуг на місцевому рівні.
Наближення адміністративних послуг до громадян, їх доступність та висока якість – одна
з ключових функцій органів місцевого самоврядування. Саме тому розбудова в рамках
секторальної децентралізації мережі сучасних
центрів надання адміністративних послуг –
одне з пріоритетних завдань об’єднаних територіальних громад. Функціонуючий належним
чином центр надання адміністративних послуг
покращує життя мешканців громади, наближаючи органи влади до потреб громадськості
та роблячи систему надання адміністративних послуг прозорою, доступною та сервісно
орієнтованою.
Згідно
з
реформою
децентралізації
до 2020 року прогнозувалося створення
понад 1,5 тис. об’єднаних територіальних
громад. Загалом станом на 25 лютого
2019 року вже було створено 880 об’єднаних територіальних громад. Найбільше об’єднаних територіальних громад налічувалося
в Дніпропетровській (63 громади), Черкаській
(58 громад), Чернігівській (56 громад),
Житомирській (56 громад), Запорізькій (53 громади) та Волинській областях (51 громади),
а найменше – в Закарпатській (6 громад) [3].
Попри швидкі темпи зростання кількості
об’єднаних територіальних громад, викликає
занепокоєння відсутність належного кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад,
недостатність кваліфікації посадовців місцевого
самоврядування для виконання нових функцій.
Центр надання адміністративних послуг є
тим осередком, де громадяни повинні отримувати якомога ширший перелік необхідних
їм адміністративних послуг у форматі єди-

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ
 МІСЦЕВЕ
ДЕРЖАВНОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
УПРАВЛІННЯ
ного вікна. З реформою децентралізації роль
та функції центрів надання адміністративних послуг у об’єднаних громадах ще більше
зросли. Сьогодні громадськість очікує на центральному, регіональному та місцевому рівнях
якісних адміністративних послуг.
За словами віцепрем’єра, Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Геннадія Зубка, хоч на сьогодні в Україні і працює понад 700 центрів надання адміністративних послуг, проте значна їх частина ще потребує належної інституційної допомоги, адже
вони були створені до початку децентралізації
та наразі не всі з них належно виконують свою
ключову функцію – надання мешканцям необхідних адміністративних послуг [1].
Тому в умовах проведення реформи
децентралізації наближення якісних послуг
до громадськості – це один з ключових елементів, заради якого розпочиналось об’єднання територіальних громад. З врахуванням
такого чинника, як розширення повноважень
та спроможності об’єднаних територіальних
громад вирішувати питання місцевого значення, мають формуватися нові та переорієнтовуватися наявні центри надання адміністративних послуг.
Проте в новостворених об’єднаних територіальних громадах місцева влада не завжди
володіє достатньою інформацією щодо механізмів створення центрів надання адміністративних послуг, а також щодо розуміння всіх
можливостей ефективної організації надання
адміністративних послуг. Досягнення швидких і успішних результатів у напрямі децентралізації є можливим завдяки підтримці
з боку держави та громадськості, у тому числі і
за сприяння міжнародних партнерів.
Варто зазначити, що за підтримки міжнародної та донорської спільноти, зокрема
шведської компанії “SKL International”, в Україні
реалізовується низка важливих демократичних перетворень з метою налагодження взаємодії об’єднаних територіальних громад та
громадськості у сфері надання адміністративних послуг. Компанія “SKL International” реалізувала Початкову фазу Програми “U-LEAD
з Європою” (напрям покращення якості
надання адміністративних послуг населенню).
Програма “U-LEAD з Європою” є спільною
програмою Європейського Союзу та його держав-членів – Данії, Естонії, Німеччини, Польщі
та Швеції. Загальна мета Програми “U-LEAD
з Європою” – сприяння створенню в Україні
багаторівневої системи управління на місцевому рівні, орієнтованої на прозорість, підзвітність та реагування на потреби громадян.
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Передумовою прийняття програми було
ухвалення протягом 2014–2015 років в Україні
низки законів з метою створення сприятливих умов для реформи децентралізації і консолідації місцевого самоврядування. Також
прийняттю цієї програми сприяла потреба
у зовнішній підтримці в таких галузях, як поліпшення надання послуг, підвищення рівня безпеки спільноти та забезпечення соціальної
згуртованості на місцевому, регіональному та
національному рівнях.
Підтримка децентралізації Урядом України
та надання технічної допомоги в рамках
Програми “U-LEAD з Європою” створює
імпульс для успішного здійснення реформи
децентралізації.
Невід’ємною
частиною
пакету реформ децентралізації є покращення надання адміністративних послуг населенню, підвищення їх доступності та якості.
Існує необхідність у створенні нових сервісних центрів надання адміністративних послуг,
які сприятимуть укрупненню громад, а також
модернізації існуючих ЦНАП в містах малого і
середнього розміру.
Програма “U-LEAD з Європою” складається
з двох компонентів. Перший компонент спрямований на зміцнення потенціалу для здійснення реформ, децентралізації і регіональної
політики, зокрема посилення спроможностей
ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях, з метою
впровадження реформ регіональної політики
та децентралізації. Компонент реалізується
Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).
Другий компонент зосереджує діяльність
на створенні ефективних центрів адміністративних послуг, а також на підвищенні рівня
поінформованості громадськості про місцеве
самоврядування, зокрема розширення прав
і можливостей об’єднаних громад, з метою
надання високоякісних послуг громадянам.
Він реалізується Шведським агентством з міжнародного співробітництва і розвитку (SIDA)
[2]. SIDA планує реалізувати другий компонент в два етапи (пілотний етап та основний
етап реалізації проєкту). Реалізація має відбуватися шляхом делегування повноважень,
зокрема через SALAR та її дочірню компанію –
“SKL International”.
Пілотний етап – це початкова фаза
Програми “U-LEAD з Європою”, що проводилася в період з жовтня 2016 року до березня
2018 року та фінансувалася Європейським
Союзом та SIDA (загальний розмір фінансування склав 800 тисяч євро), спрямована
на створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформовано-
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сті населення про місцеве самоврядування
в об’єднаних територіальних громадах.
Початкова фаза включала такі напрями
створення та підтримки центрів надання адміністративних послуг:
–– інституційну підтримку (надання допомоги громаді щодо нормативно-правового
забезпечення, налаштування процесів, визначення переліку адміністративних послуг, вибір
моделей центрів надання адміністративних
послуг, розроблення пакету супровідних матеріалів для створення центрів надання адміністративних послуг);
–– фізичну підтримку (здійснення зовнішнього
та внутрішнього оздоблення адміністративних
приміщень центрів надання адміністративних
послуг, забезпечення їх відповідними меблями та обладнанням, програмне забезпечення
центрів надання адміністративних послуг);
–– навчання персоналу (проведення тренінгів відповідних фахівців, які працюватимуть
в центрах надання адміністративних послуг);
–– інформування населення про діяльність
центрів надання адміністративних послуг з метою залучення населення до участі та контролю
процесів прийняття рішень на місцевому рівні.
У рамках початкової фази планувалося
надання спеціального виду допомоги, що
включає створення мобільного та віддаленого
робочих місць.
Під час початкової фази були підписані
Меморандуми про співпрацю між представниками 26 об’єднаних громад та компанією “SKL
International” щодо створення в цих громадах
центрів надання адміністративних послуг [1].
Фіналістами для отримання допомоги
щодо створення центрів надання адміністративних послуг у початковій фазі стали
об’єднані територіальні громади в Вінницькій
(Северинівська, Калинівська), Житомирській
(Іршанська, Червоненська), Запорізькій (Веселівська), Закарпатській (Тячівська), ІваноФранківській (Старобогородчанська), Київській (Калитянська, Гостомельська), Львівській
(Новострілищинська),
Полтавській
(Глобинська), Сумській (Краснопільська, Миколаївська), Херсонській (Кочубеївська), Хмельницькій (Старосинявська, Чемеровецька,
Меджибізька,
Новоушицька,
Полонська),
Черкаській (Мокрокалигірська, Єрківська),
Чернігівській
(Кіптівська),
Тернопільській
(Золотниківська,
Скалатська)
областях.
Фіналістами з отримання допомоги стали
об’єднані територіальні громади в Черкаській
області на створення віддаленого робочого місця (Білозірська ОТГ), в Хмельницькій
області на створення мобільного робочого
місця (Славутська ОТГ).



Серед позитивних результатів взаємодії
органів місцевого самоврядування об’єднаних
територіальних громад з громадськістю в рамках міжнародної Програми “U-LEAD з Європою”
слід назвати відкриття в Голобській об’єднаній
територіальній громаді (Волинська область)
першого центру надання адміністративних
послуг проєкту технічної допомоги Європейського Союзу “Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади», який вважається першим центром на Волині такого високого рівня.
Фаза впровадження (2018–2020 роки)
Програми “U-LEAD з Європою” є основним
етапом реалізації напряму з покращення
якості надання адміністративних послуг
для населення. Вона ґрунтується на результатах і досвіді, отриманих упродовж реалізації
Початкової фази.
Фаза впровадження передбачає підтримку
створення та модернізації до 600 належних
центрів надання адміністративних послуг
в Україні включно зі створенням інформаційно-комунікаційної інфраструктури центрів з метою надання якісних та доступних
адміністративних послуг для населення.
“SKL International” відповідає у цій фазі
за методологічний супровід створення та
модернізації центрів надання адміністративних послуг, координацію комунікації результатів фази впровадження, обмін досвідом між
учасниками Програми та іншими об’єднаними
територіальними громадами та законодавчу
підтримку у співпраці з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Пріоритетним
завданням
Програми
“U-LEAD з Європою” у цій фазі залишається
підтримка створення центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах.
Відбір учасників у фазі впровадження
проводився в чотири раунди, в рамках кожного з яких експертами Програми обиралося
близько 150 громад-переможниць для подальшої співпраці у сфері адміністративних послуг.
Перший раунд відбору проводився протягом березня – травня 2018 року, другий
раунд – протягом липня – вересня 2018 року,
третій – протягом листопаду 2018 року – січня
2019 року, проведення четвертого раунду відбору планується.
Долучитися до участі в Програмі у Фазі
впровадження можуть такі ОТГ: об’єднані територіальні громади орієнтовно з кількістю від
5 тисяч мешканців; громади, які перебувають
у процесі об’єднання (на етапі, коли місцевими
радами вже прийняте рішення про об’єднання

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ
 МІСЦЕВЕ
ДЕРЖАВНОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
УПРАВЛІННЯ
згідно з перспективним планом формування
територій громад відповідної області), з кількістю від 5 тисяч мешканців; інші територіальні
громади сіл, селищ, міст, згідно з перспективним планом розвитку територій відповідної області центр яких є центром об’єднаної
територіальної громади або належить до категорії міст обласного значення, з кількістю від
5 до 50 тисяч мешканців. Можуть подаватися
спільні заявки від кількох суб’єктів місцевого самоврядування (за умови укладання
договору про співробітництво територіальних громад у сфері адміністративних послуг,
зареєстрованого у Міністерстві регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства) незалежно від кількості
мешканців [2].
Під час реалізації фази впровадження
Програми “U-LEAD з Європою” учасникам
у кожному з раундів пропонуються такі види
допомоги:
–– інституційна допомога: а) інституційний розвиток (консультування та інша допомога щодо дотримання належного порядку
утворення центрів надання адміністративних
послуг, підготовка якісних нормативних документів щодо статусу центрів надання адміністративних послуг та організації їх діяльності,
використання механізмів інтеграції послуг
у центрах надання адміністративних послуг,
допомога в ефективному формуванні структури та штату центрів надання адміністративних послуг, налагодження співробітництва між
територіальними громадами у сфері надання
адміністративних послуг, організація відкриття
територіальних підрозділів центрів надання
адміністративних послуг та/або віддалених
місць для роботи адміністраторів, інші організаційно-правові питання); б) навчання персоналу, підвищення його кваліфікації, включаючи ділову етику та гендерний аспект, а також
проведення навчальних візитів у стало працюючі центри надання адміністративних послуг
задля вивчення практичних аспектів надання
послуг; в) допомога у роботі з мешканцями
(інформування громадян, що полягає у підвищенні їхнього рівня знань про центри надання
адміністративних послуг, їх призначення та
можливості; залучення громадян, що полягає у створенні інтересу з боку мешканців
до центрів надання адміністративних послуг
та створенні для них можливості брати участь
в певних аспектах роботи центрів надання
адміністративних послуг та іншої діяльності
учасників відбору, пов’язаної з наданням адміністративних послуг);
–– матеріальна допомога: а) обладнання
центрів надання адміністративних послуг
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меблями та офісною технікою для облаштування робочих місць для персоналу центрів та
місць для їх відвідувачів; б) програмне забезпечення центрів надання адміністративних
послуг; в) допомога у розробці нового дизайну,
зонування, візуалізації центрів надання адміністративних послуг;
–– спеціальна допомога: а) спеціалізоване
обладнання (електронна система керування
чергою); б) мобільний центр надання адміністративних послуг (придбання спеціального транспортного засобу, переобладнаного для надання адміністративних послуг);
в) допомога у створенні віддалених робочих
місць у населених пунктах довкола адміністративного центру об’єднаної територіальної громади [1; 2].
За результатами проведення трьох раундів відбору фази впровадження Програми
“U-LEAD з Європою” було визначено
418 громад – переможців відбору (ОТГ, громади в процесі об’єднання, міста, селища,
села, які належать до цільової групи Програми)
для затвердження кандидатами в учасники
Програми за видами допомоги «Інституційна
допомога»,
«Матеріальна
допомога»,
«Мобільний ЦНАП». Зокрема, визначено переможців у Вінницькій (21 громада), Волинській
(21 громада), Дніпропетровській (28 громад), Донецькій (7 громад), Житомирській
(17 громад), Закарпатській (15 громад),
Запорізькій (22 громади), Івано-Франківській
(31 громада), Київській (23 громади),
Кіровоградській (9 громад), Луганській (3 громади), Львівській (17 громад), Миколаївській
(16 громад), Одеській (10 громад), Полтавській
(12 громад), Рівненській (18 громад), Сумській
(19 громад), Тернопільській (13 громад),
Харківській (17 громад), Херсонській (18 громад), Хмельницькій (17 громад), Черкаській
(24 громади), Чернівецькій (22 громади) та
Чернігівській (18 громад) Областях [2].
Поряд з підтримкою компанії “SKL International” в створенні центрів надання адміністративних послуг у різних регіонах України
також суттєвою є участь німецької урядової організації GIZ. Зокрема, за підтримки
цієї організації у лютому 2017 року в п’яти
центрах надання адміністративних послуг
Дніпропетровської області посадовці ввели
систему електронної черги [4] та запровадили в рамках програми «Менеджер змін»
в управлінні соціального захисту населення
в Петропавлівському районі інтегровану
модель роботи соцзахисту в умовах децентралізації, що являє собою комп’ютерну програму, яка дозволяє заходити не лише у цен-
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тральному офісі з надання адміністративних
послуг об’єднаної територіальної громади, а й
у віддалених центрах до бази даних районного
управління соціального захисту [5].
За фахової підтримки громадськості та
міжнародних проєктів з розвитку центрів
надання адміністративних послуг проводяться
семінари-навчання з належного оформлення заявок на участь у конкурсних відборах об’єднаних територіальних громад та
залучення додаткових фінансових ресурсів.
Під час таких заходів учасники обговорюють
нормативно-правову базу, що регламентує
функціонування центрів надання адміністративних послуг, особливості оформлення та
подання заявок для участі в грантових проєктах за рахунок міжнародної технічної допомоги
з питань створення центрів надання адміністративних послуг.
Висновки. Участь об’єднаних територіальних громад у проєктах Європейського Союзу
за напрямом розвитку центрів надання адміністративних послуг сприяє не лише залученню фінансових ресурсів, а й отриманню
передового досвіду з організації надання
зручних та доступних адміністративних послуг
на місцях, а також навчанню місцевої влади
та громадськості взаємодіяти разом та ставати повноправними партнерами на шляху
до спільної мети – розширення потенціалу місцевих громад з надання високоякісних адміністративних послуг і досягнення та підтримки
комфортного рівня життя в громаді.
Подальші перспективи досліджень в цьому
напрямі мають стосуватися визначення
дорожньої карти створення належного центру
надання адміністративних послуг в об’єднаній
територіальній громаді.
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У статті розглянуто і систематизовано
глобальні та локальні чинники формування
державної екологічної політики. Основні
групи чинників формування екологічної
політики в Україні поділяються на кілька
груп. Це зовнішні (політичні чинники впливу,
вимоги міжнародних організацій і міждержавних об’єднань, до яких прагне приєднатися
держава, інноваційно-інвестиційні, новітні
наукові розробки та фінансові умови, формуються екологічними показниками на глобальному рівні) та внутрішні (політичні,
регіональні, наукові, фінансові, історичні,
геоекономічні та соціально-ментальні), які
належать до конкретної соціально-політичної системи країн. У глобальному вимірі
основними чинниками і факторами виступають глобальні екологічні проблеми, міжнародне співробітництво у сфері охорони
довкілля (нормативно-правовий і організаційно-управлінський аспекти), вплив міжнародних неурядових екологічних організацій,
розвиток «зеленої» економіки у глобальному вимірі; у локальному вимірі – основні
екологічні проблеми в Україні, особливості
національного екологічного законодавства,
імплементація екологічної нормативно-правової бази згідно з Угодою про асоціацію з ЄС,
стратегія сталого розвитку України, розвиток інституцій громадянського суспільства
у сфері охорони довкілля. Аналіз основних
глобальних і локальних чинників формування екологічної політики в Україні дозволив
визначити, що основою екологічної політики
повинна стати концепція сталого (збалансованого) розвитку країни як соціальної, економічної та екологічної системи.
Визначено, що основними чинниками формування державної екологічної політики є
основні екологічні проблеми в державі, а саме
поглиблення екологічних проблем, деградація навколишнього природного середовища;
особливості національного екологічного
законодавства – Законом України «Про
охорону навколишнього природного середовища», визначено правові, соціально-економічні основи організації охорони навколишнього природного середовища на користь не
тільки сьогодення, а і майбутнього поколінь;
основні та дуже важливі питання імплементації екологічної нормативно-правової бази
згідно з Угодою про асоціацію з ЄС; стратегія сталого розвитку України, яка створює цілісну систему стратегічних та операційних цілей переходу до інтегрованого
економічного, соціального й екологічного
розвитку країни до 2030 р.; розвиток інституцій громадянського суспільства у сфері
охорони довкілля.

