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1. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

ДЕРЖАВИ 
 
 

Карамишев Дмитро Васильович 
д.держ.упр., проф., перший заступник директора  

ХарРІ НАДУ, м. Харків 
 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І СУСПІЛЬНИЙ 
КОНСЕНСУС У ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 
Пошук найбільш суспільно ефективної соціально-

орієнтованої моделі публічного управління, яка має на меті 
забезпечення збалансованого розвитку країни і суспільства, 
обумовлює чітке розуміння комплексу організаційних засад, 
сучасних форм і засобів впливу, спрямованих на розвиток 
людського капіталу та забезпечення соціальних стандартів 
життя, добробуту і злагоди в суспільстві. 

22-24 червня 2012 р. у Ріо-де-Жанейро відбулася чергова 
конференція ООН зі сталого (збалансованого) розвитку 
«Ріо+20», під час якої глави держав і урядів ухвалили 
підсумковий документ «Майбутнє, якого ми прагнемо», в 
якому було підтверджено прихильність меті, прийнятій на 
Всесвітньому саміті зі сталого (збалансованого) розвитку 
2002 р.: сталий розвиток і забезпечення побудови економічно, 
соціально та екологічно збалансованого майбутнього для 
планети, для нинішнього і майбутніх поколінь [1]. 

12 січня 2015 р. Президент України Указом № 5/2015 
затвердив «Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», яка є 
основним інструментом досягнення цілей сталого розвитку в 
майбутньому для України та являє собою програмний 
документ довгострокової дії, що ґрунтується на сучасних 
міжнародних принципах співіснування людства і довкілля і в 
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якому визначається мета, завдання та пріоритетні напрями 
поступального розвитку українського суспільства на шляху до 
забезпечення збалансованості економічних, соціальних й 
екологічних чинників на основі створення дієвих механізмів 
захисту конституційних прав і свобод людини, формування 
громадянського суспільства, забезпечення в ньому політичної 
стабільності та взаєморозуміння [2]. 

Зважаючи на це, термін «сталий розвиток» в Україні все 
ж таки часто вживають для означення лише неухильного 
зростання економічних показників країни, її регіонів, міст, 
сіл та окремих галузей економіки. При цьому його соціальна 
та екологічна складові якщо й не ігноруються, то ним 
приділено досить незначну увагу, що свідчить про 
недостатнє розуміння справжнього значення даного терміна, 
в якому ключовою смисловою ознакою за визначенням є 
саме збалансованість усіх його складових.  

Під час ювілейної 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 
(25-27 вересня 2015 р.) відбувся Саміт зі сталого 
(збалансованого) розвитку, де було прийнято документ «Цілі 
сталого розвитку». Згідно з ним, поряд з іншими важливими, 
затверджено, зокрема, й такі цілі розвитку людства на 
шляху до сталого розвитку, як: повсюдна ліквідація бідності 
в усіх її формах; зниження рівня нерівності всередині країн і 
між ними; сприяння побудові миролюбних і відкритих 
спільнот збалансованого розвитку, заснованих на принципі 
широкої участі [3]. 

Нові моделі публічного управління передбачають 
координацію діяльності органів влади різних рівнів за умов 
багаторівневого управління [4]. За новими моделями 
публічного управління перевага надаватиметься 
забезпеченню таких функцій, як, зокрема, сприяння пошуку 
консенсусу між суб’єктами публічного управління [5]. 

Філософія публічного управління на сучасному етапі 
розбудови України має виходити з усвідомлення 
цілеспрямованого впливу на певні процеси в соціальній системі 
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з урахуванням властивих їй об’єктивних закономірностей і 
тенденцій, що супроводжуватимуть досягнення визначених 
цілей, об’єктивних умов, в яких відбуваються відповідні 
процеси, та їх суспільної цінності й значущості. 

Проте справжньої суспільної цінності об’єктивізація 
управління набуває в галузі відтворення соціальних умов 
життя. Тому публічне управління тим ефективніше, чим 
більше за наявних можливостях відтворюється суспільних 
благ. При цьому, не ставлячи під сумнів технології сучасного 
публічного менеджменту, слід зауважити, що така 
ефективність не повинна залежати безпосередньо від 
окупності витрат на функціонування системи, а більшою 
мірою має пов’язуватись із гарантованими можливостями 
держави задовольняти суспільні потреби. Іншими словами, 
важливо знайти баланс між задоволенням суспільних потреб 
і суто економічними імперативами розвитку. 