Доведено, що глобальними чинниками формування національної екологічної політики
вважаються такі, як глобальні екологічні
проблеми, міжнародне співробітництво у
сфері охорони довкілля , вплив міжнародних
неурядових екологічних організацій і розвиток «зеленої» економіки у глобальному
вимірі.
Ключові слова: глобалізація, екологічна
політика, глобальні та локальні чинники
формування екологічної політики, екологічні
проблеми, екологічне законодавство, міжнародне співробітництво у сфері екології,
неурядові організації, «зелена» економіка,
сталий (збалансований) розвиток.
The article considers and systematizes global
and local factors of state environmental policy
formation. The main groups of environmental
policy makers in Ukraine are divided into several
groups. These are external (political factors of
influence, requirements of international organizations and intergovernmental organizations to
which the state seeks to join, innovation-investment, new scientific developments and financial
conditions, are formed by environmental indicators at the global level and internal (political,
regional, scientific, financial, historical), geo-economic, and socio-mental) that are relevant to the
specific socio-political system of countries.
In the global dimension, the main factors and
factors are global environmental problems, international cooperation in the field of environmental
protection (regulatory, organizational and managerial aspects), the influence of international
non-governmental environmental organizations,
the development of a “green” economy in the
global dimension; in the local dimension – the
main environmental problems in Ukraine, features of national environmental legislation, implementation of the environmental regulatory framework under the Association Agreement with the
EU, the strategy of sustainable development of
Ukraine, the development of civil society institutions in the field of environmental protection.
The analysis of the main global and local factors
of environmental policy making in Ukraine made
it possible to determine that the concept of sustainable (balanced) development of the country
as a social, economic and ecological system
should be the basis of environmental policy.
It is determined that the main factors in the formation of the state environmental policy are
the main environmental problems in the state,
namely, deepening of environmental problems,
degradation of the environment; features of the
national environmental legislation – the Law of
Ukraine “On Environmental Protection”, defines
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the legal, socio-economic foundations of the
organization of environmental protection for the
benefit not only of today but also of future generations; key and very important issues regarding
the implementation of the environmental regulatory framework under the Association Agreement
with the EU; a sustainable development strategy
for Ukraine, which creates a coherent system of
strategic and operational goals for the transition
to integrated economic, social and environmental development of the country by 2030; development of civil society institutions in the field of
environment.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. За умов глобалізації у розвитку економіки України має враховуватися екологічний обмежувальний чинник функціонування
соціально-економічних систем. У найзагальнішому вигляді можна припустити, що глобалізація – це не тільки корінна трансформація
процесів інтернаціоналізації господарського,
культурного і політичного життя людства,
їх різке прискорення і глибоке якісне перетворення, але й перехід, який вже почався,
до більш нових, ніж держава, системоутворюючих соціально-територіальних «одиниць» –
або глобального, або регіонального масштабу,
одним із напрямів розвитку яких є формування
і реалізація екологічної політики. Глобалізація
породжує такі загрози для довкілля, що свідчать про формування ознак світової екологічної кризи: трансформації навколишнього
середовища внаслідок зростання антропогенного тиску; виснаження природних ресурсів
і зменшення їх регенераційного потенціалу;
інтенсифікація природних катаклізмів, стихійних лих, катастроф; незворотні втрати у генофонді планети. Особливого значення набуває формування «ноосферного» світогляду
до розвитку суспільства, біоцентричної позиції
щодо сучасних екологічних проблем людства,
що відображається як на рівні пріоритетів глобальної екологічної політики, так і в формуванні екологічної політики окремих держав.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам, становленню та дослідженню реалізації екологічної політики
в Україні присвячено роботи відомих науковців
і фахівців, таких як: В. Андронов, Г. Білявський,
Ю. Боковикова, О. Веклич, Д. Ветвицький,
Л. Жарова, Н. Коваль, Н. Малиш, Л. Мельник,
Л. Стасюк, В. Шевчук, Л. Якушенко, Л. Яценко
та ін. Проте ряд питань досі залишається
малодослідженим, зокрема недостатньо систематизовано чинники формування та реалізації державної екологічної політики в Україні.
Метою статті є виділення і систематизація
глобальних і локальних чинників формування
і реалізації державної екологічної політики
в Україні.
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It is proved that the global factors of national
environmental policy formation are considered
as global environmental problems, international
cooperation in the field of environmental protection, influence of international non-governmental
environmental organizations and development of
green economy in the global dimension.
Key words: globalization, environmental policy,
global and local factors of environmental policy
making, environmental problems, environmental
legislation, international cooperation in the field of
ecology, non-governmental organizations, green
economy, sustainable (balanced) development.

Виклад основного матеріалу. Екологічна
політика і її формування та реалізація сьогодні виступає як базова складова частина
сучасних
соціально-еколого-економічних
систем, визначаючи перспективи їх сталого
розвитку. У сучасній теорії та практиці державного управління є багато наукових дефініцій поняття «екологічна політика». Наприклад,
Ю. Боковикова і Н. Коваль вважають, що державна екологічна політика – це, насамперед,
«система законодавчо визначених цілей і
заходів органів державної влади на всіх рівнях
і в усіх сферах суспільного життя щодо забезпечення раціонального екологічно безпечного
господарювання, високоефективного збалансованого природокористування, створення
сприятливих умов для забезпечення здоров’я
людини, збереження і відтворення навколишнього природного середовища та природно-ресурсного потенціалу країни» [2, с. 7].
В українському законодавстві державна
екологічна політика визначається як «система
специфічних політичних, економічних, юридичних та інших заходів, що вживаються державою для управління екологічною ситуацією,
забезпечення раціонального використання
природних ресурсів на території України та
забезпечення гармонійного, динамічно збалансованого розвитку економіки, суспільства,
природи» [10, с. 12], а у прийнятому Законі
України «Про основні засади (стратегії) державної екологічної політики України на період
до 2030 р.» метою екологічної політики є
досягнення задовільного стану навколишнього середовища шляхом впровадження
екосистемного підходу у всі напрями соціально-економічного розвитку України з метою
забезпечення конституційного права кожного
громадянина України на безпечне навколишнє
середовище, впровадження збалансованого
природокористування, збереження і відтворення природних екосистем [4].
Визначимо основні групи чинників формування екологічної політики в Україні.
Дослідники у сфері екологічної політики й екологічної безпеки виділяють різні групи чинників. Зокрема, Л. Жарова умовно поділяє їх
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на зовнішні, що формуються на глобальному
рівні та створюють поле, у якому взаємодіють
всі країни світу, і внутрішні, притаманні конкретній соціально-політичній системі країни.
Так, до внутрішніх чинників авторка відносить:
політичні, регіональні, наукові, фінансові,
історичні, геоекономічні та соціально-ментальні; до зовнішніх чинників – політичні чинники впливу, вимоги міжнародних організацій
і міждержавних об’єднань до яких прагне приєднатися держава, інноваційно-інвестиційні,
наукові розробки, які можуть кардинально відрізнятися від тих, що існують у країні, фінансові
умови, які нав’язуються найбільш впливовими
гравцями на ринку та побудовані на умовах
зростаючої конкуренції за «екологічними»
показниками [3, с. 138–139].
У Cтратегії державної екологічної політики України на період до 2030 р. зазначено,
що причинами формування нової екологічної політики в Україні є: 1) підпорядкованість
екологічних пріоритетів економічній доцільності; 2) переважання ресурсо- й енергоємних
галузей у структурі економіки зі здебільшого
негативним впливом на довкілля; 3) фізичне
та моральне зношення основних фондів у всіх
галузях національної економіки; 4) неефективна система державного управління у сфері
охорони навколишнього природного середовища; 5) низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження довкілля та
переваг збалансованого (сталого) розвитку;
6) незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства й екологічних прав
і обов’язків громадян; 7) недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів природоохоронних заходів, фінансування таких
заходів за залишковим принципом [4].
Отже, незважаючи на численні дослідження
причин і факторів, що впливають на формування екологічної політики в Україні, пропонуємо виділити дві основні групи: глобальні
та локальні чинники. Стисло охарактеризуємо
їх дієвий вплив на формування національної
стратегії державного управління у сфері екологічної політики.
Серед глобальних чинників формування
національної екологічної політики слід виділити: 1) глобальні екологічні проблеми; 2) міжнародне співробітництво у сфері охорони
довкілля (нормативно-правовий і організаційно-управлінський аспекти); 3) вплив міжнародних неурядових екоорганізацій; 4) розвиток «зеленої» економіки у глобальному вимірі.
1. Глобальні екологічні проблеми. Важливими глобальними екологічними проблемами
сучасності є: «парниковий ефект», тобто глобальне потепління на Землі; скорочення площі

лісового покриву Землі; опустелення, включаючи орні угіддя і пасовища; втрата генофонду
і зникнення біологічного різноманіття; відходи
[11, с. 16–17]. Умовно всі проблеми деградації глобальної екологічної системи поділяють
на дві складові частини: 1) деградацію і зміни
навколишнього
природного
середовища
внаслідок нераціонального господарського
освоєння та використання природно-ресурсного потенціалу планети, дефіцит і вичерпання природних ресурсів розвитку людства;
2) деградацію навколишнього природного
середовища внаслідок його антропогенного
забруднення. Поглиблення світової екологічної кризи сприяло підвищенню уваги світової спільноти до проблем охорони довкілля,
переосмисленню відносин у системі «економіка – суспільство – природа», а тому вплинуло
на формування тези про міжнародне співробітництво у сфері екології – підписання міжнародних угод і конвенцій щодо посилення заходів
у сфері охорони навколишнього середовища.
Україна як незалежна держава також приєдналася до цих процесів, що вплинуло на формування сучасної концепції екологічної політики,
заснованої на принципах сталого розвитку
як поєднання соціального, економічного й
екологічного аспектів існування людської
цивілізації та окремих національних держав.
2. Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля (нормативно-правовий і організаційно-управлінський аспекти). Україна
підписала документи Конференції ООН
з довкілля та розвитку (Ріо-де-Жанейро,
1992 р.) і Всесвітнього саміту зі сталого
(збалансованого) розвитку (Йоганнесбург,
2002 р.), документи Конференції ООН зі збалансованого
розвитку
(Ріо-де-Жанейро,
2012 р.). Україна схвалила Програму дій
з подальшого впровадження Порядку денного на ХХІ ст., прийняту на дев’ятнадцятій
спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН
(1997 р.), та Декларацію Тисячоліття ООН (Цілі
Розвитку Тисячоліття), ухвалену Генеральною
Асамблеєю ООН (2000 р.). Це є свідченням
того, що Україна сприймає концепцію сталого
(збалансованого) розвитку як основну парадигму розвитку людства у XXI ст. та підтверджує свою прихильність до принципів сталого.
У вересні 2015 р. було ухвалено Резолюцію
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних
Націй «Перетворення нашого світу: Порядок
денний у сфері сталого розвитку на період
до 2030 р.». У грудні 2015 р. в місті Парижі була
прийнята нова глобальна кліматична Паризька
угода до Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату, ратифікована Законом України «Про
ратифікацію Паризької угоди». Отже, імпле-
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ментуючи міжнародні угоди і конвенції, України
взяла на себе зобов’язання дотримуватися
основних принципів «екологізації» економіки
і суспільства, відтворюючи їх основні положення у національній екологічній політиці.
Нині під егідою ООН розробляється концепція єдиного правового механізму екологічно безпечного планетарного природокористування, яке враховує природокліматичні
й соціально-економічні особливості окремих
регіонів і країн. Розв’язання міжнародних спорів і суперечностей у галузі екологічної безпеки відповідно до міжнародного екологічного
права передбачає спільну цілеспрямовану
діяльність зацікавлених сторін щодо відновлення сприятливого життєвого середовища
[1, с. 108–109].
Основу інституційної архітектури глобального екологічного управління складають міжнародні структури різного рівня, підпорядкування та спеціалізації, однак ключовою є роль
Організації Об’єднаних Націй. Одну зі своїх
головних функцій – організацію міжнародної
співпраці з охорони довкілля – ООН реалізує
на основі концептуальних керівних принципів
через різні загальносуспільні фонди й організації (Міжнародний фонд дикої природи,
Міжнародний союз охорони природи, інші міжнародні структури) й організації системи ООН –
ПРООН, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ тощо [9, с. 96].
Таким чином, міжнародні організації представляють найвищий рівень управління у сфері
екологічної політики в Україні, що формує
основні напрями її реалізації як на національному, загальнодержавному рівні, так і на регіональному, місцевому.
3. Вплив міжнародних неурядових екоорганізацій. Щороку збільшується і лобіюючий
вплив неурядових організацій (НУО) різного
рівня. Як зазначає Г. Обиход: «Сучасні неурядові міжнародні екологічні організації (яких
нараховується понад 37 тис., із них в Україні
екологічних – понад 500) відіграють не менш
важливу роль, ніж державні чи міждержавні
інституції. Неурядові структури впливають
на світовий політичний процес як у глобальному, так і в регіональному вимірах; репрезентують широкі суспільні інтереси, що виходять
за межі окремих держав; здійснюють безпосередній тиск на уряди; контролюють виконання
міжнародних угод; забезпечують аналіз та експертну оцінку політичних проблем; сприяють
ефективності й оптимізації міжнародного співробітництва, особливо у прикордонних територіях, де межі природних систем не збігаються
з адміністративними кордонами» [8, с. 205].
4. Розвиток «зеленої» економіки у глобальному вимірі. На особливу увагу в цьому кон-
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тексті заслуговує модель «зеленої» економіки,
яку на конференції Конференції ООН зі сталого
розвитку було визнано орієнтиром глобальної
екологічної політики на найближчі десятиліття.
Запропонована світовій спільноті концепція має прагматичний характер і розроблена
в руслі домінуючих поглядів на навколишнє
середовище як основу для економічного
зростання. Водночас вона містить багато конструктивних положень, які передбачають перетворення «розумного» та «відповідального»
економічного розвитку з інструменту знищення природи на інструмент її відтворення.
Зелена економіка згідно із визначенням ЮНЕП – це «економіка, яка спрямована
на зростання добробуту населення, ефективно використовує природні ресурси й
одночасно зменшує екологічні ризики» [7].
Найпоширенішим є визначення «зеленої економіки» (англ. green economics) як економіки,
що веде до підвищення добробуту людей і
зміцнення соціальної справедливості за одночасного зниження ризиків для довкілля і дефіциту природних ресурсів [6, с. 14]. Доктрина
«зеленої» економіки в контексті становлення
загальнонаціональної стратегії сталого розвитку може розглядатися як найважливіша
віха й основа державної політики на принципах екологобезпечного розвитку в масштабах
єдиного еколого-економічного простору та
сталого розвитку на найближчі роки.
Модель «зеленої» економіки має багато
переваг у соціальному, економічному і
довкільному плані та є найбільш дієвим
інструментом боротьби з глобальними екологічними загрозами.
Серед чинників формування державної екологічної політики можна виділити: 1) основні
екологічні проблеми в Україні; 2) особливості
національного екологічного законодавства;
3) імплементацію екологічної нормативно-правової бази згідно з Угодою про асоціацію з ЄС;
4) стратегію сталого розвитку України; 5) розвиток інституцій громадянського суспільства
у сфері охорони довкілля.
1. Основні екологічні проблеми в Україні.
Загострення та поглиблення екологічних проблем, деградація навколишнього природного
середовища та природних ресурсів продовжується в Україні протягом останніх десятиліть.
В Україні практично не здійснюється єдина
послідовна державна соціально орієнтована
екологічна політика, повсюдно не запроваджуються принципи раціонального природокористування та мінімізації негативного впливу
на екологічні об’єкти при здійсненні антропогенної діяльності на регіональному рівні. Тому
особливого значення як на загальнодержав-
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ному, так і на регіональному рівнях набуває
питання своєчасного виявлення та відстеження екологічних проблем і визначення шляхів їх запобігання та подолання.
О. Артеменко у своїх дослідженнях вказує
на те, що «по-перше, сучасний рівень споживання природних ресурсів переконливо свідчить про недостатність лише раціонального
використання природних ресурсів. Особливо
стосовно невідновлювальних (паливно-енергетичних) ресурсів і питної води. У промисловості України не відбувається структурних
змін, не здійснюється, за рідкісними винятками, модернізація виробництва, не подолана
висока імпортна залежність внутрішнього споживання промислової продукції. Водночас
нарощуються власні обсяги добувної промисловості, які у першому кварталі 2018 р., за статистичними даними, перевищили показники
попереднього року на 2,4%. По-друге, охорона
довкілля, безумовно, є важливим питанням,
але в умовах правового нігілізму, судового
безчинства, безкарності та невідповідальності
олігархічних кланів, примату поглинання природи виробництвом є недостатньою метою»
[1, с. 77–81].

2. Особливості національного екологічного законодавства. Перший екологічний
закон «Про охорону навколишнього природного середовища» визначив правові, економічні та соціальні основи організації охорони
навколишнього
природного
середовища
на користь нинішнього і майбутніх поколінь.
Державна екологічна політика в Україні забезпечується також еколого-правовими нормами
інших галузей законодавства, а саме: цивільного, адміністративного, кримінального тощо.
У 2019 р. було прийнято Закон України «Про
основні засади (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 р.», який
визначив основні напрями та інструменти реалізації державної екологічної політики України.
3. Впливовим чинником є також імплементація екологічної нормативно-правової
бази згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, що
визначає пріоритетні напрями формування
і реалізації державної екологічної політики,
а також передбачає впровадження економічних, фінансових і організаційно-управлінських
механізмів регулювання в екологічній сфері:
наприклад, стратегічна екологічна оцінка,
екологічний аудит, екологічний моніторинг,

Чинники формування і реалізації державної екологічної
політики
Глобальні чинники:

1) глобальні екологічні проблеми;
2) міжнародне співробітництво у
сфері охорони довкілля
(нормативно-правовий і
організаційно-управлінський
аспекти);
3) вплив міжнародних неурядових
екоорганізацій;
4) розвиток «зеленої» економіки у
глобальному вимірі

Локальні чинники:

1) основні екологічні проблеми в
Україні;
2) особливості національного
екологічного законодавства;
3) імплементація екологічної
нормативно-правової бази згідно
з Угодою про асоціацію з ЄС;
4) стратегія сталого розвитку
України;
5) розвиток інституцій
громадянського суспільства у
сфері охорони довкілля

Стратегія сталого (збалансованого) розвитку України
Державна екологічна політика
(інструменти і механізми реалізації)
Рис. 1. Чинники формування і реалізації
державної екологічної політики в Україні
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екологічні податки, субсидії, платежі тощо,
що відповідає прийнятим практикам у країнах
Європейського Союзу.
4. Стратегія сталого (збалансованого) розвитку України. Стратегія встановлює цілісну
систему стратегічних та операційних цілей
переходу до інтегрованого економічного,
соціального й екологічного розвитку країни
до 2030 р. Вона також визначає інституційні
засади впровадження Стратегії, напрями
міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії,
основні рушійні сили та інструменти її реалізації. Цільові показники зазначено для трьох етапів реалізації Стратегії: 2017–2020 рр., 2021–
2025 рр., 2026–2030 рр. [12].
Як зазначається в документі: «Економічне
зростання буде пов’язане не з експлуатацією
природних ресурсів, а із широким застосуванням моделей «зеленої» економіки. Завдяки
заходам з енергозбереження та застосуванню
енергоефективних практик суттєво знизиться
енергоємність валового внутрішнього продукту. Частка виробництва екологічно чистої
енергії неухильно зростатиме, витісняючи
насамперед традиційні карбонові технології.
Це дозволить суттєво зменшити викиди парникових газів та інших забруднюючих речовин
у атмосферу і стане внеском у протидію зміні
клімату. Все це сприятиме поліпшенню якості
довкілля і здоров’я населення» [12].
Отже, стратегія сталого (збалансованого)
розвитку України передбачає сприяння найефективнішому використанню ресурсів, розвитку екологічної та конкурентоспроможної
економіки, соціальному розвитку на основі
принципу людиноцентризму.
5. Розвиток інституцій громадянського
суспільства у сфері охорони довкілля в Україні.
Основою громадського екологічного руху
в Україні є всеукраїнські громадські організації, місцеві екологічні групи, благодійні
фонди, наукові товариства, тематичні об’єднання, асоціації, мережі, робочі групи, створені для розв’язання національних і місцевих екологічних проблем. Усього налічується
близько 500 громадських екологічних організацій, із них 28 всеукраїнського рівня, зареєстровані Мін’юстом України. Найбільші
організації: Українське товариство охорони
природи, Всеукраїнська екологічна ліга,
Українська екологічна асоціація «Зелений
світ», Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна
варта», Національний екологічний центр
України, Всеукраїнська громадська екологічна
організація «Мама-86», Українське географічне товариство, Українське ботанічне товариство тощо [5, с. 65]. Громадські природоохоронні організації та їх екологічна діяльність
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впливають на формування і реалізацію державної екологічної політики в Україні.
Отже, виділені чинники можна представи
у вигляді такої схеми (рис. 1).
Висновки. Отже, серед глобальних чинників формування національної екологічної
політики виділено: 1) глобальні екологічні
проблеми; 2) міжнародне співробітництво
у сфері охорони довкілля (нормативно-правовий і організаційно-управлінський аспекти);
3) вплив міжнародних неурядових екоорганізацій; 4) розвиток «зеленої» економіки у глобальному вимірі; серед локальних чинників:
1) основні екологічні проблеми в Україні;
2) особливості національного екологічного
законодавства; 3) імплементацію екологічної
нормативно-правової бази згідно з Угодою
про асоціацію з ЄС; 4) стратегію сталого розвитку України; 5) розвиток інституцій громадянського суспільства у сфері охорони
довкілля. Загалом аналіз основних глобальних
і локальних чинників формування екологічної політики в Україні дозволяє визначити, що
основою екологічної політики повинна стати
концепція сталого (збалансованого) розвитку
країни як соціальної, економічної та екологічної системи.
Перспективним
напрямом
подальших
досліджень є визначення умов реалізації
європейських і світових принципів екологічного управління у сфері національної екологічної політики.
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Стаття присвячена окремим аспектам
вдосконалення організації взаємодії державних інституцій щодо протидії нелегальній
(незаконній) міграції в Україні. Розглянуто
інституційне забезпечення контролю за
дотриманням законодавства у міграційній
сфері, зазначені їх функції та перспективи
реалізації спільних заходів. У статті наголошено на необхідності створення постійно
діючого Міжвідомчого ситуаційного центру
протидії нелегальній міграції при МВС України. Обґрунтовано, що такий центр повинен
суміщати в собі функції інформаційно-аналітичного забезпечення й оперативного
штабу з повноваженнями розробки рекомендацій до тактично-бойового застосування
сил і засобів, спрямованих на боротьбу
з нелегальною міграцією. Доведено необхідність
забезпечення
оперативності
надходження інформації та підвищення її
достовірності, отримання інформації Ситуаційним центром за принципом «реального
часу», що безпосередньо впливатиме на
можливість оперативного прийняття
управлінських рішень і реагування відповідними структурами. Передбачається, що
діяльність такого центру забезпечить можливість формування комплексної методології виявлення нелегальної міграції всередині
держави, що задекларовано Стратегією
державної міграційної політики України на
період до 2025 р. Складовими елементами
методології мають стати окремі методики
виявлення та протидії нелегальній міграції,
розслідування та попередження міграційних
правопорушень. Слід звернути увагу на сценарний опис окремих тактичних прийомів,
тактичних операцій і тактичних комбінацій, спрямованих на виявлення фактів нелегальної міграції; визначення осіб, причетних
до цієї діяльності; засобів вчинення злочину;
виявлення умов, що сприяють зазначеним
правопорушенням.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Національні інтереси держави у сфері
протидії нелегальній (незаконній) міграції
потребують консолідації зусиль державних
інституцій щодо врегулювання економічних і
соціально-політичних передумов виникнення
міграційних правопорушень, опрацювання
системи засобів правового, спеціального та
іншого характеру для ефективного їх запобігання, створення дієвої системи міграційного
контролю тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Інструменти державної політики
у сфері протидії нелегальної міграції висвітлюються у роботах С. Алексєєва, С. Денисюка,
І. Лукашука, М. Мойсеєнка, Н. Ткачової,
Т. Петрової, В. Хропанюка та ін.