Мета збалансованого розвитку – досягнення балансу, 
подолання будь-яких диспропорцій, особливо диспропорцій у 
рівні та якості життя людей. Виходячи з цього, серед 
найголовніших і реальних проблем новітньої Української 
держави, які потребують нагального вирішення, є не лише 
технологічна деградація національної економіки, а й 
величезна диспропорція між доходами різних верств 
населення. 

У рамках концепції людського розвитку людина є не 
об’єктом, а суб’єктом розвитку суспільства. Спираючись на це, 
вона має брати участь у процесах, які формують сферу її 
життєдіяльності, сприяти прийняттю та реалізації рішень, 
контролювати їх виконання. При цьому визначальним є те, 
що для досягнення стійкості розвитку сучасному суспільству 
доведеться створити ефективну систему ухвалення рішень 
на основі консенсусного підходу, яка враховує історичний 
досвід і заохочує плюралізм.  

Сучасне становище у світі, на жаль, усе більше набуває 
рис і характеристик глибокої, системної кризи, що 
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супроводжується значним підвищенням конфліктності в усіх 
сферах життєдіяльності різних держав і суспільств. Ми, 
громадяни багатонаціональної й багатоконфесійної країни, все 
частіше опиняємося у драматичній ситуації відсутності 
узгодженості та злагоди стосовно базових інтересів і цінностей.  

Проблема новітньої історії України полягає в тому, що в 
поляризованому за базовими цінностями суспільстві 
рішення з найбільш значущих питань приймалися не 
консенсусно, а проштовхувались волею простої більшості, 
часто досить сумнівної, а не шляхом пошуку компромісу, що 
влаштовувало б і одну, й іншу сторони. 

Зараз, як ніколи раніше, об’єднуюча сила ідей, духовних 
цінностей і пріоритетів має бути спрямована на те, щоби 
зупинити більш глибоку системну кризу, згуртувати людей 
за всіх розбіжностей їх ментальних уявлень і переконань.  

Щодо підвищення ефективності реагування на запити 
суспільства під час формування та реалізації стратегій 
розвитку за умов трансформаційних перетворень слід 
наголосити передусім на необхідності забезпечення 
поліцентризму в процесі дотримання балансу інтересів 
суб’єктів багаторівневого публічного управління. Йдеться про 
поєднання різних форм управління за рахунок використання 
більш гнучких його форм, які відрізняються від традиційних 
тим, що на противагу ієрархічним використовують 
інструменти залучення різноманітних соціальних груп до 
конструктивної взаємодії, діалогу та прийняття політичних 
рішень, спрямованих на пошук суспільного консенсусу. 

Загальним принципом вирішення конфліктів за умов 
консенсусної демократії є орієнтація на компроміс, а не на 
підлаштування й підпорядкування більш впливовому 
суб’єктові суспільних відносин. Розуміючи, що причина всіх 
проблем у суспільстві полягає в невмінні приходити до 
консенсусу, в процесі взаємодії різноманітні інтереси 
підлягатимуть узгодженню й урівноваженню. Так 
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досягатиметься суспільний консенсус, формуватимуться 
сталі соціальні партнерські відносини.   

Отже, консенсус безумовно є найкращим способом 
прийняття рішень – хоча б тому, що лише таким чином 
проблема може бути вирішена в найбільш цивілізований 
спосіб, хоча й не завжди остаточно. Якщо рішення 
відображає лише позицію більшості, в подальшому воно 
потребує безумовного виконання всією більшістю, що є 
небезпечним, оскільки дає підстави для перегляду рішення 
у разі, якщо змінюватиметься конфігурація більшості.  

Суспільний консенсус має бути однією з найвищих 
цінностей соціальної держави, яка, за визначенням, 
покликана слугувати людині та громадянам. Сутність цієї 
цінності полягає в можливості для кожного без виключення 
вільно розвиватись як особистість, що забезпечує суспільству 
сталий розвиток. Виходячи з цього, саме консенсус і є однією 
з головних умов формування громадянського суспільства та 
імперативом його успішного функціонування. Кінцевою 
метою формування громадянського суспільства є досягнення 
його сталого розвитку, що тісно пов’язано зі становленням 
громадянського миру, злагоди і порозуміння на основі 
суспільного консенсусу [6]. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ  

 
За рейтингом, складеним швейцарським банком Creduit 

Suisse, на сьогодні Україна є найбіднішою Європейською 
країною, посідаючи перше місце в списку з добробутом 
дорослого громадянина в тисячу чотириста тридцять сім дол. 
[4]. Другий рядок займає Білорусь з 1551, третій – Молдова з 
3104 дол. добробуту, що припадає на дорослого громадянина. 

Лідером рейтингу є Швейцарія, де середній статок 
дорослого становить 576 тис. дол. За нею йдуть Ісландія, 
Норвегія, Великобританія, Швеція та Люксембург, в яких 
статки дорослого громадянина вище за 300 тис. доларів [Там 
же]. Простий підрахунок показує, що у Швейцарії кожний 
дорослий громадянин щодня всередньому отримує більший 
статок, ніж дорослий громадянин України має за цілий рік.  

У таких умовах говорити про необхідність забезпечення 
сталого розвитку України та її регіонів не зовсім коректно, бо 
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концепція «sustainable development», що була покладена в 
основу оприлюдненої у 1987 р. та прийнятої до реалізації 
рішенням голів урядів і лідерів 179 країн світу під час 
проведення Ріо-де-Жанейрської Конференції ООН у червні 
1992 р. [3; 5] доповіді Всесвітньої Комісії з навколишнього 
середовища і розвитку «Наше спільне майбутнє» [1; 9], 
грунтувалася на тому, що наша планета переживає період 
вкрай швидкого росту чисельності населення та обсягів 
виробництва, витрачаючи все більше і більше природних 
ресурсів, а, отже, необхідно накласти певні обмеження на 
задоволення головним чином основних потреб людини для 
того, щоб природних ресурсів вистачило і на прийдешні 
покоління.  

Такий підхід може бути прийнятним для країн з 
найвищім рівнем розвитку, яким достатньо підтримувати 
наявний стан соціально-економічних здобутків. У той же час, 
в Україні за умов істотного відставання від високорозвинених 
країн Світу, коли основні потреби багатьох людей не є 
задоволеними (навіть якщо виходити з фізіологічних норм 
харчування, санітарних нормативів із забезпеченості житлом, 
необхідності отримувати послуги, пов’язані із підтриманням 
здоров’я тощо), обмежувати середньостатистичне особисте 
споживання просто недоцільно. Тим не менше, як на 
регіональному, так і на державному рівнях треба вжити усі 
необхідні заходи щодо задіяння наявних резервів з 
підвищення ефективності використання природних ресурсів.  

Поряд з особливостями застосування концепції так 
званого «сталого розвитку» в Україні, існує також проблема 
адекватності перекладу терміну «sustainable development», що 
впливає на розуміння стратегічних орієнтирів розвитку 
країни. Попри визнання та поширеність словосполучення 
«сталий розвиток» у науковій літературі та державних 
документах, воно не може не викликати відчуття несумісності 
поєднаних у ньому понять, яке підтверджується наступним 
семантичним дослідженням. Згідно тлумачному словникові 
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слово «сталий» трактується як такий, «що не припиняється; 
безперервний, незмінний» [6, с. 499], причому саме ознака 
«незмінний» є визначальною [6, с. 169; 7, с. 649]. У той же час 
категорія «розвиток» означає закономірну якісну зміну 
об’єктів, що характеризується як незворотна та спрямована [8, 
с. 400]. Отже вираз «сталий розвиток» являє собою оксиморон 
«незмінні зміни», застосування якого є недоцільним, бо він за 
своєю суттю не може адекватно відображати об’єктивну 
реальність, особливо щодо розвитку таких складних об’єктів 
як соціально-економічні територіальні системи.  

Під час розвитку зміни притаманні не тільки будь-
якому об’єкту розвитку, а й самому процесу розвитку, що 
робить його в принципі несумісним із сталістю. Як зазначає 
Л. Ц. Масловська, у терміні «сталий розвиток» «одне слово 
наче заперечує, відкидає інше» [2, с. 26]. Єдине, де 
застосування терміну «сталий» щодо розвитку може мати 
певний сенс, – це сталість темпів розвитку, а не самого 
розвитку. Втім і тут є певна суперечність, бо цілковита 
незмінність темпів розвитку держави в цілому передбачає 
незмінність темпів розвитку її регіонів, яка не може бути 
прийнятною для тих територій, що мають істотне 
відставання у досягненому соціально-економічному рівні і 
потребують на випереджальні темпи нарощування власного 
потенціалу, аби не підсилювати кризу, викликану 
поглибленням міжрегіональних диспропорцій. Отже, до 
розвитку регіонів України та країни в цілому застосовувати 
характеристики, які містять ознаки, пов’язані із сталістю, 
збереженням існуючого положення, недоречно. 