104

Випуск 15. 2020

Ключові слова: міграція, нелегальна міграція, міграційні правопорушення, державні
інституції, взаємодія, ситуаційний центр.
The article is devoted to some aspects of improving the organization of interaction between state
institutions to counteract illegal (illegal) migration
in Ukraine. The institutional support of the control
over the observance of the legislation in the migration sphere is considered, their functions and the
prospects of implementation of joint measures
are stated. The article emphasizes the need to
create a permanent Interagency Situation Center
for combating illegal migration at the Ministry of
Internal Affairs of Ukraine. It is substantiated that
such a center should combine the functions of the
information-analytical support and the operational
headquarters with the authority to develop recommendations for tactical-combat use of forces
and means aimed at combating illegal migration.
The necessity to ensure prompt receipt of information and increase its accuracy, to obtain information by the Situation Center on the principle
of “real time”, which will directly affect the ability
to promptly make management decisions and
respond to the relevant structures. It is envisaged
that the activities of such a center will provide an
opportunity to formulate a comprehensive methodology for detecting illegal migration within the
country, which was declared by the Strategy of
State Migration Policy of Ukraine for the period
up to 2025. Separate methods for detecting and
countering illegal migration, investigating and
preventing migration offenses should become
integral elements of the methodology. Attention
should be drawn to the scenario description of
individual tactics, tactical operations and tactical
combinations aimed at identifying the facts of
illegal migration; persons involved in this activity; the means of committing the crime; identifying conditions that contribute to these offenses.
Key words: migration, illegal migration, migration offenses, state institutions, interaction, situational center.

Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Стратегія державної міграційної політики України на період
до 2025 р. декларує необхідність підвищення
ефективності запобігання й обмеження каналів нелегальної міграції шляхом зміцнення
потенціалу та можливостей відповідальних
органів влади, зміцнення координації, співпраці й обміну інформацією [1]. Однак практичні
аспекти реалізації зазначених стратегічних
пріоритетів у науковій літературі не були ґрунтовно досліджені, що й зумовлює актуальність
і вибір теми наукової статті.
Мета статті. Обмеження каналів нелегальної міграції як ефективний засіб запобігання
нелегальній міграції можливе шляхом забезпечення ефективної міжвідомчої співпраці.
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Виходячи з цього метою статті є визначення
напрямів удосконалення механізму взаємодії
державних інституцій у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції в Україні.
Виклад основного матеріалу. Інституційне
забезпечення контролю за дотриманням
законодавства у міграційній сфері, представленими такими органами, як: Державна
міграційна служба України (ДМС України),
Національна поліція України та Державна
прикордонна служби України, які підконтрольні
Міністерству внутрішніх справ. Проте ми вбачаємо, що комплексне вирішення проблем
нелегальної міграції потребує інтеграції зусиль
і скоординованої діяльності ряду інших правоохоронних органів та органів державної влади.
З огляду на міграційну кризу у країнах
Європейського Союзу і Сполучених Штатах
Америки зростає роль військових формувань
із правоохоронними функціями у протидії
незаконній міграції. Відомо, що таким формуванням в Україні є Національна гвардія (НГУ),
на яку покладене виконання однієї з основних
функцій – участі у здійсненні заходів щодо
недопущення масового переходу державного
кордону з території суміжних держав [2]. У разі
різкого зростання потоку нелегальних мігрантів до України або через її територію передбачається, що НГУ у взаємодії з іншими суб’єктами протидії незаконній міграції буде задіяна
до участі у реагуванні на визначену загрозу [3].
Виходячи зі специфіки покладених функцій,
структури, чисельності, оснащення, практичної діяльності військ нині серед всіх суб’єктів
протидії незаконній міграції саме НГУ має найвищій ступінь готовності до виконання поставлених завдань (підкреслимо, що йдеться
про військове формування).
До органів, які повинні залучатися до спільних заходів органів державної влади щодо
протидії нелегальній (незаконній) міграції
в Україні, також належать СБУ, Міністерство
фінансів України (Державна митна служба
України, діяльність якої координується Мінфіном), які активно взаємодіють із ДПСУ. За
впровадження концепції інтегрованого управління кордонами в рамках окремих документів мають бути враховані завдання, що мають
на меті запобігання і протидію нелегальній
міграції та насамперед здійснення на кордоні
контролю за легальністю в’їзду іноземців та
осіб без громадянства і прийняття відповідних
рішень. У цьому напрямі подальше вдосконалення прикордонного контролю осіб передбачає [3]: удосконалення системи перевірки проїзних документів шляхом створення системи
доступу до ключів криптографічного захисту й
оснащення пунктів пропуску через державний

кордон обладнанням для зчитування інформації з безконтактних носіїв біометричних проїзних документів; налагодження з урахуванням
вимог законодавства взаємообміну в межах
інформаційних систем, включаючи доступ
працівників консульських установ до консолідованого списку іноземців та осіб без громадянства, яким заборонено в’їзд в Україну,
а також даних про відмову у в’їзді в Україну;
підвищення рівня автоматизації використання
під час здійснення прикордонного контролю
наявних національних баз даних, які містять
інформацію про іноземців.
Державна митна служба України та СБУ
також виступають активними учасниками протидії нелегальній міграції. Їхні спільні дії вимагають взаємоузгодження як між цими службами, так і між ними та іншими державними
інституціями, на які покладено функції протидії
нелегальній міграції. Проблематика протидії
нелегальній міграції не є прямим завданням
цих органів, але у процесі боротьби з порушенням митних правил і контрабандою через взаємозв’язок цих протиправних дій і нелегальної
міграції також стає актуальною. Це зумовлено
комплексом контрольних заходів, які вчиняють
Державна митна служба України та СБУ у процесі виконання своїх безпосередніх функцій.
На особливу увагу також заслуговує діяльність
кінологічних служб Державної митної служби
України. Справа полягає у тому, що ці служби
можуть бути тактично застосовані для проведення митних оглядів не лише на пунктах пропуску, але й на території України (вибірковий
огляд із боку оперативних груп), що може
слугувати ще одним бар’єром, який завадить проникненню нелегальних мігрантів і
«дублюватиме» контрольні заходи на кордоні.
У зв’язку з цим вважаємо за необхідне розробку методики спільного застосування кінологічних команд Державної митної служби,
кінологічних команд ДПСУ й особового складу
Національної Гвардії для проведення вибіркового контролю в полосі прикордонної території України в глибині до 100 км.
Значну частину повноважень, пов’язаних із
державною міграційною політикою, покладено
на Міністерство закордонних справ України
(МЗС). Інформація, яку надає МЗС щодо ситуації в країнах походження біженців і шукачів
притулку, впливає на прийняття рішень відповідними органами щодо надання/відхилення
заявок щодо притулку, додаткового захисту та
статусу біженця. МЗС України має можливість
надавати об’єктивізовану інформацію щодо
осіб, котрі отримали візи (доступ до баз даних
візової інформації (ІТС «Віза»), що сприятиме
вирішенню проблеми ідентифікації мігрантів),
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і надавати інформацію про біженців і шукачів притулку. У цьому контексті пріоритетним
завданням виступає оснащення патрульних
служб Національної поліції та Національної
гвардії переносними пристроями для проведення ретельної перевірки документів із можливістю он-лайн звернення до МЗС України,
ДМС України щодо підтвердження достовірності документів і відомостей, внесених до них.
До інших державних інституцій, на зміцнення координації, співпраці та обміну інформацією з якими слід зосередити увагу,
належить Міністерство соціальної політики
України, Міністерство освіти і науки України
(МОН України), Міністерство охорони здоров’я України. Міграційні процеси в Україні,
які набрали обертів після надання Україні
безвізового режиму, вимагають від органів
ДМС України та МОН України обміну актуальною інформацією, удосконалення механізму
взаємодії та співпраці щодо іноземців та осіб
без громадянства з «країн ризику», які можуть
використовувати легальний в’їзд в Україну
з метою подальшого незаконного перебування на території держави та проникнення
на території держав Європейського Союзу.
Пріоритетними завданнями співпраці має
стати створення бази даних фірм-посередників, які надають послуги щодо навчання іноземців в Україну; запровадження постійного
моніторингу причин, через які студенти-іноземці не почали навчання або відраховані з
навчального закладу, щоб уникнути випадкам,
коли іноземні студенти можуть стати жертвами трудової експлуатації та ін.; організація обміну інформацією в режимі «он-лайн»
(наприклад, щодо неявки іноземного студента
до заявленого ВНЗ, скасування запрошень,
відрахування або за інших обставин, що впливають на статус перебування іноземного громадянина на території України). До інформації, яка повинна акумулюватися, слід віднести
дані щодо суб’єктів посередництва, у діяльності яких найбільш часто виникали випадки
подальшого порушення міграційного режиму
з боку осіб, які скористалися їх послугами.
Частота та кількість таких випадків за певний
проміжок часу може бути ознакою наявності
ймовірних каналів нелегальної міграції, у т. ч.
пов’язаних із організованою злочинністю.
Вважаємо
за
необхідне
приділити
особливу увагу організації взаємодії з
Міністерством охорони здоров’я України, яке
досі залишалося осторонь питання протидії нелегальній міграції в Україні. Враховуючи
тенденції посилення загроз глобальних пандемій, має бути детально регламентований
комплекс заходів, пов’язаних із запровад-

106

Випуск 15. 2020

женням своєчасних обмежень у здійсненні
міграції та критеріїв оцінки можливих ризиків розповсюдження небезпечних хвороб.
Посилення зазначеної загрози безпосередньо
пов’язане з активізацією нелегальної міграції, яка створює безконтрольне середовище,
а потоки нелегальних мігрантів «вишукують» шляхи потрапляння у відносно благополучні країни (у т. ч. Україну або використовуючи її як транзитну). Враховуючи зазначене,
вважаємо за необхідне доповнити відомчу
методику оцінки ризиків у сферах міграції та
інших пов’язаних сферах [4] такими показниками, як: наявність спалаху та (або) осередків
небезпечних захворювань на території країни
транзиту або виїзду мігрантів; застереження
про відповідний рівень загрози з боку ВООЗ;
запровадження карантину в країнах, що мають
спільні з Україною кордони та (або) пряме авіасполучення (із щотижневою періодичністю
контролю).
Таким чином, різновекторність діяльності державних інституцій у сфері протидії
нелегальній міграції потребує координаційного центру, який поєднував би в собі функції інформаційно-аналітичного забезпечення
й оперативного штабу з повноваженнями
розробки рекомендацій до тактично-бойового застосування сил і засобів, спрямованих на боротьбу з нелегальною міграцією.
Практика використання таких центрів пов’язана з різними варіантами виявлення фактів
нелегальної (незаконної) міграції, які вимагатимуть організації міжвідомчої взаємодіє,
наприклад: встановлення безпосереднього
факту нелегальної (незаконної) міграції під час
спроби перетину кордону (суб’єктами виявлення та затримання виступають органи ДПСУ
та ДМС України); виявлення фактів нелегальної (незаконної) міграції на території України
(суб’єктами виявлення та затримання виступають органи Національної поліції України,
Національної гвардії України, органи ДМС
України); виявлення фактів нелегальної (незаконної) міграції у процесі спеціальних операцій по боротьбі з каналами незаконної міграції,
які проводяться спецслужбами інших держав і
щодо яких органи державної влади України
поставлені до відома (суб’єктами виявлення
СБУ, зовнішня розвідка); виявлення фактів
нелегальної (незаконної) міграції у процесі
проведення оперативно-розшукових заходів
із протидії організованій злочинності правоохоронними органами України (СБУ, органи
Національної поліції України, Національної
гвардії України); виявлення фактів нелегальної (незаконної) міграції у процесі на лінії
розмежування в зоні проведення ООС у точ-
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Рис. 1. Організаційно-управлінська модель постійно діючого
Міжвідомчого ситуаційного центру протидії нелегальній міграції
Примітка: запропоновано автором
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ках перетину такої лінії розмежування (ДПСУ,
СБУ, ЗСУ).
Як бачимо, такі ситуації не лише потребують
вчасного
інформаційно-аналітичного забезпечення, але і передбачають
застосування тактичного-бойових підрозділів, що може породжувати проблеми подвійного підпорядкування та втрати часу на
прийняття рішень, однак у разі єдиного координуючого центру вирішуються ефективніше. Враховуючи зазначене вище, можемо
запропонувати
організаційно-управлінську
схему постійно діючого Міжвідомчого ситуаційного центру протидії нелегальній міграції
при МВС України (рис. 1.1).
До складу такого центру пропонуємо включити контактний аналітичний центр, утворений
на базі Департаменту у справах іноземців та
осіб без громадянства Державної міграційної
служби України [5], однак, на відміну практики їх взаємодії (обмін відкритою статистичною й аналітичною інформацією здійснюється
електронною поштою; узагальнення спільної
статистичної та аналітичної інформації здійснюється центром щокварталу; за результатами опрацювання спільної статистичної
та аналітичної інформації центром не рідше
одного разу на рік готуються пропозиції/рекомендації щодо проведення заходів із протидії
нелегальній міграції), ми передбачаємо необхідність забезпечення оперативності надходження інформації та підвищення її достовірності, отримання інформації за принципом
«реального часу», що безпосередньо впливає
на можливість оперативного прийняття управлінських рішень і реагування відповідними
структурами тощо. Оперативно-тактичний
штаб має бути сформований із відкомандированих представників інституцій тактичного-бойового застосування, які здійснюватимуть розробку планів застосування тактичних
засобів та особового складу з метою проведення окремих спільних тактичних операцій
(що потребує комбінування бойових підрозділів зазначених інституцій) у рамках протидії нелегальній міграції: визначення цільової
категорії мігрантів та іноземних громадян,
біженців щодо яких будуть здійснюватися
заходи; визначення місць, де будуть проводи-
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тися відповідні заходи; визначення раціональних маршрутів руху та перекидання бойових
частин; визначення місць спрямування затриманих осіб, підозрюваних у порушенні міграційного режиму; відпрацювання (моделювання) сценаріїв розвитку тих чи інших ризиків
тощо.
Висновки. Важливим напрямом діяльності
пропонованого ситуаційного центру є формування комплексної методології виявлення
нелегальної міграції всередині держави, що
задекларовано Стратегією державної міграційної політики України на період до 2025 р.
[1]. На нашу думку, така методологія передбачає розробку окремих методик виявлення та
протидії нелегальній міграції, розслідування
та попередження міграційних правопорушень,
яка включала б у себе опис окремих тактичних прийомів, тактичних операцій і тактичних
комбінацій, спрямованих на виявлення фактів
нелегальної міграції; осіб, причетних до цієї
діяльності; засобів вчинення злочину; виявлення умов, що сприяють зазначеним правопорушенням тощо.
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У статті обґрунтована актуальність
теми дослідження, яка зумовлена недосконалістю системи захисту об’єктів критичної інфраструктури України, актуалізацією
загроз зазначеним об’єктам і реформуванням Національної гвардії України, що, у свою
чергу, викликає необхідність у вивченні міжнародного досвіду у сфері захисту об’єктів
критичної інфраструктури та здійсненні
заходів із впровадження кращої практики
у діяльність Національної гвардії України.
Проведений аналіз останніх досліджень і
публікацій вітчизняних та зарубіжних фахівців за напрямом дослідження. Висвітлене
призначення Центральних Сил Промислової Безпеки. Наведені функції Центральних
Сил Промислової Безпеки, основними з яких
є: охорона об’єктів критичної інфраструктури, що перебувають у державній власності; охорона спеціальних вантажів під
час їх перевезення; забезпечення пожежної
безпеки об’єктів, що охороняються; участь
у ліквідації наслідків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах охорони; забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких
здійснюється державна охорона; охорона
державних установ (організацій), що розташовані на території інших країн; участь
у миротворчих операціях, які проводяться
під егідою Організації Об’єднаних Націй;
охорона на договірних засадах об’єктів,
які перебувають у приватній власності;
надання консультаційних послуг організаціям різних форм власності з питань
забезпечення безпеки та протипожежного
захисту об’єктів. Встановлено, що до
структури Центральних Сил Промислової
Безпеки входять: Штаб-квартира, Резервні
батальйони, Крило пожежної служби, Спеціальна група безпеки, Поліцейський підрозділ
миротворчих місій Організації Об’єднаних
Націй, Сектор підготовки, Сектор аеропортів і Регіональні Сектори. Визначені відмінності між діяльністю Центральних Сил
Промислової Безпеки Індії та Національної
гвардії України, основними з яких є: кількість
об’єктів охорони, виконання специфічних
функцій тощо. Надані рекомендації щодо
використання отриманих результатів
проведеного дослідження. Вказані подальші
перспективи проведення досліджень за
обраним напрямом.
Ключові слова: Центральні Сили Воєнізованої Поліції, Центральні Сили Промислової
Безпеки, Національна гвардія України, націо-

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Загострення соціально-політичної кризи в державі за умов ведення проти
України гібридної війни, підвищення ймовірності скоєння на її території диверсійно-терористичних актів, знищення та руйнування
численних об’єктів критичної інфраструктури
(далі – КІ) в зоні проведення Операції об’єднаних сил – все це визначає ті сучасні реа-

нальна безпека, критична інфраструктура,
об’єкт, захист.
The relevance of the research topic is substantiated in the article, which is conditioned by the
imperfection of the existing critical infrastructure’s
facilities protection system of Ukraine, by the
update of threats to specified facilities and by
the ongoing reformation of the National Guard
of Ukraine. This, in turn, causes the need for
studying of the international experience in the
sphere of critical infrastructure’s facilities protection and taking actions for implementation of the
best practice to the National Guard of Ukraine
activity. The analysis of latter researches and
publications of domestic and foreign specialists by the research direction is carried out. The
appointment of Central Industrial Security Forces
is elucidated. The functions of Central Industrial
Security Forces are given. The basic of them
are: protection of critical infrastructure’s facilities
that are state-owned; protection of special cargoes during their transportation; providing the
fire safety of facilities that are under protection;
participation in liquidation of consequences of
arising emergencies on facilities that are protected; providing the safety of officials, for which
regarding the state protection is exercised; protection of government agencies (organizations)
that located in the territory of other states; participation in peacekeeping operations that are conducted under the auspices of the United Nations;
protection on a contractual basis of privately
owned facilities; providing consulting services
to organizations of different property forms on
ensuring protection and fire safety of facilities. It
is established, that to the structure of the Central
Industrial Security Forces are comprised next
fundamental elements: Force Headquarters,
Reserved Battalions, Fire Service Wing, Special
Security Group, Formed Police Unit of the UN,
Training Sector, Airport Sector and Regional Sectors. The differences between the activity of the
Central Industrial Security Forces of India and
the National Guard of Ukraine are determined.
The basic of them are: number of facilities that
are under protection; performing of specific functions, etc. Recommendations of using received
results of the conducted research are given. Further perspectives of conducting researches in the
chosen direction are pointed.
Key words: Central Armed Police Forces,
Central Industrial Security Forces, the National
Guard of Ukraine, national security, critical infrastructure, facility, protection.