Найбільш прийнятною характеристикою розвитку 
України, яка може сприйматися і як стратегічний орієнтир і 
як принцип, що спрямовує на вибір певних управлінських 
рішень, є ознака «стрімкий», тобто «швидкий у русі» [6, 
с. 504] та змінах, що мають супроводжувати наближення до 
бажаної мети. Виходячи з цього, Україна має орієнтуватися 
на стрімкий інноваційноорієнтований соціально-
економічний розвиток, що враховує необхідність збереження 
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та відновлення довкілля. Саме такий розвиток зможе 
забезпечити вихід України на рівень світових стандартів і 
бути серед країн-лідерів, але для його реалізації потрібне 
детальне опрацювання стратегічних завдань за усіма 
напрямками життєдіяльності суспільства, врахування усіх 
небезпек і можливостей, а також встановлення орієнтовних 
термінів досягнення кожної з встановлених цілей.  
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ХарРІ НАДУ, м. Харків  
 

ГРОМАДЯНСЬКА ПАРТИЦИПАЦІЯ –  
ПОШТОВХ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

 
Сучасні відносини влади та суспільства 

характеризуються сформованим стереотипом недовіри, 
критичною налаштованістю останнього до владних 
інститутів. Проведення системних реформ, визначених 
керівництвом країни у Стратегії сталого розвитку «Україна-
2020» [2], можливо за підтримки населення, його активної 
участі у прийнятті управлінських рішень. 

На жаль, у більшості випадків взаємодія влади з 
громадськістю, будується у напрямі комунікації влада-
громадянин, практично перетворена НА PR та інформаційну 
політику. Відбувається також зібрання думок, ідей, позицій 
у зворотному напрямі громадянин-влада (вивчення 
громадської думки соціологами, інтернет-опитування тощо). 
На рівні органів місцевого самоврядування відбувається 
консультування, зустрічі за участю мешканців. Але в цілому 
стверджувати, що рівень участі громадян у процесі 
прийняття рішень високий, ще вкрай зарано.  

Питання співпраці/взаємодії влади з громадськістю 
цікавить автора з огляду на те, що громадськість 
(суспільство) при будь-яких зовнішніх економічних та 
політичних змінах (фінансова криза, економічні санкції, 
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дефіцит бюджету, революція, війна тощо ) залишається 
постійним ресурсом, котрий можна використати для 
розвитку.  

У цьому контексті зацікавлює громадянська 
партиципація, що розглядається як: 

– участь – а саме, спосіб активної участі в різноманітних 
подіях, які нас стосуються; можливість вести активну 
діяльність, висловлювати думку стосовно процесів, що 
відбуваються В публічній сфері; 

– спілкування з владою – а саме, обопільна підтримка 
органів влади і громадян в процесі спільного прийняття 
рішень. 

«Громадянська партиципація – це процес, під час якого 
громадяни отримують можливість впливати на рішення 
органів державної влади, а посередньо – можливість 
здійснювати контроль за їхнім виконанням, якщо дані 
рішення безпосередньо або посередньо торкаються інтересів 
громадян. 

Подібний вид партиципації відрізняється від 
традиційної участі громадян у виборчому процесі і 
реалізується за допомогою інших методів. Громадяни, 
отримуючи можливість брати участь в процесах 
регулювання на їхній ранній стадії, ще більш активно 
долучаються до процесів безпосередньої реалізації» [3]. 

Ідеї громадянської партиципації закладені у Законі 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» [1], 
зокрема у ст. 9 (місцеві ініціативи) та ст. 13 (громадські 
слухання). Разом із тим вони потребують опрацювання 
органами місцевого самоврядування механізмів участі 
громади, що на практиці відбувається не завжди. Так, 
наприклад, тематика громадських слухань може включати: 
плани просторового господарювання, нові інвестиції, 
зокрема, у сфері навколишнього середовища та його охорони, 
стратегії розвитку населених пунктів або будь-яке питання 
життєдіяльності громади. 
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Спільна підтримка влади та громадськості раціоналізує 
дії, що відбуваються в публічній сфері, адже завдяки їй 
більш чітко визначаються пріоритети, з’являється 
можливість використання нових рішень, запропонованих 
мешканцями, заощаджується час і кошти (менше протестів, 
заперечень і затримок). 

До переваг партиципації слід віднести: зростання рівня 
задоволення діями влади(громадяни краще поінформовані і 
відчувають себе партнерами влади), зростає рівень довіри 
мешканців до органів влади, уникнення соціальних 
конфліктів(можливість швидко отримувати інформацію 
щодо проблем, які з’являються, ще до моменту набуття ними 
великих розмірів, можливість дійти до згоди), громадянська 
освіта (отримання громадянами нових компетенцій, 
пов'язаних з участю в громадському житті),формування 
демократичних позицій (в процесі реалізації 
консультаційних проектів можуть з’явитися нові громадські 
лідери), зміна ставлення влади. 

Важливим є те, що участь у комунікаціях, 
(консультаціях/слуханнях), ініційованих владою за 
партиципації, беруть як організатори (органи місцевого 
самоврядування або державна адміністрація, міська рада, 
відповідні органи міської ради/управління), так і експерти, 
всі причетні до даної справи, кожен може взяти участь. 