лії, в яких сьогодні існує Україна, і в яких має
забезпечуватися безпека її громадян, суспільства і держави [1, с. 168].
Саме сьогодні, за всю історію незалежності
України, відбувається актуалізація загроз,
пов’язаних з об’єктами КІ, в т. ч. й з атомними електричними станціями (далі – АЕС).
Так, на підґрунті скоєння спроби нападу
на Запорізьку АЕС у травні 2014 р. Урядом
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нашої держави був направлений у Міжнародне
агентство з атомної енергії лист із попередженням про небезпеку об’єктам атомної інфраструктури України. Таким чином, від об’єктів КІ
нашої держави, в умовах ситуації, яка склалася
в окремих районах Донецької та Луганської
областей, надходить перманентна загроза
[2, с. 21].
Зазначене робить особливо актуальним
для України удосконалення системи захисту
об’єктів КІ, яка активно розвивається у провідних країнах світу як один із сучасних шляхів
реалізації державної політики у сфері забезпечення національної безпеки держави.
Одним із напрямів діяльності органів державного управління у сфері забезпечення безпеки об’єктів КІ є виконання заходів із їх захисту.
Національна гвардія України (далі – НГУ)
як один із суб’єктів захисту об’єктів КІ держави в межах своїх повноважень зобов’язана
вивчати міжнародний досвід із захисту визначених об’єктів і здійснювати заходи щодо
впровадження кращої практики під час виконання заходів із захисту об’єктів КІ [3; 4, с. 146].
Нині НГУ перебуває у стані активного
реформування. Безумовно, для досягнення
цілей реформ, що впроваджуються, необхідно
вивчати досвід провідних країн світу, в т ч.
у сфері захисту об’єктів КІ.
Отже, з урахуванням актуалізації загроз
об’єктам КІ України та реформування НГУ
обраний напрям дослідження набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження окремих
аспектів реалізації державної політики у сфері
захисту об’єктів КІ та особливостей діяльності правоохоронних органів провідних держав світу, в т. ч. щодо забезпечення безпеки
визначених об’єктів, внесли такі науковці,
як О.М. Суходоля [5], Е.Н. Ходатенко [6],
В.О. Євсєєв [4] та ін.
Так, у статті [5] автор висвітлив проблеми та
пріоритети державної політики України щодо
захисту КІ в умовах ведення гібридної війни.
У роботі [6] розглядаються правові
основи функціонування Цивільної Поліції Індії
та її організаційно-управлінська структура.
У публікації [4] наведені призначення,
структура й основні функції Поліції Великої
Британії з охорони цивільних ядерних установок і матеріалів (Civil Nuclear Constabulary).
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Дослідженню в галузі
державного регулювання у сфері захисту
об’єктів КІ та особливостей діяльності правоохоронних органів провідних держав світу
щодо забезпечення безпеки даних об’єктів
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присвячена певна кількість публікацій вітчизняних і зарубіжних фахівців.
Проте нині поза увагою науковців залишається дослідження досвіду й особливостей діяльності правоохоронних органів Індії
у сфері захисту об’єктів КІ, а саме Центральних
Сил Промислової Безпеки (Central Industrial
Security Forces, далі – CISF) як одного з найбільш потужних суб’єктів захисту визначених
об’єктів у світі.
Мета статті – провести дослідження особливостей призначення, основних функцій,
організаційно-штатної структури та досвіду
діяльності CISF.
Виклад основного матеріалу. Центральні
Сили Воєнізованої Поліції (Central Armed
Police Forces, далі – CAPF) є правоохоронним
воєнізованим органом, що входить до складу
Міністерства внутрішніх справ Індії, та призначені для підтримки діяльності Уряду щодо
забезпечення верховенства права, недоторканності кордонів, громадського порядку
та внутрішньої безпеки держави [7].
До складу CAPF входить сім формувань,
створених за основними специфічними напрямами діяльності. Одним із таких формувань
є CISF.
CISF були створені у 1969 р. з метою забезпечення безпеки об’єктів КІ, які в ті роки мали
стратегічно важливе значення для економіки
республіки Індія [8]. На момент утворення
до складу CISF входило 3 батальйони загальною чисельністю близько 2 800 осіб [8].
Згодом у зв’язку із глобалізацією та лібералізацією економіки Індії, бурхливим промисловим і науково-технічним розвитком держави,
з урахуванням підвищення ймовірності скоєння
на території республіки диверсійно-терористичних актів на тлі періодичного загострення
давнього конфлікту з Пакистаном і Китайською
Народною Республікою (Кашмірський конфлікт), виникла нагальна потреба у реформуванні CISF, яке полягало б у розширенні кола
основних функцій, зміні організаційно-штатної
структури формування та збільшенні чисельності особового складу зазначеного формування.
На цьому підґрунті у 1983 р. Уряд Індії прийняв рішення щодо розширення кола основних
функцій CISF і збільшення чисельності формування до 148 000 осіб. У наступні роки також
неодноразово вносилися зміни у відповідні
нормативно-правові акти, які переважно були
спрямовані на доповнення переліку основних
функцій CISF, зміни в організаційно-штатній
структурі та подальше збільшення чисельності особового складу зазначеного формування. Нині до складу CISF входить близько
180 000 осіб [9].



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇБЕЗПЕКИ
ТЕОРІЯ ТА
ТА ІСТОРІЯ
ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО
ГРОМАДСЬКОГО
УПРАВЛІННЯ
ПОРЯДКУ

Отже, з урахування внесених змін до відповідних нормативно-правових актів Індії можна
стверджувати, що CISF – правоохоронне
воєнізоване формування у складі CAPF
Міністерства внутрішніх справ Індії, призначене для охорони об’єктів КІ держави будьякої форми власності, а також виконання інших
функцій, що можуть бути покладені на нього
Центральним Урядом.
Сьогодні одними з основних функцій CISF є
[8–10]:
–– охорона об’єктів КІ, які перебувають
у державній власності;
–– охорона спеціальних вантажів під час їх
перевезення;
–– пожежна охорона об’єктів, що охороняються;
–– участь у ліквідації наслідків виникнення
надзвичайних ситуацій на об’єктах, які охороняються;
–– забезпечення безпеки осіб, віднесених
до категорій Z+, Z, X та Y, перелік яких визначається Міністерством внутрішніх справ, за місцем їх перебування на території Індії;
–– охорона державних установ (організацій),
розташованих на території інших країн;
–– участь у миротворчих операціях, що
проводяться під егідою Організації Об’єднаних
Націй;
–– охорона на договірних засадах об’єктів,
які перебувають у приватній власності;
–– надання консультаційних послуг організаціям різних форм власності з питань забезпечення безпеки та протипожежного захисту
об’єктів.
Очолює CISF Генеральний Директор.
Головним органом управління CISF є Штабквартира (Force Headquarters, далі – FHQ) [8].
У прямому підпорядкуванні FHQ перебувають Резервні батальйони (Reserved Battalions,
далі – RBs), Крило пожежної служби (Fire
Service Wing, далі-FSW), Спеціальна група
безпеки (Special Security Group, далі – SSG),
Поліцейський підрозділ миротворчих місій
Організації Об’єднаних Націй (Formed Police
Unit of the UN, далі – UN FPU) та Сектори,
а саме: підготовки (Training Sector), аеропортів
(Airport Sector) і Регіональні Сектори (Regional
Sectors) [8].
Нині чисельність RBs становить 12, основним завданням яких є охорона громадського
порядку у взаємодії з поліцією штатів, у яких
вони дислокуються, та надання допомоги
основним силам CISF при вирішенні раптово
виникаючих завдань [8].
FSW було сформовано у квітні 1970 р. та
сьогодні є найбільшим постачальником послуг
із протипожежного захисту об’єктів серед всіх

пожежних служб Індії. Чисельність особового
складу FSW складає 7 549 пожежників. FSW
забезпечує пожежну охорону 102 об’єктів КІ
нафтохімічного, металургійного, космічного,
енергетичного, оборонного та ін. комплексів,
надає консалтингові послуги організаціям різних форм власності з протипожежного захисту
об’єктів [8; 10, с. 134].
У 2006 р. у складі CISF була cтворена SSG,
основною функцією якої є забезпечення фізичного захисту осіб, перелік яких визначається
Міністерством внутрішніх справ, і, за необхідності, проведення їх евакуації [9]. Станом
на грудень 2017 р. персонал SSG налічував
1 200 осіб, які забезпечували фізичний захист
77 охоронюваних персон [11].
Із 2008 р. до складу CISF входить UN FPU.
UN FPU із серпня 2008 р. і дотепер виконує різноманітні завдання у складі місій Організації
Об’єднаних Націй на Гаїті, а саме: забезпечує
безпеку резиденції Президента Гаїті, надає
допомогу місцевій поліції, бере участь у проведенні гуманітарних акцій тощо. Чисельність UN
FPU дорівнює близько 140 особам [10, с. 134].
Сектор підготовки складається з Національної Академії Промислової Безпеки
(National Industrial Security Academy, далі –
NISA) та шістьох Рекрутингових Центрів
Підготовки (Recruit Training Centers, далі –
RTCs). У свою чергу, до складу NISA входить
Інститут підготовки фахівців пожежної охорони
(Fire Service Training Institute, далі – FSTI) [8].
NISA була створена у грудні 1990 р. на базі
Коледжу підготовки фахівців для CISF. NISA
здійснює підготовки офіцерів для потреб CISF,
інших формувань CAPF і Поліції Штатів [12].
FSTI є головним навчальним закладом із
пожежної охорони в країні. У FSTI проходять підготовку майбутні фахівці з протипожежної безпеки не лише CISF, а й Національної Пожежної
Служби, Берегової Охорони тощо [12].
У RTCs здійснюється підготовка спеціалістів для підрозділів CISF за всіма напрямами
діяльності формування.
У 1999 р. сталося викрадення літака
Індійських Авіаліній рейсу № ІС-814 Катманду –
Делі. Саме після цього випадку керівництвом
Індії було прийнято рішення про створення
у складі CISF Польових Підрозділів з охорони
аеропортів (Field Formation Units, далі – FFUs).
З 2000 р. вказані підрозділи почали виконання
покладених на них функцій. Нині сили FFUs
забезпечують безпеку у 59 аеропортах по всій
території держави [10, с. 134].
Також до складу CISF входять вісім
Регіональних Секторів, зони відповідальності
яких розподілені за адміністративно-територіальним принципом, а саме: Північний (North),
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Рис. 1. Загальна структура CISF
Джерело: розроблено авторами за даними [8]

Південно-східний (South East), Центральний
(Central), Північно-східний (North East), Західний (West), Східний (East), Південний (South)
і Національний Столичний (National Capital
Region, далі – NCR). У свою чергу, кожен Регіональний Сектор поділений на зони, в яких здійснюють діяльність відповідні підрозділи [8].
Сьогодні підрозділи зазначених Регіональних Секторів здійснюють охорону близько
280 об’єктів КІ різних форм власності, серед
яких атомні електричні станції, теплові та гідроелектростанції, нафтові родовища, нафтопереробні заводи, підприємства оборонно-промислового комплексу та космічної
галузі, морські порти, урядові будівлі, об’єкти
культурної спадщини національного значення
тощо [10, с. 133].
Крім того, на підрозділи CISF покладена
функція з охорони монетних дворів Індії,
що входять до складу Державної Індійської
Корпорації (The Security Printing and Minting
Corporation of India Limited), а також грошових
цінностей під час їх перевезення.
Також із квітня 2007 р. близько 7 100 представників CISF виконують завдання з охорони
159 станцій метрополітену м. Делі [10, с. 134].
На рис. 1 наведена загальна організаційно-штатна структура CISF.
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Висновки. Отже, у статті проведене дослідження особливостей призначення, основних
функцій, організаційно-штатної структури та
досвіду діяльності CISF.
Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що порівняно з НГУ під
охороною CISF перебуває значно більша кількість об’єктів КІ. Крім того, CISF здійснює охорону категорій об’єктів, які НГУ за звичайних
умов не охороняє, наприклад: морські порти,
аеропорти, об’єкти культурної спадщини національного значення тощо. До того ж, на відміну
від НГУ, підрозділи CISF виконують ряд специфічних функцій, не притаманних НГУ, а саме:
пожежну охорону об’єктів, що охороняються;
забезпечення безпеки посадових осіб, щодо
яких здійснюється державна охорона, та ін.
Отримані результати дослідження можуть
використовуватися органами військового
управління з метою проведення аналізу
на предмет можливості впровадження зазначених особливостей у діяльність НГУ.
Напрямом подальшої роботи може бути
проведення дослідження особливостей призначення, основних функцій, організаційно-штатної структури та досвіду діяльності
суб’єктів захисту об’єктів КІ в інших провідних
державах світу.
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У статті розкрито можливості впровадження провідного зарубіжного досвіду
діяльності органів протидії корупції в Україні. Розглянуто досвід діяльності органів
протидії корупції у Данії. Слід визнати, що
найменш враженою політичною корупцією
в Євросоюзі ця країна характеризується не
завдяки впливу європейських комунітарних
норм, а завдяки прозорості національного
державного управління, високому рівню політичної культури посадовців, значній громадській активності, а також високій довірі
громадян до органів влади. З’ясовано, що
антикорупційна робота у Данії переважно
спрямована на проведення превентивних
заходів, формування повної нетерпимості
до корупційних проявів. Розглянуто досвід
діяльності органів протидії корупції у Франції. Встановлено, що кожна з антикорупційних структур є державною і має бюджетне
фінансування відповідно до її визначеного
сегменту. Розглянуто досвід діяльності
органів протидії корупції у Китаї та Великобританії. З’ясовано, що національному законодавству Великобританії у галузі протидії
корупції характерна певна розгалуженість,
адже низку норм матеріального права, які
пов’язані із правовідносинами, що з’являються через вчинені посадовцями корупційні
дії, можуть містити різні нормативні акти.
Розглянуто досвід діяльності органів протидії корупції у Греції та Румунії. З огляду
на узагальнення міжнародного досвіду щодо
формування та функціонування спеціалізованих структур антикорупційного характеру виділено переваги (можливість реалізувати високорівневу спеціалізацію, значну
громадську довіру) і недоліки (підвищення
адміністративних витрат, ізольованість
та певні бар’єри у взаємодії з рештою органів правоохоронної системи, завдання шкоди
авторитету інших установ, що не входять
у структуру антикорупційного агентства)
від створення такого органу. Наведено
головні пріоритети для України з огляду на
зарубіжний досвід. Встановлено, що корупція
стала чинником, що створює загрозу для
національної безпеки та демократичного
розвитку більшої частини держав, негативно впливає на кожну сторону суспільної
життєдіяльності.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Ухвалені за період незалежності
України законодавчі акти не мали радикального впливу на розповсюдження корупційного явища. Роботу держорганів, націлених
на боротьбу з цим явищем, характеризує
дублювання завдань і функціоналу, невизначеність. Практично відбулося формування не системи, а сукупності структур, антикорупційна
діяльність яких залишається малоефективною.
Закономірний наслідок цього лежить
у висновку, зробленому міжнародними екс-
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The article reveals the possibility of introducing
leading foreign experience of anti-corruption
bodies in Ukraine. The experience of activities
of anti-corruption bodies in Denmark is considered. It was found that the least affected political
corruption in the European Union is made more
by the transparency of national public administration, a significant level of political culture of
officials, considerable public activity, as well as
high public trust in the authorities. The experience of activities of anti-corruption bodies in
France is considered. It is established that each
of the anti-corruption structures is state-owned
and has budget funding according to its designated segment. The experience of activities of
anti-corruption bodies in Denmark is considered.
It has been found that the anti-corruption work in
Denmark is mainly aimed at preventative measures and the formation of “complete intolerance”
to corruption. The experience of anti-corruption
bodies in China and the UK is reviewed. It has
been found that UK national anti-corruption legislation is characterized by some ramifications,
since a number of substantive rules relating to
legal relationships arising from acts of corruption
by officials may contain different regulations. The
experience of anti-corruption bodies in Greece
and Romania is considered. Generalizing international experience in the formation and functioning of specialized structures of anti-corruption nature, the advantages (the ability to realize
high-level specialization; significant public trust)
and disadvantages (increased administrative
costs; the existing isolation and certain barriers to
interaction with other law enforcement agencies;
isolated which are not part of the anti-corruption
agency) from the creation of such body. The main
priorities for Ukraine using foreign experience
are outlined. It is established that corruption has
become a factor that threatens the national security and democratic development of most states,
negatively affecting every aspect of social life.
Key words: corruption, counteraction to corruption, foreign experience, anti-corruption structures, anti-corruption work, advantages and
disadvantages of creating anti-corruption bodies.

пертними організаціями, що Україна є однією
з найкорумпованіших країн у світі. Питання
боротьби з корупцією отримало не лише державний, але й світовий масштаб. Завдяки світовому досвіду є можливість порівняння національного законодавства із законодавчою
базою передових держав стосовно боротьби
з корупцією.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжний досвід діяльності органів
протидії корупції досліджували такі науковці,
як Н. Ахтирська, В. Дейнека, М. Кармаліта,
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І. Косякін, О. Розум, С. Серьогін, І. Шавло,
Н. Шкуренко та інші.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. У зв’язку із активізацією зусиль у сфері протидії корупції в Україні
доволі великої актуальності набуває потреба
у розкритті зарубіжного досвіду діяльності
органів протидії корупції. Цей досвід натепер
є доволі актуальним.
Мета
статті – розкриття можливості
впровадження провідного зарубіжного досвіду
діяльності органів протидії корупції в Україні.
Виклад основного матеріалу. До країн,
які створили ефективний механізм протидії
корупції, можна віднести Фінляндію, Данію,
Нову Зеландію, Ісландію, Сінгапур, Швецію,
Канаду, Нідерланди, Люксембург, Норвегію,
Австралію,
Швейцарію,
Великобританію,
Австрію, Ізраїль, США, Чилі, Ірландію, Німеччину. Кожна із країн має свої особливості
в організації антикорупційної діяльності, але
спільними для них є зусилля щодо організації
активної протидії корупційним проявам, створення відповідної правової бази, залучення
громадських організацій до протидії корупційним проявам [2].
Фінляндія належить до тих європейських
країн, де відсутні спеціальні антикорупційні
органи. Їх роль виконують Канцлер юстиції та
Парламентський Омбудсмен. Вони контролюють діяльність публічної влади. Зокрема,
до їхніх обов’язків належить спостереження за законністю дій Уряду й Президента.
Розподіл повноважень здійснюється за домовленістю [3]. Слід визнати, що найменш враженою політичною корупцією в Євросоюзі ця
країна характеризується не завдяки впливу
європейських комунітарних норм, а завдяки
прозорості національного державного управління, високому рівню політичної культури
посадовців, значній громадській активності (її
роль виконує у Фінляндії ЗМІ), а також високій
довірі громадян до органів влади.
Франція
характеризується
типовою
для більшості західноєвропейських держав
структурою спецслужб, яка складається з
Центральної рахункової Палати (тільки виявлення порушень), Служби запобігання корупційним проявам, Центральної дирекції юридичної поліції, Центральної дирекції загального
інформування, Центрального офісу покарання
правопорушень у галузі фінансів. Кожна з цих
структур є державною і має бюджетне фінансування відповідно до її визначеного сегменту.
Водночас французькими фахівцями зазначається, що створення спеціалізованих служб і
органів протидії корупції не має бути основною
метою, а лише засобом для її реалізації.