Різноманітні способи ведення діалогу, такі як 
зауваження в режимі on-line, зустрічі, семінари, тренінги, 
інтерв’ю, анкети, зауваження, відправлені електронною а 
також традиційною поштою, дають можливість уникнути 
психологічних бар’єрів спілкування. 

Найбільш важливим прикладом партиципації слід 
вважати партиципаторний бюджет, в якому йдеться не про 
поглиблення діалогу між окремим громадянином та 
окремим представником органів влади, а зміцнення громади 
в цілому шляхом надання можливості її членам дискутувати, 
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обговорювати основні проблеми та приймати спільні 
рішення. 

Механізми участі громадськості у бюджетному процесі: 
– участь у заходах, що проводяться місцевою радою, її 

комісіями та комітетами; 
– надання письмових пропозицій і запитів щодо 

формування місцевого бюджету та використання бюджетних 
коштів; 

– надсилання письмових запитів місцевим радам, їх 
виконавчим органам, місцевим фінансовим органам, 
розпорядникам бюджетних коштів; 

– здійснення громадського моніторингу використання 
бюджетних коштів; 

– участь в оцінюванні ефективності бюджетних програм; 
– громадські бюджетні слухання; 
– місцеві ініціативи. 
Важливим принципом партиципації є те, що рішення, 

які приймаються мешканцями, є обов’язковими до 
виконання. 

Отже, залучення до активної участі в прийнятті рішень 
стосовно процесів, що відбуваються в публічній сфері, 
обопільна підтримка органів влади і громадян сприятимуть 
розвитку громадянського суспільства, розкриттю потенціалу 
населення, що в свою чергу стане поштовхом для розвитку 
територій. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК:  

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  

 
Сьогодні стан економіки України можна розглядати як 

відображення багатьох соціально-економічних процесів, які 
відбуваються у світовому суспільстві. На даному етапі 
розвитку нашої країни актуальною проблемою є економічне 
зростання кожного з її регіонів. У цих умовах важливо 
обґрунтувати необхідність впровадження та удосконалення 
стратегічного планування у розвитку регіонів, що допоможе 
визначити пріоритетні завдання державної регіональної 
політики та адекватні механізми регулювання процесів 
регіонального розвитку в країні для подолання наслідків 
економічної кризи.  

Регіональне управління є видом управлінської 
діяльності з планування та регулювання соціально-
економічних процесів на території регіонів, які 
характеризуються не лише територіальною єдністю, а 
поєднанням соціальних і економічних процесів і сукупністю 
умов відтворювальної діяльності. Соціально-економічний 
розвиток регіону часто стримується відсутністю чіткого 
механізму і розмежування функцій управління на різних 
рівнях – загальнодержавному, галузевому та регіональному. 
На території регіону в його межах пересікаються інтереси 
загальнодержавного, галузевого і регіонального характеру, 
що потребує вироблення гнучкої, адаптованої до ринкових 
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умов, регіональної системи управління, яка б забезпечила 
соціально-економічну ефективність відтворення в регіоні. 
Ефективне функціонування регіону стає можливим лише на 
основі освоєння нових форм, методів і принципів управління, 
що забезпечують підвищення його гнучкості. Одним з 
інструментів такого управління стає стратегічне планування 
розвитку регіону. 

Обґрунтування стратегічного планування та 
економічного розвитку регіонів відображено у працях 
багатьох учених, серед яких О. Алімов, О. Амоша, О. Бакаєв, 
З. Варналій, В. Волошин, В. Геєць, Б. Данилишин, 
В. Дорофієнко, В. Кравцов, А. Лисецький, Л. Мельник, 
Я. Олійник, М. Чумаченко, Л. Шостак та ін. 

Стратегічне планування регіонального розвитку дуже 
багатогранне. Звертаючись до історії проблеми стратегічного 
планування, необхідно відзначити, що найбільш сильною 
стороною регіональної економіки завжди були дослідження, 
що спрямовані на створення методичних основ системи 
територіального планування й управління. 

Відсутність системного підходу до реалізації 
регіональної політики, невизначеність стратегічних 
перспектив регіонального розвитку, призвели до 
неефективного застосування механізмів регулювання 
регіонального розвитку. Особливе місце у системі 
стратегічного планування повинні займати стратегії 
соціально-економічного розвитку. Україна має багато 
затверджених документів з назвами «концепція», «стратегія», 
«програма», у яких визначені мета і напрямки регіонального 
розвитку. Але, на жаль, подолання проблем регіонального 
розвитку в цих документах конкретизоване, що не є достатнім 
для подолання їхньої сукупності. Крім того, жоден закон в 
Україні не визначає механізми стратегічного планування. На 
перший погляд, дуже дієвим є Закон України «Про державне 
прогнозування й розробку програм економічного й 
соціального розвитку України», в якому вказано, що процеси 
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розробки і прийняття державного бюджету й національної 
програми соціально-економічного розвитку України повинні 
бути поєднані. Але у цьому документі не визначено механізм 
реалізації цієї процедури [1].  

Розвиток регіонів повинен здійснюватися в рамках 
єдиної системи стратегічного планування соціально-
економічного розвитку держави, що передбачає реалізацію 
погоджених між собою дій державних органів та 
регіональних органів управління.  

Державними органами потрібно постійно вдосконалювати 
системи стратегічного планування з урахуванням кризи – 
стратегії повинні стати більш реалістичними. 

Стратегічне планування визначається як метод 
побудови діяльності так, щоб домогтися реалізації 
поставлених цілей. На сучасному етапі стратегічне 
планування повинне стати самостійним і важливим 
компонентом формування цілей держави на регіональному 
рівні. Однак головними перешкодами на шляху 
забезпечення ефективного регулювання регіонального 
розвитку в Україні є відсутність системного підходу до 
регіональної політики, невизначеність стратегічних 
перспектив регіонального розвитку; недостатнє застосування 
інструментів державного регулювання, спрямованих на 
стимулювання розвитку регіонів, у тому числі депресивних 
територій; недосконалість нормативно-правової бази 
державного регулювання регіонального розвитку; низька 
ефективність механізмів формування й реалізації державної 
стратегії розвитку; відсутність стимулів до створення 
системи стратегічного планування. 

 
Список використаних джерел: 

1. Про державне прогнозування й розробку програм 
економічного й соціального розвитку України [Електронний 
ресурс]: Закон України від 23.03.2000 р. № 1602-III. – Режим 
доступу : http:// search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001602.html. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Забезпечення громадської безпеки є надзвичайно 

актуальним питанням, як в умовах нормальної 
життєдіяльності суспільства, так і в умовах надзвичайних 
ситуацій. Важливим є те, щоб заходи із забезпечення 
громадської безпеки спрямовувались у напрямку не лише 
усунення наслідків тих чи інших чинників, що створюють 
загрозу для звичайного розвитку суспільства, а й їх 
профілактики та попередження. Крім того необхідно 
забезпечити єдність політики держави у галузі внутрішньої 
безпеки, аби правильно та ефективно протидіяти 
негативним умовам і наслідкам, що сприяють вчиненню 
злочинів та інших правопорушень. Така політика повинна 
базуватися на реалізації заходів економічного, політичного, 
організаційного та іншого характеру, що спрямовані, перш 
за все, на попередження загроз життєво важливим інтересам 
держави та суспільства. У вирішенні вказаної проблематики 
важлива роль належить нормативно-правовому 
регулюванню діяльності органів та структур, покликаних 
забезпечувати громадську безпеку на всіх рівнях. У зв’язку з 
цим необхідно звернути особливу увагу на розробку системи 
правових норм, що регулюють суспільні відносини в даній 
сфері, та їх реалізацію, визначити основні напрямки 
діяльності органів державної влади з питань забезпечення 
громадської безпеки та попередження фактів виникнення 
надзвичайних ситуацій різного характеру. 

У середньостроковій перспективі варто очікувати 
загострення криміногенної обстановки на ґрунті імовірно 
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несприятливих політичних, соціально-економічних, 
суспільно-психологічних обставин, обтяжених триваючим 
характером антитерористичної операції, зростаючим обсягом 
незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів вибухових 
речовин та вибухових пристроїв, деструктивним впливом 
спеціальних служб окремих іноземних держав. Враховуючи 
специфіку дії останніх з неодмінним використанням 
інформаційних технологій, а також зі спрямуванням на 
ослаблення обороноздатності України, є підстави вважати 
вельми високою вірогідність зростання саме: правопорушень 
проти громадського порядку та громадської безпеки на 
території Харківської області, втілюваних серед іншого у 
кримінальних формах екстремізму, сепаратизму. 

Гострота ситуації, що виникла у зв'язку з необхідністю 
відновлення та укріплення державного суверенітету 
України на всій її території, запобігання його ситуативному 
послабленню, вимагає від держави та громади регіону 
рішучих дій, які б забезпечили ефективну нейтралізацію 
діючих криміногенних факторів та запобіганню виникненню 
нових. 