Данії належать лідерські позиції серед
держав із мінімальною корупцією, тому в ній
відсутній спеціалізований орган, який займається антикорупційною діяльністю. Данія
характеризується інформаційною прозорістю
роботи держструктур, свободою доступу ЗМІ
до документації, яка лежить в основі рішень.
У країні відбулося запровадження ключових
державних та приватних антикорупційних ініціатив, пов’язаних із підприємництвом, підконтрольним суспільним організаціям. Антикорупційна робота у Данії переважно спрямована на проведення превентивних заходів,
формування повної нетерпимості до корупційних проявів.
Якщо говорити про китайський досвід,
то там упродовж економічного реформування відбулися напрацювання у боротьбі
з бюрократизмом та корупцією, а також формування гарних традицій (слабкі бюрократизм і корупція), що створює в цій державі
інвестиційно привабливий клімат. Однак,
попри досягнення та результати у боротьбі
з корупцією та бюрократизмом, позбутися
цих негативних явищ Китайська Народна
Республіка не змогла, а майбутня реалізація цієї цілі, яку поставили китайські партійні лідери, здається малоймовірною. Хоча
в державі з 2000 до 2009 р. за корупційні злочини розстріляли понад 10 тис. чиновників,
навіть під загрозою смерті тут продовжують
з’являтися особи, які не в змозі відмовитися
від хабара.
Національному законодавству Великобританії у галузі протидії корупції характерна певна
розгалуженість, адже низку норм матеріального права, які пов’язані із правовідносинами,
що з’являються через вчинені посадовцями
корупційні дії, можуть містити різні нормативні
акти (не лише кримінального, а й інших правових галузей). 2011 року у Великобританії став
чинним Закон «Про боротьбу з хабарництвом»,
яким було встановлено 31 інституцію, відповідальну за антикорупційну боротьбу. Однією з
них є Serious Fraud Office (британське бюро,
що розслідує махінації). У Законі відбулася
інтеграція всіх необхідних норм чинних законів
у цьому сегменті, були додані нові положення,
закріпилися такі принципи антикорупційної політики: екстериторіальність, своєчасна
оцінка ризиків корупційної природи, обов’язкові до виконання вимоги антикорупційної
законодавчої бази для службових осіб абсолютно кожного рівня, систематична перевірка
кадрів на благонадійність, доступна інформація про корупційну складову, здійснення систематичного контролю і нагляду. Новацією став
норматив щодо кримінальної відповідальності

115

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ
юридичних осіб, у тому числі за те, що вони не
запобігли хабарництву.
Корупційні прояви у Великобританії відстежує Комітет зі стандартів публічної сфери
(Комітет Нолана), діяльність якого зосереджена на моніторингу діяльності членів парламенту, які працюють консультантами фірм,
що прагнуть впливати на державну політику;
колишніх міністрів та інших посадових осіб,
що працюють у тих галузях індустрії, регулюванням яких вони перед тим займалися в уряді
[2, с. 30–31].
Перспективною є адаптація досвіду Греції.
Так, 99% населення цієї країни впевнені, що
явище корупції гальмує розвиток держави.
Упродовж останніх років кількість греків, які
постійно давали хабара, зменшилась удвічі.
Працівники служби Генеральної інспекції стверджують, що це сталося винятково
через те, що населення регулярно інструктується через телебачення і рекламні ролики
щодо того, як чинити, коли посадовець вимагає дати хабар. Людям радять йти на зустріч
із таким чиновником із цифровим диктофоном або вмикати запис на телефоні. На телебаченні регулярно транслюють соціальну
рекламу для службовців, яка розтлумачує,
наскільки аморальною є крадіжка в часи державної кризи.
Звернемо увагу на досвід Румунії у сфері
протидії корупції. Румунія характеризується
найагресивнішою антикорупційною політикою
в Європейському Союзі. У 2002 р. був створений Національний антикорупційний директорат Румунії за моделлю Італії, покликаний
викривати й розслідувати корупційні правопорушення. До підслідності цього органу
належать фінансове шахрайство з коштами Євросоюзу, зловживання посадовими
обов’язками тощо [1].
Можна виокремити антикорупційні структури, створені при таких органах і посадових
особах: при президентові (Казахстан – Комісія з
попередження корупції та впровадження етики
державної служби, Таджикистан – Управління
по боротьбі з корупцією (Адміністрація
Президента)); у парламенті (Болгарія –
Антикорупційний Комітет Парламенту, Латвія –
Парламентська Рада з попередження корупції і правопорушень, Литва – Антикорупційна
комісія Парламенту, Македонія – Державна
комісія запобігання корупції, Чорногорія –
Парламентська Рада з попередження корупції
і правопорушень); в уряді (Туреччина – Рада
з етики державних службовців); у правоохоронних органах (Чехія – Антикорупційна Комісія
(МВС), Польща – Департамент державного
управління (МВС)); в інших державних органах

116

Випуск 15. 2020

(Азербайджан – Комісія по боротьбі з корупцією при Державній Раді управління державною
службою, Грузія – Міністр організації реформ,
Україна – Департамент (Міністерство юстиції –
до липня 2013 р.), Словаччина – Департамент
по боротьбі з корупцією (Міністерство юстиції), Франція – Центральна служба запобігання корупції (Міністерство юстиції),
Румунія – Директорат Прокурорської служби
при Вищому касаційному суді); у міжвідомчих
органах (Албанія – антикорупційна комісія і
антикорупційна моніторингова група, Боснія
і Герцеговина – Робоча група по боротьбі
з корупцією і організованою злочинністю) [4].
Завдяки такій організаційній формі є можливість оперативнішого реагування на відомості стосовно фактів прояву корупції, адже
посадовим особам і органам, що належать
до таких інститутів, надане право вжиття заходів щодо усунення корупційного діяння, забезпечення притягнення людей, винних у правопорушеннях корупційного плану, до юридичної
відповідальності,
здійснення
координації
для протидії корупції.
Узагальнивши міжнародний досвід формування та функціонування спеціалізованих
структур антикорупційного характеру, можна
побачити певні переваги і недоліки від створення такого органу. Так, перевагами можна
вважати такі речі: можливість реалізувати
високорівневу спеціалізацію та професіоналізм; змогу позбавитися від шансу неправомірного впливу (у тому числі й корупційного)
на таку структуру через високу автономність
роботи; значну громадську довіру; можливість
для нової інституції почати процес із нуля,
що вкрай важко через існуючі правоохоронні
органи із корупційним фактором тощо.
Вчені вважають, що до найбільших недоліків
слід зарахувати такі: підвищення адміністративних витрат; ізольованість та певні бар’єри
у взаємодії з рештою органів правоохоронної
системи; завдання шкоди авторитету інших
установ, що не входять у структуру антикорупційного агентства. Проте створити спеціалізований антикорупційний орган доцільно і
виправдано у тих державах, де явище корупції настільки поширилося, що чинна правоохоронна система вже не в змозі адаптуватися
до необхідного антикорупційного реформування.
Отже, з урахуванням умов сучасності та
міжнародної практики зазначимо, що Україна
має потребу створити антикорупційну спеціалізацію судової системи. У цьому випадку
формування суддівського складу має відбуватися залежно від типу корупційного правопорушення та в разі потреби із долученням
фахівців зазначеної сфери діяльності.
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З огляду на це, використовуючи зарубіжний досвід, можна виокремити такі пріоритети
для України:
–– антикорупційну просвіту, покликану розвити громадянську свідомість та поширити
украй негативне сприйняття явища корупції
у суспільстві, реалізуючи різноманітні антикорупційні освітні програми та проєкти;
–– інституції громадянського суспільства
мають бути в авангарді, обов’язково включатися до рад наглядового та дорадчого характеру при будь-якому владному держоргані,
силовому міністерстві та спеціалізованій
антикорупційній установі, громадські організації мають здійснювати моніторинг та аудит
політики
антикорупційного
спрямування,
обов’язкову незалежну попередню експертизу, націлену на нормативно-правові та державно-управлінські акти, які мають ухвалити
органи публічної влади;
–– превентивні та заохочувальні антикорупційні заходи мають переважати над репресивними, водночас більш інституційно незалежною, професійнішою та ефективнішою
має ставати діяльність працівників органів і
структур антикорупційної протидії, щоб створити умови, за яких кара буде невідворотною
для кожного корупціонера, попри приналежність до якоїсь партії, місце у певних політичних чи владних елітах тощо;
–– легалізувати (як у США) інститут лобізму
як на рівні центу, так і на локальному рівні, завдяки чому має знівелюватися корупційна складова в структурах представницького (виборного) характеру як на рівні держави, так (що
більш критично) і на місцях, адже завдяки офіційному лобізму висвітлиться спектр реальних
інтересів, які мають відповідні політичні і бізнесові актори, більш відкритим і прозорим стане
публічне управління;

–– антикорупційні приймальні та прямі телефонні лінії повинні удосконалити свою роботу,
мають ширше залучатися інтернет-ресурси
та створюватися інтерактивні сайти оперативного реагування на інформацію від людей
про корупційні діяння з адміністративною/карною відповідальністю за нездійснений оперативний розгляд такої інформації працівниками
належних вузькопрофільних структур, однією
з яких, приміром, є Національне антикорупційне бюро.
Висновки. Отже, дослідивши міжнародний
досвід боротьби з корупцією, можемо побачити, що в сучасних умовах корупція стала
чинником, що створює загрозу для національної безпеки та демократичного розвитку
більшої частини держав, негативно впливає
на кожну сторону суспільної життєдіяльності.
Якщо говорити про перспективи майбутніх
наукових розвідок у цьому напрямі, то вони
полягають у тому, щоб з’ясувати можливості
імплементації головних механізмів боротьби
з політичною корупцією інших країн у відповідну вітчизняну практику.
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У статті висунуто пропозиції стосовно
формування та впровадження державного
функціонального комплексу забезпечення
інформаційної безпеки на прикладі ветеринарного нагляду і контролю. Зокрема, визначено пропоновані складники функціонального
комплексу забезпечення інформаційної безпеки на прикладі ветеринарного нагляду та
контролю: підсистема ідентифікації, реєстрації та відстеження тварин (підсистема
«Ідентифікація тварин»); підсистема ідентифікації, реєстрації та відстеження продукції тваринного походження (підсистема
«Відстеження»); підсистема забезпечення
ветеринарної безпеки харчової продукції
(підсистема «Ветеринарна безпека»). Ідентифіковано цілі впровадження функціонального комплексу забезпечення інформаційної
безпеки на прикладі ветеринарного нагляду:
автоматизувати роботу державних ветеринарних фахівців під час проведення ветеринарного контролю, з метою зменшення
часу проведення контролю; знизити трудові, матеріальні та фінансові витрати
на оформлення ветеринарно-супровідних
документів ветеринарними фахівцями Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів
та ветеринарними фахівцями підприємств;
створити єдину централізовану базу даних
ветеринарно-супровідних документів для
швидкого доступу до актуальної інформації,
формування звітів, пошуку та аналізу інформації; забезпечити обмін даними про підконтрольні вантажі під час взаємної торгівлі між
регіональними та державними інформаційними системами у сфері ветеринарної сертифікації продукції. Наведено можливості й
особливості захисту інформації у функціональному комплексі забезпечення інформаційної безпеки на прикладі ветеринарного
нагляду: запобігання несанкціонованому
доступу до інформації та передачі її особам,
які не мають права на доступ до інформації;
своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до інформації; попередження
можливості несприятливих наслідків порушення порядку доступу до інформації; недопущення впливу на технічні засоби обробки
інформації, в результаті яких порушується
їх функціонування; можливість негайного
відновлення інформації, модифікованої чи
знищеної через несанкціонований доступ до
неї, та постійний контроль за забезпеченням рівня захищеності інформації.

Постановка проблеми в загальному
вигляді. В нинішніх умовах в Україні відсутня
повноцінна інформаційна система, яка уможливлювала автоматизацію ветеринарного
контролю з одночасним забезпеченняv інформаційної безпеки зазначеної діяльності.
Відповідно, в Україні необхідно розробити та
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функціональний комплекс, захист інформації, ветеринарний контроль.
The article puts forward proposals for the formation and implementation of a state functional complex to ensure information security
on the example of veterinary supervision and
control. In particular, the following proposed
components of the information security functional complex using the example of veterinary
supervision are defined: the subsystem of animal identification, registration and tracking (subsystem “Animal identification”); the subsystem
of identification, registration and tracking of animal products (subsystem “Tracking”); the subsystem for ensuring veterinary security of food
products (subsystem “Veterinary safety”). The
following objectives of implementation of the
functional complex of information security provision on the example of veterinary supervision
and control are identified: to automate the work
of state veterinary specialists during veterinary
control in order to reduce the time of control;
to reduce labor, material and financial costs for
the registration of veterinary and accompanying
documents by veterinary specialists of the State
Service of Ukraine on food safety and consumer
protection and veterinary specialists of enterprises; to create a single centralized database
of veterinary and accompanying documents for
quick access to up-to-date information, generation of reports, search and analysis of information; to ensure the exchange of data on controlled goods in mutual trade between regional
and state information systems in the field of veterinary certification of products. The following
possibilities and peculiarities of information protection in the functional complex of information
security provision on the example of veterinary
supervision are presented: prevention of unauthorized access to information and its transfer
to persons who do not have the right to access
information; timely detection of unauthorized
access to information; preventing the adverse
effects of the disruption of access to information;
prevention of influence on technical means of
information processing, as a result of which their
functioning is disrupted; possibility of immediate
recovery of information modified or destroyed
through unauthorized access to it and constant
control of information security level.
Key words: information security, functional complex, information protection, veterinary control.

ввести в експлуатацію функціональний комплекс відстеження продуктів тваринного походження, що має бути компонентом державної
інформаційної системи ідентифікації, реєстрації, відстеження сільськогосподарських
тварин, а також ідентифікації та відстеження
продуктів тваринного походження.
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Цей функціональний комплекс повинен
стати інструментом державного управління
у сфері ідентифікації, реєстрації, відстеження
сільськогосподарських тварин, а також ідентифікації та відстеження продуктів тваринного
походження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підтримки належного рівня
інформаційної безпеки в державі неодноразово підлягали дослідженню, зокрема, з боку
таких вчених і практиків, як Г. Аніловська [1],
Б. Кормич [2], О. Пилипенко [3] та інші.
Однак стосовно ветеринарного ринку розробка та впровадження відповідної інформаційної системи на державному рівні об’єктивно є актуальними і необхідними.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Функціональний комплекс відстеження продуктів тваринного походження, що має бути компонентом державної
інформаційної системи ідентифікації, реєстрації, відстеження сільськогосподарських
тварин, а також ідентифікації та відстеження
продуктів тваринного походження, повинен
стати інструментом державного управління
у сфері ідентифікації, реєстрації, відстеження
сільськогосподарських тварин, а також ідентифікації та відстеження продуктів тваринного
походження.
Відповідно, постає об’єктивна необхідність
розробки та впровадження державної системи,
що дозволила б забезпечити інформаційну
безпеку здійснення ветеринарного контролю.
Метою статті є формування та впровадження державного функціонального комплексу забезпечення інформаційної безпеки
на прикладі ветеринарного нагляду і контролю.
Досягнення зазначеної мети передбачає
вирішення таких завдань:
– визначити пропоновані складники функціонального комплексу забезпечення інформаційної безпеки на прикладі ветеринарного
нагляду та контролю;
– ідентифікувати цілі впровадження функціонального комплексу забезпечення інформаційної безпеки на прикладі ветеринарного
нагляду та контролю;
– навести можливості й особливості захисту інформації у функціональному комплексі
забезпечення інформаційної безпеки на прикладі ветеринарного нагляду та контролю.
Виклад основного матеріалу. Подібний
функціональний комплекс надасть зареєстрованим користувачам відомості винятково
в межах їх функціональних обов’язків і службових компетенцій, забезпечуючи при цьому конфіденційність і захист інформації від несанкціонованого доступу.

Функціональний комплекс передбачає
наявність наступної інформації:
1) про органи й організації, що входять
в систему Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів;
2) про зареєстрованих фахівців у сфері
ветеринарії, які займаються підприємницькою
діяльністю;
3) про атестованих фахівців;
4) про об’єкти, пов’язані з утриманням
тварин, виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і реалізацією підконтрольних товарів, утилізацією біологічних
відходів;
5) про проведені профілактичні, діагностичні, лікувальні й інші заходи;
6) про лікарські засоби, корма і кормові
добавки для тварин;
7) про ідентифікацію та облік тварин;
8) про встановлення і скасування обмежувальних заходів (карантину);
9) про здійснення ветеринарного контролю
в пунктах пропуску через державний кордон
України та місцях повного митного оформлення;
10) про оформлення та видачу ветеринарних супровідних документів;
11) про результати ветеринарно-санітарної
експертизи, а також лабораторних досліджень
підконтрольних товарів;
12) про виявлення підконтрольних товарів,
які не відповідають встановленим вимогам.
Зазначений функціональний комплекс
має складатися з трьох взаємопов’язаних підсистем:
– ідентифікації, реєстрації та відстеження
тварин (підсистема «Ідентифікація тварин»);
– ідентифікації, реєстрації та відстеження
продукції тваринного походження (підсистема
«Відстеження»);
– забезпечення ветеринарної безпеки харчової продукції (підсистема «Ветеринарна
безпека») [1; 3].
Функціональний комплекс відстеження
продуктів тваринного походження, що має
бути компонентом державної інформаційної
системи ідентифікації, реєстрації, відстеження
сільськогосподарських тварин, а також ідентифікації та відстеження продуктів тваринного
походження, повинен надавати можливість
створення і підтримки в актуальному стані баз
даних і функціональних компонентів для реалізації процесів відстеження продуктів тваринного походження «від ферми до прилавка»
за принципом «крок вперед – крок назад».
Таким чином, система надасть виробникам
електронні сервіси для централізованого
виконання таких функцій:
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а) реєстрація в підсистемі «Відстеження» підприємствами-виробниками партій сировини,
що надійшли для переробки, в тому числі:
1) якісних показників; 2) відомостей про постачальників і об’єктів утримання тварин;
б) реєстрація щоденних виробничих партій готової продукції тваринного походження
за кожним найменуванням, їх якісних показників, а також даних про зв’язок партії продуктів
з партіями вихідної сировини;
в) реєстрація партій продукції тваринного
походження (транспортних партій), що відвантажуються кожному покупцеві з наданням даних про: 1) зв’язок даної транспортної
партії з виробничою партією; 2) електронних
копій виданих ветеринарних сертифікатів;
3) свідоцтв та номерів товарно-транспортних
накладних;
г) послуги доступу для регулюючих органів, що дозволяють за наявності прав і компетенцій отримувати можливість дистанційного
електронного контролю відстеження всього
ланцюжка виробничих партій, а також партій,
що відвантажуються, за кожним найменуванням продукції тваринного походження [2; 4].
Підсистема
«Ветеринарна
безпека»
повинна забезпечувати автоматизацію діяльності державних ветеринарних фахівців та спеціалістів ветеринарної медицини підприємств
щодо виписки ветеринарно-супровідних документів на переміщення товарів, підконтрольних ветеринарному нагляду, у межах України.
У результаті впровадження підсистеми
«Ветеринарна безпека» планується досягти
таких цілей:
– автоматизувати роботу державних ветеринарних фахівців під час проведення ветеринарного контролю, з метою зменшення часу
проведення контролю;
– знизити трудові, матеріальні та фінансові
витрати на оформлення ветеринарно-супровідних документів ветеринарними фахівцями
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
та ветеринарними фахівцями підприємств;
– створити єдину централізовану базу
даних ветеринарно-супровідних документів
для швидкого доступу до актуальної інформації, формування звітів, пошуку та аналізу
інформації;
– забезпечити обмін даними про підконтрольні вантажі під час взаємної торгівлі між
регіональними та державними інформаційними системами у сфері ветеринарної сертифікації продукції [1; 2].
Загалом, з метою захисту інформації
у функціональному комплексі відстеження
продуктів тваринного походження, що має
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бути компонентом державної інформаційної системи ідентифікації, реєстрації, відстеження сільськогосподарських тварин, а також
ідентифікації та відстеження продуктів тваринного походження відповідно до законодавства
України про інформацію, інформаційні технології, захист інформації та захист персональних даних, у розробленій інформаційній системі повинні бути присутні функції:
1) запобігання несанкціонованому доступу
до інформації та передачі її особам, які
не мають права на доступ до інформації;
2) своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до інформації;
3) попередження можливості несприятливих наслідків порушення порядку доступу
до інформації;
4) недопущення впливу на технічні
засоби обробки інформації, в результаті яких
порушується їх функціонування;
5) можливість негайного відновлення
інформації, модифікованої чи знищеної
через несанкціонований доступ до неї;
6) постійний контроль за забезпеченням
рівня захищеності інформації [1; 4].
Висновки.
Підводячи підсумки дослідження, слід відзначити, що в ньому було
отримано такі висновки:
1. Визначено пропоновані складники функціонального комплексу забезпечення інформаційної безпеки на прикладі ветеринарного
нагляду та контролю: підсистема ідентифікації, реєстрації та відстеження тварин (підсистема «Ідентифікація тварин»); підсистема
ідентифікації, реєстрації та відстеження продукції тваринного походження (підсистема
«Відстеження»); підсистема забезпечення
ветеринарної безпеки харчової продукції (підсистема «Ветеринарна безпека»).
2. Ідентифіковано цілі впровадження функціонального комплексу забезпечення інформаційної безпеки на прикладі ветеринарного нагляду та контролю: автоматизувати
роботу державних ветеринарних фахівців під
час проведення ветеринарного контролю,
з метою зменшення часу проведення контролю; знизити трудові, матеріальні та фінансові
витрати на оформлення ветеринарно-супровідних документів ветеринарними фахівцями
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та
ветеринарними фахівцями підприємств; створити єдину централізовану базу даних ветеринарно-супровідних документів для швидкого
доступу до актуальної інформації, формування
звітів, пошуку та аналізу інформації; забезпечити обмін даними про підконтрольні вантажі
під час взаємної торгівлі між регіональними



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇБЕЗПЕКИ
ТЕОРІЯ ТА
ТА ІСТОРІЯ
ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО
ГРОМАДСЬКОГО
УПРАВЛІННЯ
ПОРЯДКУ

та державними інформаційними системами
у сфері ветеринарної сертифікації продукції.
3. Наведено можливості й особливості
захисту інформації у функціональному комплексі забезпечення інформаційної безпеки на прикладі ветеринарного нагляду та
контролю: запобігання несанкціонованому
доступу до інформації та передачі її особам,
які не мають права на доступ до інформації;
своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до інформації; попередження
можливості несприятливих наслідків порушення порядку доступу до інформації; недопущення впливу на технічні засоби обробки
інформації, в результаті яких порушується їх
функціонування; можливість негайного відновлення інформації, модифікованої чи зни-

щеної через несанкціонований доступ до неї
та постійний контроль за забезпеченням рівня
захищеності інформації.
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У статті розкрито проблеми реалізації інституційного механізму протидії
корупції на сучасному етапі формування
національної безпеки. Встановлено, що,
оскільки системна протидія корупції не має
результату, суспільство зневірюється,
зменшується інвестиційна привабливість,
європейські та світові фундації все менше
зацікавлені у співпраці з Україною на багатьох рівнях. Наведено основні причини
поширеності корупції в Україні (психологічні втрати перехідного періоду у житті
суспільства, становлення нових державних
інститутів, перерозподіл державної власності, тінізація економіки, кризові економічні
явища, незавершеність формування правового поля в Україні, незадовільний стан
протидії злочинності, незадовільний стан
боротьби з контрабандою на митницях та
в зоні проведення АТО, прорахунки у кадровому забезпеченні інституту управлінської
ланки в органах державного управління).
Розкрито типові наслідки впливу корупції на
систему державного управління. Наведено
головні фактори, які впливають на організацію протидії явищу корупції в корумпованому просторі. Наведено інституційні чинники, які впливають на корупційну поведінку.
Наведено основні причини малоефективної
взаємодії між неурядовими організаціями та
державними владними органами у протидії
корупції, зокрема відсутність системності
у роботі, яку проводять дорадчі структури
при держструктурах, та непрозорий розподіл ресурсів, коли видатки з бюджету та
організація конкурсів на міжнародні програми
фінансового забезпечення акцій з боротьби
проти розповсюдження явища корупції не
підлягають громадському контролю і присутні значні зловживання. З’ясовано, що
зараз Україна вдається до чітких послідовних кроків у сегменті протидії явищу корупції
та його ліквідації, однак впевнений рух потрібен не лише в державних, а й у регіональних
масштабах. Встановлено, що боротьба з
корупцією в Україні ускладнюється тим, що
відбулося поширення корупційних стосунків
на всі рівні державного управління та влади
у межах політичного процесу. Нею вражена
фактично кожна владна гілка і владний
інститут, місцеве самоврядування.
Ключові слова: протидія корупції, інституційний механізм, національна безпека,

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Сьогодні не існує держави, де б
корупцію остаточно викорінили. Жодна соціально-політична і економічна система не мала,
не має і не може отримати повний імунітет
від корупційного фактору. Тривале існування
корупції можливе навіть у державах із розвиненою демократією та відкритою ринковою
економікою. Різниця між країнами полягає
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наслідки впливу корупції, фактори, які впливають на протидію корупції.
The article deals with the problems of implementation of the institutional mechanism for
combating corruption at the present stage of
national security formation. It is established that
since the systemic counteraction to corruption
has no effect, society is being discouraged,
investment attractiveness is diminishing, European and world foundations are less interested
in cooperation with Ukraine at many levels. The
main reasons for the prevalence of corruption
in Ukraine (psychological losses of transition in
the life of society, formation of new state institutions, redistribution of state property, shadowing of the economy, crisis economic phenomena, incompleteness of formation of the
legal field in Ukraine, unsatisfactory state of
combating crime, unsatisfactory state of fight
against crime, are given customs and in the
area of anti-terrorist operation, miscalculations
in the staffing of the institute of management
in the bodies of public administration). Typical
consequences of the impact of corruption on
the public administration system are revealed.
The main factors that influence the organization
of combating the phenomenon of corruption in
the corrupt space are given. Institutional factors
that influence corruption behavior are outlined.
The main reasons for the ineffective interaction
between NGOs and state authorities in combating corruption, in particular, the lack of systematic work performed by governmental advisory
bodies and the opaque allocation of resources
when spending from the budget and organizing
competitions for international financial support
programs the spread of corruption is not subject to public scrutiny and there is considerable
abuse. It is clear that Ukraine is now taking clear
and consistent steps in the segment of combating corruption and eliminating corruption, but
a strong movement is needed not only on a
national but also regional scale. It is found that
the fight against corruption in Ukraine is hampered by the fact that corruption has spread to all
levels of government and government within the
political process. It affects virtually every power
branch and power institute, local government.
Key words: counteracting corruption, institutional mechanism, national security, the effects
of corruption, factors influencing the fight against
corruption.

не в тому, наявна чи відсутня корупція як така,
а в тому, якими є її масштаби, характер, вплив
на соціальні процеси економічного, політичного, правового чи іншого характеру. В нашій
країні явище корупції є проблемою, яку необхідно розв’язати невідкладно. Вона є значною
загрозою для демократичної системи, втілення
засад верховенства права, національної безпеки, становлення громадянського суспільства.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми реалізації інституційного
механізму протидії корупції досліджували такі
науковці, як В. Бєлєвцева, В. Козак, А. Мовчан,
М. Мовчан, В. Настюк, Л. Усаченко тощо.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Натепер актуальним
залишається дослідження головних проблем
реалізації інституційного механізму протидії
корупції.
Метою цієї роботи є розкриття проблем
реалізації інституційного механізму протидії
корупції на сучасному етапі формування національної безпеки.
Виклад основного матеріалу. Корупційна
проблема у світі і в Україні фактично щоденно
усно та письмово згадується президентами,
законодавцями, правоохоронцями, юристами,
економістами, а також громадськими діячами і
більшою частиною населення. Водночас лунає
і публікується багато правильних, розумних
і корисних думок. В Україні проводяться численні конференції, круглі столи, семінари та
інші заходи (більше 100 упродовж останнього
року). У разі реалізації всіх здобутків цих заходів корумпованим чиновникам довелося б
залишати свої теплі посади, проте їхня кількість лише збільшується.
Наявні форми корупції та ймовірні ризики
виникнення нових її форм зумовлені широким
колом об’єктивних і суб’єктивних причин, що
є характерними для умов кардинальних політичних і соціально-економічних перетворень
у суспільстві та державі. Існують такі причини
поширеності корупції в Україні:
1) психологічні втрати перехідного періоду
у житті суспільства. Розпад старої системи
моральних та інших духовних цінностей
спричинив ситуацію втрати значною частиною населення моральних орієнтирів, духовних опор і одночасно призвів до поширення
цинізму, аморальності та криміналізації суспільної свідомості;
2) становлення нових державних інститутів. Стара вертикаль державного управління
поступово замінюється новою;
3) перерозподіл державної власності.
Після проголошення незалежності України
розпочався процес перерозподілу державної
власності у нові її форми. Такими формами є
створення акціонерних товариств, передача
в оренду, розпродаж і перехід у приватну власність земель, підприємств тощо;
4) тінізація економіки. Тіньова економіка
підриває основи існування держави, розкладає державний апарат, оскільки однією з умов
її наявності є широкий підкуп працівників державних органів;

5) кризові економічні явища. Спад виробництва, скорочення об’ємів продукції, відсутність оновлення основних фондів у всіх галузях
народного господарства сприяють тому, що
все більше підприємств, юридичних і фізичних
осіб вимушені шукати кредити, позички і дотації;
6) незавершеність формування правового
поля в Україні. Суперечливість вимог одного
закону вимогам інших законів стає причиною
масового тиску на державні органи, створює
сприятливі умови для корупційних дій з боку
посадових осіб державних установ, організацій і підприємств різних форм власності;
7) незадовільний стан протидії злочинності.
В умовах криміналізації суспільства, поширення особливо тяжких злочинів боротьба з
корупцією за рангом важливості поступається
місцем перед замовними убивствами, розбійними нападами тощо;
8) незадовільний стан боротьби з контрабандою на митницях та в зоні проведення
АТО. У результаті Державний бюджет України
не отримує мільярди гривень надходжень;
9) прорахунки у кадровому забезпеченні
інституту управлінської ланки в органах державного управління [2, с. 74–75].
Типовими наслідками впливу корупції
на систему державного управління є такі [5]:
поширення практики усунення територіальних
громад від формування бюджетної політики
та розробки програм територіального розвитку, що реалізуються регіональною владою
за принципом ручного управління залежно
від зміни поточної ситуації в країні; зростання
нелегальних форм взаємодії між чиновниками
та бізнес-сектором при визначенні об’єктів фінансування та здійсненні державних
закупівель; зловживання повноваженнями
у користуванні місцевими ресурсами, зокрема
земельними.
Системна корупція призводить до багатьох
негативних наслідків. У підсумку всі вони мають
серйозні політичні наслідки, адже демократія стає неефективною. Зменшується довіра
до влади, падає престиж країни на міжнародній арені, викривляється реальна політична
конкуренція [3]:
1)
серйозним
політично-корупційним
аспектом є відсутність (можливо, небезкорисливо) політичної волі для боротьби з корупцією. Документальних свідчень цього досить
багато. Це, зокрема, систематичні декларації
влади про необхідність створення спеціального органу по боротьбі з корупцією і майже
десятилітнє торпедування прийняття відповідного закону «Про Національне бюро антикорупційних розслідувань»;
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2) особливий вид корупції – корупція політична, яку можна розглядати з трьох таких
взаємопов’язаних позицій: кримінально-правової, мотиваційної та оцінювальної. У КК
України немає кримінальної відповідальності
за політичну корупцію. Про неї можна говорити стосовно деяких корупційних діянь, спрямованих проти конституційних прав і свобод
людини і громадянина, проти основ державного устрою, державної влади та власності;
3) однією з політичних причин ситуації,
яка склалася, є побоювання української влади
набути оцінки авторитарної влади і встановити жорсткий соціально-правовий контроль
над кримінальною економічною діяльністю,
корупцією та організованою злочинністю.
Складається парадоксальна ситуація. Всі гілки
влади вимагають боротьби з корупцією, але
будь-які заходи держави, спрямовані на цю
боротьбу, викликають бурю емоцій щодо звинувачень в тоталітарному підході до управління суспільством.
Корупція формується в межах соціально
неоднорідного простору, до якого входять
політична, економічна і соціальна сфери
нинішнього соціуму, а її детермінанти такі:
незавершена суспільно-політична трансформація, дестабілізовані суспільні відносини,
суспільні і державні інститути щодо боротьби з
корупцією працюють безсистемно; політична
система є несталою і нестабільною, суспільство є соціально неструктурованим, політична
влада перебуває в кризі, її гілки протистоять
одна одній, демократичні традиції не розвинені, немає визначеного поняття політичної
відповідальності за діяння корупційного характеру; послаблюється вплив держави на спектр
економічних відносин, існують фактори квазіринкової трансформації та економічної кризи
в суспільстві, економічний розвиток не має
визначених перспектив, є проблема тінізації
економічної системи; наявна усталена соціальна напруженість, посилюються соціальні
конфлікти; нормативно-правове регулювання
у системі боротьби з корупцією розпорошене, відсутні взаємодія та взаємозв’язок
між владними державними органами та їхніми
посадовими особами, превалює кількісний
підхід щодо визначення інструментарію і механізмів політики антикорупційного спрямування
над елементом логіки в її формуванні; усталені
етичні норми поведінки посадовців дискредитовані; корупція сприймається як звичайне
явище, характерне для будь-якого суспільства.
Питання протидії корупції, як завжди, є
одним з найактуальніших. Та варто сказати,
що антикорупційні заходи у різних державах не є однаково ефективними. Комплексна
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реформа системи боротьби з корупцією
має відповідати міжнародним стандартам та
успішним іноземним практикам і сприяти гармонізації українського законодавства з євростандартами. Ця стратегія реформування
відповідає колу зобов’язань, які проголосила
Україна в Угоді про асоціацію з Європейським
Союзом. Організація протидії явищу корупції
в корумпованому просторі може підпадати під
вплив таких факторів, як:
1) загальний стан економіки у державі або
конкретному регіоні;
2) специфіка, з якою реалізуються ті чи
інші процедурні вимоги, що має відповідати
моральним та/чи правовим нормам, загальноприйнятим у соціальній групі або суспільстві;
3) ряд особливих моральних і психолого-емоційних рис суб’єктів суспільних взаємовідносин, які вважають свою участь у вирішенні
деяких процедурних питань передумовою,
щоб отримати блага, не враховуючи моральні
або правові обмеження;
4) наявний неправовий інтерес у людей, які
мають розпорядчо-виконавчі повноваження,
спрямований на те, щоб зберегти корупційну
систему, яка допомагає їм особисто збагатитися або отримати певні блага;
5) відповідальні особи, які представляють
підприємства, установи і організації і мають
виконавчо-розпорядчі повноваження, реалізують дії і заходи, щоб відтворити корупційне
середовище, долучаючи до нього нових учасників і/або нівелюючи ефективні заходи, спрямовані на протидію корупції.
Водночас на корупційну поведінку істотно
впливають інституційні чинники, а саме інституційне розділення функцій органів, що здійснюють контроль за поведінкою державних
службовців. Національна нормативно-правова
база, на жаль, не зобов’язує до такого контролю. Ось чому абсолютною передумовою
протидії корупції під час проведення адміністративної реформи має стати виокремлення
автономної функції контролю у виконавчій
владі та становлення фінансового внутрішнього контролю [1].
Сьогодні у взаємодії неурядових організацій
та органів державної влади стосовно боротьби
з корупцією переважають неформальні складники, що базуються на особистих відносинах.
Це значно обмежує можливості реального та
дієвого громадського контролю, участь громадськості у запобіганні та протидії корупції
[4]. Основні причини малоефективної взаємодії між неурядовими організаціями та державними владними органами у протидії корупції
включають відсутність системності у роботі,
яку проводять дорадчі структури при держ-
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структурах, та непрозорий розподіл ресурсів,
коли видатки з бюджету та організація конкурсів на міжнародні програми фінансового забезпечення акцій з боротьби проти розповсюдження явища корупції не підлягають громадському контролю і присутні значні зловживання.
Резюмуючи сказане, зауважимо, що зараз
Україна вдається до чітких і послідовних кроків
у сегменті протидії явищу корупції та його ліквідації, однак впевнений рух потрібен не лише
в державних, а й у регіональних масштабах.
Рівень ефективності реалізації антикорупційного стратегічного плану серйозно залежить
від того, наскільки повно та якісно реалізовуватимуть заплановані ним превентивні заходи
усі суб’єкти на рівні регіонів. Програмування
антикорупційної боротьби в регіонах дещо
зрушило з мертвої точки, що стосується реалізації вимог Антикорупційної стратегії, але є
ще низка системних недоліків, які необхідно
усунути. Цими недоліками є такі: окремі регіональні програми по боротьбі з корупцією не відповідають задачам, які ставить загальнодержавна антикорупційна стратегія та державна
антикорупційна програма; передбаченим регіональними антикорупційними програмними
документами превентивним заходам притаманна неузгодженість та відсутність належного наукового обґрунтування того, наскільки
доцільним і ефективним є їхнє використання;
на рівні регіонів несвоєчасно оновлюються та
формуються програмні документи по боротьбі
з корупцією; відсутнє належне фінансування,
необхідне, щоб реалізувати заплановані
заходи, передбачені в регіональних антикорупційних програмах.
Висновки. Отже, оскільки системна протидія корупції не має результату, суспільство зне-