Пріоритетну увагу слід зосередити на вирішенні таких 
актуальних та прогнозованих проблемах: нарощування 
деструктивного психологічного впливу (в тому числі й через 
дезінформацію, сугестію) на населення з метою 
культивування антидержавних настроїв; зростання кількості 
хуліганських проявів, групового порушення громадського 
порядку під час проведення масових акцій, в тому числі 
мітингів, мирних зібрань, демонстрацій, спортивних 
змагань; зростання обсягів незаконного обігу вогнепальної 
зброї, боєприпасів, вибухових речовин та пристроїв; 
зростання загрози бандитизму, вчинення терористичних 
актів, диверсій, посягань на життя державних діячів; 
активізація діяльності щодо забезпечення функціонування 
терористичних організацій: фінансування тероризму, 
фінансування розповсюдження зброї масової 
знищення,втягнення у вчинення терористичних актів тощо. 
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Враховуючи криміногенну ситуацію, що склалося на 
території Харківської області доцільно розробити 
Регіональну програму забезпечення громадського порядку 
та громадської безпеки на 2016–2020 рр. 

Метою Регіональної програми забезпечення 
громадського порядку та громадської безпеки у Харківській 
області на 2016–2020 рр. (далі – Програма) має бути 
забезпечення сталого розвитку області, посилення 
ефективності функціонування окремих регіональних 
складових політики національної безпеки України. 

У Програмі має бути передбачено: 
– підвищення рівня фахової підготовки посадових і 

службових осіб, що здійснюють заходи запобігання 
правопорушенням проти громадського порядку та 
громадської безпеки; 

– розроблення нових напрямів, форм і методів 
запобігання правопорушенням проти громадського порядку 
та громадської безпеки; 

– посилення контролю за дотриманням законодавства 
під час здійснення господарської діяльності, зокрема у сфері 
надання інформаційних послуг, а також набуття та 
реалізації майнових прав з метою запобігання 
правопорушенням проти громадського порядку та 
громадської безпеки; 

– запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних з 
незаконним обігом зброї, боєприпасів, вибухових речовин, 
вибухових засобів, а також з їх використанням, виявлення та 
притягнення до кримінальної відповідальності винних та 
осіб, причетних до їх вчинення; 

– запобігання вчиненню на території Харківської області 
злочинів військовослужбовцями Збройних Сил України, 
працівниками органів внутрішніх справ та Національної 
гвардії України, в тому числі й залученими до проведення 
антитерористичної операції; 
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– удосконалення систем цивільного захисту, а також 
охорони об'єктів підвищеної небезпеки, а також стратегічно 
важливих об'єктів, на які потенційно можуть бути 
спрямовані диверсійні та/або терористичні атаки; 

– удосконалення роботи із соціальної адаптації 
військовослужбовців та інших осіб, що повертаються із зони 
проведення антитерористичної операції з метою запобігання 
втягненню їх у злочинну діяльність загалом та пов'язану із 
вчиненням злочинів проти громадського порядку та 
громадської безпеки, зокрема; 

– виконання інформаційних контрпропагандистських та 
культурно-виховних програм профілактики кримінальному 
(в тому числі й релігійному) екстремізму та сепаратизму; 

– удосконалення форм і методів запобігання злочинам 
та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів 
у сфері протидії організованій злочинності, зокрема – 
бандитизму, тероризму; 

– удосконалення інформаційно-аналітичного та 
матеріально-технічного забезпечення запобіжної та науково-
дослідної діяльності. 

Виконання програми дасть змогу: 
– активізувати (діяльність місцевих органів виконавчої 

влади Харківської області пов'язану із забезпечення 
громадського порядку та громадської безпеки, удосконалити 
механізм координації кримінально-превентивної роботи із 
залучення до цього процесу громадськості; 

– оптимізувати системні засади протидії кримінальному 
екстремізму та сепаратизму на території Харківської області; 

– підвищити рівень правової та політичної свідомості, 
кримінологічних знань населення шляхом розширення 
мережі та поглиблення змісту інформаційних, культурно-
освітніх, виховних заходів; 

– підвищити ефективність запобігання тероризму, а 
також його фінансуванню та фінансуванню поширенню 
зброї масової знищення на території Харківської області; і 
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підвищити якість внутрішнього контролю в діяльності 
правоохоронних органів; 

– підвищити оперативність реагування на вчинені 
правопорушення їх виявлення шляхом удосконалення 
технічних засобів контролю за 

– ситуацією в громадських місця створення відповідних 
систем накопичення та обміну інформацією між 
центральними органами виконавчої влади; 

– стабілізувати криміногенну ситуацію в регіоні через 
мінімізацію загроз громадському порядку та громадській 
безпеці. 