вірюється, зменшується інвестиційна привабливість, європейські та світові фундації втрачають зацікавленість у співпраці з Україною
на багатьох рівнях. Наявність постійних корупційних скандалів та відсутня політична воля
в протидії корупції залишають нашу державу
на цивілізаційному узбіччі та зменшують можливості здійснити геополітичний, економічний чи інший прорив. Боротьба з корупцією
в Україні ускладнюється тим, що відбулося
поширення корупційних стосунків на всі рівні
державного управління та влади у межах політичного процесу. Нею вражена фактично кожна
владна гілка і владний інститут, місцеве самоврядування. Антикорупційні рішення, прийняті
на вищому рівні, є неефективними, адже їх свідомо блокують чи ігнорують.
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Статтю присвячено дослідженню процесу
становлення державного управління у сфері
національної безпеки України, що відбувався
в 90-ті роки ХХ століття. Саме в досліджений час сталося найбільш масштабне
скорочення кількості військовослужбовців,
розпродалися тисячі одиниць бронетехніки,
були знищені новітні системи озброєнь.
За 10 років армія, авіація та флот України
знизили свою боєздатність навіть не в рази,
а на порядок.
Окрему увагу присвячено процесу втрати
Україною статусу ядерної держави. На переконання автора, саме потужний лобістський тиск з боку США та РФ призвів до
згоди керівництва України на знищення
ядерної зброї. Реалізація програми Нанна-Лугара не принесла позитивного поштовху
українській економіці. Будапештський Меморандум, підписаний Україною та гарантами
її безпеки – Сполученими Штатами Америки, Російською Федерацією, Сполученим
Королівством Великої Британії та Північної
Ірландії, не витримав випробування часом і
виявився фікцією. Фактично Україна віддала
ядерну зброю в обмін на обіцянки. Додаткової гостроти проблемі додало і те, що,
окрім безпосередньо ядерних боєголовок та
ракет-носіїв, було знищено практично всю
стратегічну бомбардувальну авіацію, що
завдало непоправної шкоди обороноздатності України.
Не менш проблемними перші роки незалежності були для українських Військово-Морських Сил. Вже у 1991 році Україна через
недбалість військового командування втратила єдиний діючий авіаносний крейсер
«Адмірал Кузнєцов», який був викрадений
екіпажем та переданий до РФ. У 1993 році
РФ шляхом газового тиску примусила Україну поступитися частиною Чорноморського
флоту. А у 1998 році Китай купив єдиний
(недобудований) авіаносний крейсер «Варяг»
за 1% його собівартості. Цю подію автор
вважає першим потужним проявом лобістського впливу КНР на Україну.
На переконання автора, основною причиною
всіх цих подій була відсутність політичної
волі керівництва держави та регулятора
лобізму в Україні.
Ключові слова: національна безпека, державна безпека, воєнна безпека, державне

Постановка проблеми в загальному
вигляді. Наразі доволі актуальною та популярною як серед політиків, так і серед науковців є дискусія щодо помилковості тих чи інших
стратегічних рішень керівництва нашої дер-
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управління, лобізм, лобіювання, Збройні сили
України, обороноздатність.
The article is devoted to the research of the process of becoming a public administration in the
field of national security of Ukraine, which took
place in the 1990s. It is during the investigated
time that the most large-scale reductions in the
number of military personnel occur, thousands of
units of armored vehicles are sold out, and the
newest weapons systems are destroyed. For 10
years, the army, aviation and navy of Ukraine
reduced their combat capability not even several
times, but dozens of times.
Particular attention is paid to the process of
Ukraine's loss of nuclear status. According to the
author, it was the strong lobbying pressure from
the USA and Russia that led to the consent of the
Ukrainian leadership to destroy nuclear weapons.
The implementation of the Nunn-Lugar program
did not bring a positive impetus to the Ukrainian
economy. The Budapest Memorandum, signed
by Ukraine and the guarantors of its security –
the United States of America, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland - did not stand the test of time
and proved to be a fiction. In fact, Ukraine gave
away nuclear weapons in exchange for promises. Added to the problem is the fact that, in
addition to directly nuclear warheads and launch
vehicles, virtually all strategic bomber aircraft was
destroyed, which caused irreparable damage to
Ukraine's defense capability.
No less problematic were the first years of independence for the Ukrainian Navy. As early as
1991, due to the negligence of the military command, Ukraine lost the only operating aircraft
carrier-cruiser “Admiral Kuznetsov”, which was
stolen by the crew and transferred to the Russian
Federation. In 1993, the Russian Federation, by
gas pressure, forces Ukraine to cede part of the
Black Sea Fleet. And in 1998, China buys the
only (unfinished) carrier-cruiser “Varyag” for 1%
of its cost. The author considers this event to be
the first powerful manifestation of China's lobbying influence on Ukraine.
According to the author, the main reason for all
these events was the lack of political will of the
state leadership and the absence of a regulator
of lobbying in Ukraine.
Key words: national security, state security, military security, governance, lobbyism, lobbying,
Armed Forces of Ukraine, defense capability.

жави, які призвели до порушення територіальної цілісності України в 2014 році – анексії
Кримського півострову та розгортання війни
на Донбасі. У таких дискусіях переважно фігурують 2010–2013 роки як період тотального



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇБЕЗПЕКИ
ТЕОРІЯ ТА
ТА ІСТОРІЯ
ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО
ГРОМАДСЬКОГО
УПРАВЛІННЯ
ПОРЯДКУ

занепаду Збройних сил, нівелювання потреб
національної безпеки. Не беручись наводити
оцінні судження стосовно окремих персоналій, ми, однак, переконані у тому, що деградація Збройних сил України розпочалася ще
у 1991 році, а саме з моменту здобуття нашою
державою незалежності. 90-ті роки ХХ століття, окрім стрімкого падіння основних економічних показників, без перебільшення стали
своєрідною трагічною сторінкою історії національної безпеки України. Однак досліджувані
нами процеси не були хаотичними проявами
об’єктивних обставин, а стали наслідками
цілеспрямованого
лобістського
впливу
на керівництво нашої держави. При цьому
мова може йти як про внутрішній, так і (переважно) про зовнішній лобізм.
Актуальність теми нашого дослідження
базується на двох основних факторах.
По-перше, сучасний стан державного управління системою національної безпеки в Україні
значною мірою зумовлений особливостями
процесу її формування та тими історичними, політичними, соціальними умовами,
в яких відбувався цей процес. По-друге, вплив
як внутрішніх, так і зовнішніх суб’єктів лобізму
на вітчизняну систему національної безпеки
в цілому та безпосередньо стан обороноздатності нашої держави аж ніяк не припинився.
В умовах відсутності регулювання лобістської
діяльності ми й надалі можемо спостерігати
значний тиск на керівництво України, орієнтований на ослаблення нашої системи національної безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню ролі лобізму в процесі становлення вітчизняної системи державного
управління присвятило свою увагу багато
вітчизняних вчених. Підґрунтям для даного
дослідження стали окремі ідеї і напрацювання
О. Гросфельд, О. Дягілєва, А. Євгенієвої,
Р. Мацкевича, М. Недюхи, В. Нестеровича,
А. Онупрієнко, О. Порфирович, Є. Романенка,
В. Сумської, Є. Тихомирової, В. Федоренка та
інших дослідників. Окрім того, в роботі були
використані напрацювання таких авторів,
як В. Абрамов, В. Безкоровайний, О. Глазов,
О. Корнієвський, В. Лагодіна, В. Лазоркін,
О. Потєхін, М. Михальченко, Н. Орлова,
Г. Ситник, В. Смолянюк, Т. Стукалін, М. Требін,
Л. Тупчієнко.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної
проблеми.
Однак зазначені
автори не охопили своєю увагою роль лобістів
у процесах, що призвели до зниження обороноздатності України та погіршення стану національної безпеки у 90-тих роках ХХ століття,
що ми й спробуємо надолужити.

Метою статті є дослідження становлення
системи державного управління національною безпекою України в 90-х роках ХХ століття
крізь призму впливу лобізму на цей процес.
Основний зміст дослідження. Україна,
здобувши 24 серпня 1991 року свою незалежність, потребувала формування дієвої
системи державного управління, в тому числі
управління національною безпекою. Саме
на 90-ті роки ХХ століття припало чимало
реформаційних щодо системи національної
безпеки процесів.
Відповідно до сучасного бачення національна безпека України – це захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу
та інших національних інтересів України від
реальних та потенційних загроз. Категорія
«національна безпека» включає в себе такі
категорії, як «державна безпека» та «воєнна
безпека» [1]. Формування системи державного управління національною безпекою
в Україні бере свій початок з оприлюднення
Акту проголошення незалежності України
1991 року [2]. Цей документ став початком розбудови незалежних систем державної та воєнної безпеки. Вже у грудні 1991 року Верховна
Рада прийняла Закон України «Про Збройні
сили України», де були окреслені види Збройних
сил України – Сухопутні війська, ВійськовоПовітряні сили, Війська Протиповітряної оборони, Військово-Морські сили [3]. Варто зазначити, що Збройні сили України почали свою
діяльність не з чистого аркушу. У спадок від
СРСР Україні дісталася чисельна армія, оснащена великою кількістю бронетехніки. 14 мотострілецьких, 4 танкові, 3 артилерійські дивізії
та 8 артилерійських бригад мали на озброєнні
понад 9 тисяч танків і 11 тисяч бойових машин.
Особовий склад ЗСУ сягав 980 тисяч осіб.
Війська Протиповітряної оборони та ВійськовоПовітряні сили мали у своєму розпорядженні
9 бригад ППО, 7 полків бойових гелікоптерів,
три повітряні армії і понад 1 500 бойових літаків. Окрім того, Стратегічні ядерні сили, дислоковані на території України, мали 1 272 міжконтинентальні балістичні ракети, а також близько
2 500 одиниць тактичної ядерної зброї [4]. Крім
цього, на базах зберігання та відповідних складах непорушних запасів зберігалася величезна
кількість
товарно-матеріальних
цінностей
за всією номенклатурою військового майна, яке
закладалося на 10-мільйону армію. Загальна
вартість зазначеного вище військового майна
за цінами 1991 року щонайменше становила
понад 200 млрд доларів США [5]. Однак з кожним роком кількісні показники та боєздатність
Збройних сил України стабільно знижувались.
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Наразі в окремих дослідників складається
враження, що керівництво України в перші
роки незалежності просто не мало уявлення,
що робити зі Збройними силами. Доволі показовою можна вважати ситуацію з Військовоморським флотом України. Міністр оборони України генерал-полковник Костянтин
Морозов направив телеграму командувачу ЧФ
з вимогою привести флот до присяги Україні
лише 29 січня 1992 року (тобто через 5 місяців після проголошення незалежності України
та через два місяці після проведення відповідного референдуму) [6]. Варто зазначити,
що це сталося аж через два місяці після того,
як у листопаді – грудні 1991 року капітан та
частина екіпажу фактично викрали важкий
авіаносний крейсер проєкту 1143.5 «Адмірал
флоту Радянського Союзу Кузнєцов» [7]. Таку
ситуацію можна було б назвати збігом обставин, а також можна було стверджувати, що
вона зумовлена певною невизначеністю перших місяців незалежності. Однак подальші
події свідчать, що Чорноморський флот
України цілеспрямовано позбавляли потужних
бойових кораблів, в чому ми вбачаємо результат зовнішнього лобістського впливу.
Станом на 1991 рік в доках Виробничого
об’єднання «Чорноморський суднобудівельний завод» (м. Миколаїв) на різних стадіях
будівництва перебували ще два кораблі –
важкий атомний авіаносний крейсер проєкту
1143.7 «Ульяновськ» та важкий авіаносний
крейсер проєкту 1143.5. «Варяг» (Аналог згаданого «Кузнєцова»). Перший було утилізовано
згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів
України № 69-р від 4 лютого 1992 року [8].
Доля другого бойового корабля була цікавішою, але до цього ми ще повернемося.
Невизначеність,
стосовно
належності
Чорноморського флоту ускладнювалась важким станом економіки України. 3 вересня
1993 року Україною та Російською Федерацією
у передмісті Ялти (Масандрі) за підсумками
тривалих переговорів були укладені так звані
Масандрівські угоди – ряд міжнародних документів, присвячених врегулюванню проблем
поділу Чорноморського флоту колишнього
СРСР та утилізації ядерної зброї, що знаходилася на території України [9; 10; 11].
Зазначені переговори можна вважати першим успішним застосуванням зі сторони
РФ газового важелю. Доволі красномовно
про ситуацію розповідає учасник переговорів
В. Безкоровайний: «<…>переконливої позиції в українського керівництва щодо оплати
боргів за газ просто не було, як і грошей.
Тому все подальше виглядало як ультиматум. Розірвавши на шматки українську сто-
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рону за газові борги, про які більшість делегації нічого не знала, росіяни ніби випадково
висловили ідею розрахуватися за газові борги
флотом» [12]. Окрім доволі невизначеної ситуації з флотом, зазначені угоди були пов’язані
з подальшим ядерним роззброєнням України.
Відповідно до них Російська Федерація мала
забезпечити утилізацію всіх ядерних боєзарядів, дислокованих в Україні, організувавши
переробку високозбагаченого урану, одержуваного в результаті утилізації ядерних боєзарядів [10]. На користь вирішальної лобістської складової переговорів, на нашу думку,
свідчать доволі відверті слова тогочасного
Міністра закордонних справ України А. Зленка:
«Україна брала на себе зобов’язання вивезти
до Росії всі ядерні боєголовки. <…>Дійсно,
у певній площині Москва дотиснула нас, користуючись складним економічним становищем і тотальною залежністю від готовності
надалі поставляти нові енергоносії у борг. <…>
Масандра, хоча й була для нас болючим кроком, все ж на якийсь час дозволила вирішити
енергетичну проблему, відшкодувати частину
боргів, отримати ядерне паливо для АЕС.<…>
Це був приклад реальної політики в умовах
реальної та неймовірно глибокої кризи. Не
слід забувати і про те, що Чорноморський флот
у тому вигляді був Україні просто не потрібний
<…>» [13]. Таке ставлення державних службовців міністерського рангу до ядерної зброї
та Військово-Морських сил, на переконання
автора, не потребує коментарів.
Цікавими видаються внутрішньо- та зовнішньополітичні наслідки Масандрівських
угод. Президент РФ Б. Єльцин, на думку низки
експертів, використав Масандрівську перемогу в питанні поділу Чорноморського Флоту
для нарощування електоральної підтримки,
що вкупі з розстрілом Парламенту РФ сприяло
його перемозі на виборах 1996 року [12].
Натомість Л. Кравчук ще більше втратив популярність. Знизилась його підтримка серед
патріотів, військових, кримчан. Він програв
позачергові президентські вибори 1994 року,
поступившись Л. Кучмі.
Втрата Україною статусу ядерної держави,
що відбулася невдовзі, – це тема, яка заслуговує не лише на окремі дослідження, але
й на належне розслідування. Ми ж розглядаємо її виключно в контексті лобістського
впливу. Наразі невідомими лишаються
головні лобісти цієї процедури, але з огляду
на подальші події (зокрема, приєднання
України до Лісабонського протоколу [14] та
підписання Тристоронньої заяви Президентів
України, США та Росії [15]), можемо припустити, що у даному випадку активно
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просувалися інтереси РФ та США. Була в угоді
й «кісточка» для керівництва України. У рамках програми допомоги Нанна-Лугара Україна
повинна була отримати від США на потреби
ядерного роззброєння близько 350 мільйонів
доларів. [16]. Своєрідна пастка для України
полягала в тому, що Закон Нанна-Лугара
передбачав надання коштів виключно на знищення ядерного потенціалу.
В результаті комплексу угод РФ роззброїла
Україну в ядерному контексті, залишившись
ядерним монополістом серед пострадянських країн (Білорусь та Казахстан теж приєдналися до Лісабонського протоколу). США
усунули потенційну ядерну загрозу для себе.
Натомість Україна в рамках Будапештського
меморандуму отримала гарантії безпеки
від США, РФ та Великої Британії [17], які,
як продемонстрував час, виявилися нічого
не вартими. Вже у 2016 році у своєму інтерв’ю
«Голосу Америки» колишній американський
сенатор Річард Луґар, який зіграв ключову
роль у тому, що Україна добровільно віддала
свій ядерний арсенал, зізнався, що ніхто «не
звертав увагу на Будапештський меморандум тоді, і не зверне уваги і тепер. <…> Там
точно не сказано, що буде зроблено. <…>
Це було свого роду покладення під килим
і забуття» [18]. Обмін статусу ядерної держави на обіцянки, на наше переконання, є
одним з найбільш демонстративних випадків застосування вкрай дієвого зовнішнього
лобізму в історії української державності, що
свідчить про нагальну потребу належного
регулювання лобізму з метою реалізації національної безпеки України.
Як доволі слушно зазначає з цього приводу
О. Потєхін, «ядерне роззброєння України під
зовнішнім тиском не дозволило створити національний потенціал ядерного стримування
агресора (що було неможливо без допомоги з
боку США), тобто позбавило державу збройних
засобів самодопомоги, а міжнародні запевнення у сфері безпеки змогли лише незначною
мірою компенсувати їхню відсутність» [19].
Однак зниження обороноздатності України
в перші роки її існування як незалежної держави не обмежилося ядерним роззброєнням.
Обрання у 1994 році на посаду Президента
України Леоніда Кучми не виправдало сподівань щодо покращення стану справ як у економічній площині, так і у безпековій сфері.
Л. Кучма продовжив виконання програми
Нанна-Лугара, і вже 2 червня 1996 року Україна
офіційно втратила ядерний статус [20, с. 308–
309]. Окрім ракет, носіями служили близько 50
стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160,
більшість з яких згодом теж була знищена.

Зокрема, 16 листопада 1998 року у присутності американських сенаторів Річарда Лугара
і Карла Левіна урочисто розрізали перший
український Ту-160. У 1999 році 8 літаків Ту-160
та 3 літаки Ту-95МС Україна обміняла за борг
Росії за газ. Потім було знищено ще 9 літаків
«Ту-160» та 21 літак Ту-95МС. Згодом така ж
доля спіткала десятки Ту-22М [21]. Чомусь ні
керівництво держави, ні тогочасні військові
експерти не задумувалися над цінністю десятків сучасних літаків, які зовсім необов’язково
мали бути пов’язані з використанням ядерних
боєприпасів. Мова йде про бойові літаки, чия
сумарна ринкова вартість складала мільярди
доларів США (для порівняння варто зазначити,
що в РФ вартість одного ТУ-160 оцінюється
на рівні 250 мільйонів дол. США [5]). Однак
у контексті національної безпеки значно важливіше, що за 8 років (з 1998 до 2006) Україна
позбулася практично всієї стратегічної авіації.
Лобісти цього процесу досі залишаються в тіні.
Настільки
інтенсивне
реформування
не лише торкнулося Ракетних Військ
Стратегічного Призначення та ВійськовоПовітряних сил, й значною мірою вплинуло
на боєздатність Сухопутних військ, ВійськовоМорських сил. Якщо у 1991 році чисельність
Збройних сил України сягала 980 тисяч осіб,
то вже у 1994 році вона становила 450 тисяч
осіб, а станом на 31 грудня 1999 року –
400 тисяч (310 тис. військових і 90 тис. працівників) [5]. Тобто мова йде про скорочення
особового складу в 3 рази за 9 років. Загальне
зниження рівня боєздатності за цей же період
оцінити дуже складно.
Не лишилися осторонь можливості вплинути на Україну і наші китайські партнери. За
результатами тендеру в березні 1998 року,
переможцем у якому була оголошена фірма
“Agencia Turistica e Diversoes Chong Lot
Limitada”, було продано важкий авіаносний
крейсер проєкту 1143.5. «Варяг». За заявкою
компанії-покупця
корабель
призначався
для використання як плавучий готель і центр
розваг [22]. Ступінь готовності авіаносного
крейсера сягала 89%. Доволі показово, що
«Варяг» був проданий Фондом держмайна
України за 20 млн дол. США, натомість вартість його будівництва в цінах 90-х років складала понад 2 млрд дол. США. Після передачі
в грудні 1999 року Макао Китаю корабель
опинився під юрисдикцією КНР. Існує підозра,
що в момент продажу корабля відбулася
безоплатна передача новим покупцям і його
проєктно-конструкторської
документації,
що надало змогу Китаю надалі самостійно
будувати важкі авіаносні крейсери. Наразі
проданий за безцінь «Варяг» є флагманом
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ВМС Китайської народної армії (сучасна назва
«Ляонін»), а за цим проєктом Китай побудував
і ввів до складу ВМС ще один такий корабель і
продовжує далі будувати кораблі такого класу
[5]. Отже, вже у 90-х роках ХХ століття українські політики дуже посприяли нарощенню
геополітичної могутності КНР, звісно ж, не без
участі лобістів з Піднебесної.
Висновки. З моменту проголошення незалежності у 1991 році і до 2000 року спостерігалась стрімка деградація рівня обороноздатності України. Попри прийняття керівництвом
держави ряду профільних Законів та програмних документів, відбувалося тотальне
зниження кількості бойових одиниць, скорочення особового складу, загальний занепад
Сухопутних військ, Військово-Повітряних сил,
Ракетних Військ Стратегічного Призначення,
Військово-Морських сил України.
На наше переконання, нерозривно пов’язаними з діяльністю лобістських груп були
процеси позбавлення України тактичної та
стратегічної ядерної зброї, стратегічної авіації, потужних бойових кораблів. Однак з огляду
на відсутність в Україні легального інституту
лобіювання та перебування більшості лобістських дій в тіні наразі мало що можна сказати
про конкретні факти лобізму та окремі фактори
впливу. Найпотужнішими суб’єктами тиску
на Україну з метою реалізації своїх стратегічних інтересів у 90-х роках ХХ століття були РФ
та США. Водночас вже тоді почав проявляти
себе лобістський вплив КНР.
Визначення ролі кожного з цих суб’єктів зовнішнього лобізму є актуальним. Також
детального аналізу заслуговують процеси
внутрішнього лобізму рішень, які біли орієнтовані на перерозподіл матеріальних благ і сфер
впливу, але наслідком своїм мали ослаблення
національної безпеки України.
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В статті проаналізовано нормативно-правове регулювання державно-приватного
партнерства в освітній сфері. Визначено,
що освітня реформа, зокрема такі елементи, як автономія освітніх установ,
зміни умов фінансування, створюють умови
для поглиблення співпраці між державою
та приватним сектором у галузі освіти.
Наголошено, що наступним кроком у поглибленні процесу реформування освітньої системи має стати забезпечення відповідних
освітніх установ технічним обладнанням,
а при обмежених бюджетних ресурсах найкращим варіантом є залучення приватних
партнерів. Автор акцентує увагу на тому,
що поєднання зусиль державних та приватних партнерів є бажаним в умовах поточної потреби у будівництві та обладнанні
освітніх установ, зокрема побудова об’єктів інфраструктури, створення яких має
принципове значення для розвитку освітньої
системи. Доведено, що відсутність єдиного
підходу до форм співпраці між державними
та муніципальними освітніми установами
та компаніями ускладнює ефективний діалог та співпрацю. Автор звертає увагу на
той факт, що методичні рекомендації щодо
взаємодії державного та приватного партнерів, передбачають взаємовигідну співпрацю між державними органами, органами
місцевого самоврядування, державними та
муніципальними освітніми організаціями,
з одного боку, та компаніями (суб’єктами)
управління – з іншого боку, метою якої є задоволення суспільних інтересів у створенні та
функціонуванні ефективної системи освіти
з головним пріоритетом доступних та якісних освітніх послуг для населення.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, якість освіти, освітні організації,
реформа, співпраця.

Постановка проблеми в загальному
вигляді. Основним недоліком механізму державно-приватного партнерства (далі – ДПП)
у галузі освіти на сучасному етапі є відсутність
необхідної законодавчої бази, яка є основою
для реалізації будь-якого об'єкта (незалежно
від інвестицій та витрат). Учасники процесів
ДПП в галузі освіти наголошують, що сьогодні
необхідність зближення приватного партнера
та уряду є об'єктивно зрілою.
Очевидно, що проблеми ДПП, участь
приватного партнера (учасника) в освіті, важ-
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The article analyzes the regulatory and legal
regulation of Public-Private Partnership in the
educational sphere. It is determined that the
educational reform, in particular such elements
as the autonomy of educational institutions,
changes in funding conditions, create conditions
for deepening cooperation between the state
and the private sector in the field of Education.
It is noted that the next step in deepening the
process of reforming the educational system
should be to provide relevant educational institutions with technical equipment, and with limited
budget resources, the best option is to attract
private partners. The author focuses on the fact
that the combination of efforts of public and private partners is desirable in the context of the
current need for the construction and equipment
of educational institutions, in particular the construction of infrastructure facilities, the creation of
which is of fundamental importance for the development of the educational system. It is proved
that the lack of a unified approach to the forms
of cooperation between state and municipal educational institutions and companies complicates
effective dialogue and cooperation. The author
draws attention to the fact that the methodological recommendations for interaction between
public and private partners provide for mutually
beneficial cooperation between state bodies,
local self-government bodies, state and municipal educational organizations, on the one hand,
and companies (subjects) of management on the
other hand, the purpose of which is to satisfy the
public interest in creating and operating an effective education system with the main priority of
affordable and high-quality educational services
for the population.
Key words: public-private partnership, quality
of education, educational organizations, reform,
cooperation.

ливість розвитку цієї сфери були чітко помітні
на початку нульових років, але відсутність
політичної та економічної конкуренції, реальний діалог між владою та суспільством не дозволило всім учасникам ДПП реалізувати можливості співпраці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання нормативно-правового забезпечення
ДПП в Україні досліджували в своїх працях
О. Вінник, В. Вороненко, Н. Гойда, Н. Курділь,
П. Надолішній, М. Маісурадзе, І. Селіванова
та інші.



АКТУАЛЬНІ
 ПИТАННЯ
ТЕОРІЯ ТА УІСТОРІЯ
СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Основні аспекті якості освіти знайшли
відображення в роботах багатьох вітчизняних дослідників, а саме: В. Андрущенка,
І. Вакарчука, Т. Лукіної, К. Майстренко,
Р. Науменко, Л. Паращенко, Н. Синициної,
І. Семенець-Орлової та ін.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Невирішеним залишається нормативно-правове регулювання
державно-приватного партнерства в освітній
сфері, що впливає на пошук ефективних механізмів співпраці бізнесу і влади щодо поліпшення якості освітніх послуг в Україні.
Мета статті. Проаналізувати нормативно-правове регулювання державно-приватного партнерства в освітній сфері.
Виклад основного матеріалу. Взаємодія
держави і бізнесу є об'єктивною необхідністю
для сталого розвитку суспільних відносин.
Світова практика показує, що варіанти моделей цієї співпраці практично безмежні. Однак
в Україні інструменти для юридичного оформлення партнерських відносин між державними
і приватними партнерами все ще знаходяться
в стадії розробки.
Партнерські відносини між органами державної влади та підприємствами можуть
виникати на основі державних закупівель,
оренди державної та муніципальної нерухомості, інвестиційних договорів, угод про спільні
підприємства, концесійних угод, договорів
приватизації і т. д. Однак проєкти ДПП вважаються ідеальною формою довгострокового
співробітництва, яке відповідає основним
інтересам обох сторін. Крім того, в контексті
відносин ДПП інструменти оренди, концесії,
спільної роботи і управління можуть бути частково об'єднані в залежності від функцій, делегованих приватному партнеру [1, c. 104].
До загальних вимог законодавства щодо
реалізації проектів ДПП, які є спільними
для проєктів будь-якої сфери, в тому числі
в освітній сфері, слід віднести такі:
– участь відповідних державних органів та/або органів місцевого самоврядування
в якості державних партнерів;
– основою співпраці державного та
приватного партнера є договір ДПП;
– вибір приватного партнера відбувається переважно на конкурсній основі;
– обов’язковою умовою є внесення
приватним партнером інвестицій в об'єкти
партнерства;
– термін дії ДПП становить від 5
до 50 років.
Так, варто виділити основні цілі ДПП у сфері
освіти:
– поліпшити якість освітніх послуг;

– забезпечити ефективне використання
бюджетних коштів;
– забезпечити
більшу
ефективність
діяльності за рахунок залучення навичок і
досвіду приватного партнера і т. д. [8].
Слід зазначити, що реформа системи
фінансування освіти є базисом, що створює
умови для внесення позитивних і незворотних
змін в наданні освітніх послуг населенню. Слід
зазначити, що впровадження ДПП в контексті
реформи освіти має наступні перспективи:
– програма освітніх гарантій дозволить
провести чітку межу між гарантованими державою освітніми і платними послугами, за які
приватний партнер зможе відшкодувати вкладені ним інвестиції;
– програми “місцевих стимулів” (за рахунок місцевих бюджетів), можуть стати додатковим джерелом компенсації витрат інвестора
для заохочення участі в проєктах ДПП [9, c. 11].
Розглянувши
перспективи
реалізації
ДПП в контексті реформи освіти, перейдімо
до переваг ДПП в освітній сфері, а саме:
– збереження муніципальної/державної
власності (пряма заборона приватизації);
– передача новозбудованих і придбаних
об'єктів в рамках ДПП в державну/муніципальну власність;
– підвищення якості освітніх послуг
для населення.
Нарешті, перейдімо до розгляду Закону
України “Про державно-приватне партнерство”, 2404-VI від 25 жовтня 2020 року (далі –
Закон про ДПП), стаття 5 даного Закону закріплює форми здійснення ДПП, до яких належать
наступні [7]:
– концесійний договір;
– договір управління нерухомістю;
– угоду про спільні дії;
– інші контракти.
Список, запропонований законодавцем,
не є вичерпним, що не виключає можливості використання інших механізмів і моделей
при побудові “інших договорів” з урахуванням
загальних вимог Закону про ДПП. Крім того,
в рамках ДПП можуть укладатися так звані змішані договори, тобто мова йде про випадки,
коли договір, укладений у рамках ДПП, може
містити елементи різних договорів. У цьому
випадку відносини щодо початку ДПП, підготовки до укладення контракту і вибору приватного партнера регулюються загальними положеннями Закону про ДПП.
Сучасна дослідниця І. Семенець-Орлова
зазначає, що можливі і зворотні випадки,
коли договір, який потенційно є формою ДПП
(концесія, управління майном, спільні діяльність тощо), укладається не за правилами
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ДПП, тобто без врахування спеціальної процедури, передбаченої Законом про ДПП. За
таких умов гарантії, передбачені Законом
про ДПП, не поширюються на відповідні договори, укладені без його врахування, а процедура укладення таких договорів регулюється
відповідним законодавством без особливостей [12, c. 94].
Такі контракти за своєю суттю є формою
залучення приватного сектору до розвитку інфраструктури, але такі проєкти не підпадають
під дію положень Закону про ДПП, і тому використання таких “зменшених” моделей може
бути недоцільним. Крім того, набуття чинності
Законом України 817-VIII від 01 лютого 2020 року
“Про внесення змін до деяких законів України
щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні”, укладення угод
з підписами поза Законом про ДПП може вважатись порушенням юридичної процедури.
Водночас невичерпність переліку форм реалізації ДПП дозволяє стверджувати, що фактично
кожен контракт, який відповідає особливостям
ДПП, зазначеним у ст. 1 Закону про ДПП можна
вважати договором про ДПП [4]. Отже, якщо є
відповідні ознаки, проєкт повинен регулюватися
Законом про ДПП.
Разом з тим стимулювання проєктів ДПП
в освітній сфері проходить так: приватному партнеру надається державна підтримка з метою
здійснення державно-приватного партнерства.
Рішення про надання державної підтримки,
залежно від права власності на об'єкт ДПП, приймається відповідно Кабінетом Міністрів України
(далі – КМУ), або важливим органом виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування.
Порядок
отримання
державної
підтримки врегульовано постановою КМУ від
17 березня 2011 року № 279 “Про затвердження
Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства”.
Перспективним напрямком структурування проєкту є робота над способами введення гарантії
придбання державним партнером певної кількості товарів (робіт, послуг), виконаних приватним
партнером на основі угоди укладеної в рамках
ДПП [5].
Слід зазначити, що ініціювання та реалізація
проєктів ДПП в освітній сфері зумовлює необхідність дотримання процедур, визначених чинним
законодавством про ДПП. Традиційно освітній
проєкт ДПП може бути розбитий на наступні
етапи: ініціювання проєкту; аналіз ефективності;
прийняття рішення про реалізацію; проведення
конкурсу на вибір приватного партнера; укладення договору; впровадження та звітування
за контрактом.
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Процедура ініціювання в освітній сфері
не має певних особливостей по відношенню
до загальної процедури. Підставою для початку
підготовчих процедур є пропозиція про здійснення ДПП, яка складається з двох документів:
концептуального документа та техніко-економічного обґрунтування впровадження ДПП
[2, c. 88]. Існує два шляхи ініціювання проєктів – традиційний, коли ініціатором проєкту є
державний орган місцевого самоврядування,
та як приватна ініціатива, коли ініціатор проєкту зацікавлений у представнику приватного
сектору.
Аналіз ефективності впровадження ДПП
в галузі освіти проводиться на підставі пропозиції щодо впровадження ДПП або з ініціативи уповноваженого органу. При аналізі
ефективності впровадження проєкту доцільно
дотримуватися вказівок Методики виявлення
ризиків для реалізації ДПП, оцінки їх та визначення форми управління ними, затвердженої
постановою КМУ 232-2011-п, від 30 вересня
2015 року [10].
Базовим критерієм розподілу ризиків є принцип відповідно до якого, кожен ризик повинен
бути віднесений до сфери відповідальності
того з партнерів, який більш ефективно контролюватиме, управлятиме та/або запобігатиме
виникненню такого ризику. За результатами аналізу ефективності впровадження ДПП готується
та підписується заява керівником уповноваженого органу.
Рішення про здійснення ДПП в освітній сфері
чи про недоцільність його здійснення, приймаються щодо об'єктів: державної власності – центральним органом виконавчої влади, що здійснює відповідно до закону функції з управління
відповідними об'єктами державної власності, а якщо такого органу не визначено – КМУ;
комунальної власності – органом місцевого
самоврядування згідно з повноваженнями відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування” 280/97-В від 30 грудня 2020 року
[6]. Після рішення про здійснення ДПП в освітній сфері проводиться конкурс в якому визначається приватний партнер. Організація конкурсу,
його проведення і затвердження результатів
конкурсу з вибору приватного партнера здійснюється щодо: об'єктів державної власності –
центральним виконавчим органом, який виконує
функції управління об'єктами державної власності, і якщо такий орган не визначено – КМУ (переважна більшість з освітніх закладів перебувають
у підпорядкуванні МОН); об'єкти муніципальної власності – органом місцевого самоврядування згідно до його повноважень відповідно
до Закону України “Про місцеве самоврядування” 280/97-В від 30 грудня 2020 року [6].
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К. Майстренко зазначає, що призначення
приватного партнера для укладення договорів
ДПП в сфері освіти має відбуватись на конкурсних засадах, за винятком випадків, передбачених законом [8]. Єдиний виняток, який дозволяє
укладати поза конкурсний договір про ДПП – це
ситуації, коли тільки один кандидат подав заявку
після оголошення конкурсу. У такому випадку
відповідний договір може бути укладений
уповноваженим органом з даними заявником
шляхом узгодження з ним істотних умов договору. Укладення договору в рамках ДПП в сфері
освіти здійснюється особою, яка прийняла
рішення про реалізацію ДПП з переможцем конкурсу на умовах, зазначених в конкурсі, з метою
вибору приватного партнера.
Якщо переможець конкурсу з вибору приватного партнера для реалізації ДПП визначається декількома особами з боку приватного
партнера, контракт, укладений в рамках ДПП,
підписується такими особами або особою,
уповноваженою ними на підписання контракту.
Державний партнер в порядку, встановленому
КМУ, повідомляє про укладення договору в рамках ДПП центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує розробку та реалізацію державної політики в галузі ДПП, уповноваженому
вести облік укладених договорів в рамках ДПП
в сфері освіти [3, c. 232].
Відповідно до діючих правил, визначена процедура повідомлення приватного партнера державному партнеру. Приватний партнер надає
електронний і письмовий звіт про виконання
контракту. Порядок надання державному партнеру інформації про виконання контракту, укладеного в рамках ДПП в сфері освіти, затверджений Постановою КМУ “Про затвердження
Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного
партнерства” від 9 лютого 2011 року № 81 [11].
Державний партнер представляє в Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (далі – Мінекономіки) в електронному та
письмовому вигляді звіт про виконання контракту.
Мінекономіки відстежує, узагальнює і публікує
результати реалізації ДПП.
Отже, підводячи підсумок, слід відзначити,
що нормативно-правова база регулювання ДПП
в освітній сфері є дуже складною та багаторівневою, яка потребує подальшого розгляду та
вдосконалення.
Висновки. Проаналізувавши правові норми
державно-приватного партнерства у галузі
освіти, можна зробити висновок, що, незважаючи на великі труднощі, ДПП дозволяє залучати
приватні інвестиції для будівництва об’єктів соціального значення. Очевидно, що законодавча

база для ДПП в освітній сфері в Україні знаходиться на початковій стадії розвитку.
Національний рівень вітчизняної законодавчої
бази щодо ДПП вимагає більш чіткої системи
нормативних актів, які будуть комплексно регулювати проблеми, що можуть виникнути під час
впровадження засобів ДПП в галузі освіти.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вінник О. М. Договірні відносини державно-приватного партнерства: проблеми правового
регулювання. Вісник Вищої ради юстиції. 2013.
№ 2 (14). С. 90-107
2. Гриценко Л. Л. Управління ризиками при реалізації інфраструктурних проектів у рамках державно-приватного партнерства. Актуальні проблеми
економіки. 2011. № 12. с. 85-90.
3. Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства: Практичний
посібник для органів місцевої влади та бізнесу. К. :
[б. в.], 2011. 232 с.
4. Закон України “Про внесення змін до деяких
законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства
та стимулювання інвестицій в Україні” 817-VIII від
01 лютого 2020 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/817-19#Text.
5. Закон України “Про затвердження Порядку
надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства” № 279 від 17 березня
2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-%D0%BF#Text.
6. Закон України “Про місцеве самоврядування” 280/97-В від 30 грудня 2020 року. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
7. Закону України “Про державно-приватне
партнерство”, 2404-VI від 25 жовтня 2020 року. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text.
8. Майстренко К. М. Державно-приватне партнерство як механізм підвищення якості вищої освіти.
Електронне наукове видання “Публічне адміністрування та національна безпека”. 2020. № 8. https://www.
inter-nauka.com/issues/administration2020/8/6883.
9. Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному
розвитку держави. Наукові праці КНТУ. Економічні
науки. 2010. Вип. 17. С. 10-19.
10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Методики виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки
та визначення форми управління ними” 232-2011-п,
від 30 вересня 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/232-2011-%D0%BF#Text.
11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання
договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства” від 9 лютого 2011 року № 81. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/81-2011-%D0%BF#Text.
12. Семенець-Орлова І. Нормативно-правове
забезпечення освітніх змін в Україні. Теорія та практика державого управління. № 3. 2017. С. 91-100.

135
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НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ
Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є надзвичайно актуальними у наш час.
Враховуючи великі масиви інформації, що з’являються у всесвітній мережі, жоден вчений не може
бути впевненим, що його авторське право захищене.
Крім того, поширеною є ситуація, коли декілька вчених в одній галузі науки користуються однаковими
джерелами інформації, а в результаті безкоштовні
програми пошуку плагіату засвідчують стовідсоткові збіги тексту, що може призвести до безпідставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки за базою даних авторефератів
та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями не вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, словників тощо),
а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим є також те, що
чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа
за профілем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення подібних ситуацій ми пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності наукового тексту за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує
похибку перевірки до 3%. Переваги такої перевірки порівняно з іншими методами:
– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення;
порівняльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт
про надану послугу із зазначенням результатів;
– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та дослідженнях інших авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;
– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізованими науковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів
саме у наукових дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;
– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку
цього тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;
– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефератів, дисертацій, доповідей, тез, звітів тощо.
Терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи
Терміни (робочих днів)
Вартість
Докторська дисертація
5 – 10
5500 грн
Кандидатська дисертація
3–7
3500 грн
Автореферат
1–2
500 грн
Стаття
1–2
500 грн
(обсягом до 12 сторінок)
Інші види робіт
За домовленістю
За домовленістю
Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою
до Причорноморського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі
листа «Оцінка унікальності тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі MS Word з текстом наукового дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь щодо процедури здійснення експертизи.
Контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
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