Програма має бути розроблена відповідними 
департаментами обласної державної адміністрації із 
залученням правоохоронних органів та спеціалізованих 
вищих навчально-наукових закладів, зокрема, Харківського 
національного університету внутрішніх справ. Регіональна 
програма забезпечення громадського порядку та громадської 
безпеки має бути розглянута та прийнята на сесії 
Харківської обласної ради. 

 
Крамарева Ольга Сергіївна,  
к.е.н., доц., доцент ХарРІ НАДУ; 
Бережна Надія Іванівна,  

к.е.н., доц., доцент ХНЕУ імені С. Кузнеця, м. Харків 
 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК –  
ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
 
Сталий розвиток регіонів України є основою 

забезпечення сталого розвитку держави. Тому основним 
завданням регіональної політики є збалансований розвиток 
регіонів країни, що спирається на природно-історичні 
особливості кожного регіону, його виробничий та трудовий 
потенціал і унеможливлює порушення цілісності держави. 
Кожен регіон розробляє власну програму переходу до 
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сталого розвитку, які інтегруються в загальнодержавну 
політику і узгоджуються з розвитком інших регіонів країни. 

Характерною ознакою сучасного стану економіки 
регіонів є переважно ресурсний тип розвитку, коли більшу 
частку в обсязі реалізованої продукції на внутрішньому 
ринку та у експорті займає сировина та ресурсномістка 
продукція. На світовому ринку країна займає нішу 
експортера металургії низького рівня переробки та такого ж 
рівня продукції АПК. Економічна криза висвітлила 
недоліки вітчизняної промислової політики, суттєву 
залежність результатів господарювання від 
зовнішньоекономічної діяльності. Структура гоподарського 
комплексу країни має сталий характер і формувалася 
залежно від природного та економічного розміщення 
виробництва. У більшості регіонів вирішальне значення має 
одна-дві галузі. Розвиток індустріальних регіонів поряд із 
низьким рівнем розвитку сільськогосподарських регіонів 
породжують проблеми нерівності. Регіони, що мають вищі 
обсяги регіональної доданої вартості на душу населення, як 
правило, характеризуються більшими грошовими доходами, 
іноземними інвестиціями, кількістю малих та середніх 
підприємств. Крім того, низький рівень надання суспільних 
послуг та соціальних трансферів загострюють проблеми 
депресивних і слаборозвинутих регіонів. Бойові дії на Сході 
країни надзвичайно загострили диспропорції у рівні 
соціально-економічного розвитку регіонів, збільшили 
соціальну нестабільність у суспільстві. 

У 2014 р. відбулося зниження фізичного обсягу валового 
регіонального продукту (ВРП) по Україні в цілому ( він 
складав 93,7 %), а також по більшості регіонів країни. 
Найнижче значення цього показника – у Луганській області 
(49,6 %), у Волинській області — 99,3 %. Лише у п’яти 
регіонах спостерігалось незначне зростання ВРП: Вінницька 
область (107,8 %), Одеська (101,4 %), Тернопільська (105,6 %), 
Хмельницька (107,6 %), Рівненська (102,1 %) та у м. Київ 
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(101,0 %) [1]. Частка цих регіонів у випуску України складає 
тільки 11,4 %, а м. Київ — 18,7 %.  

Негативні тенденції простежуються у розвитку 
промисловості та сільського господарства країни. Індекс 
обсягу сільськогосподарського виробництва у вересні 2015 р. 
склав 94,7 %. Індекси промислового виробництва свідчать 
про сталий спад виробництва по Україні в цілому (89,9 %) та 
шістнадцяти ( у тому числі промислових) регіонах. У вересні 
2015 р. цей показник ще більше знизився і становив по 
країні 83,4 % [2]. Стратегія розвитку промисловості країни 
переважно зорієнтована на підтримку галузей видобутку 
сировини та першого ступеня її переробки, що закріплює 
роль України як сировинної держави. У промисловості 
використовуються морально та фізично застаріла техніка, 
значна частка технологічних процесів не автоматизована та 
шкідлива для робітників. В таких умовах використовується 
низько кваліфікована праця з мінімальною зарплатою, 
проте з доплатами за небезпечні та шкідливі умови роботи. 

Незважаючи на те, що середня номінальна зарплата у 
серпні 2015 р. зросла на 16,9 % у порівнянні з минулим 
роком і дорівнює 3975 грн, реальна – знизилася (76,8 %). 
Лише у чотирьох регіонах (Донецькому, Дніпропетровському, 
Запорізькому та м. Києві) середня зарплата перевищила 
середню номінальну по країні. А у Тернопільському, 
Чернівецькому та Херсонському регіонах вона найнижча в 
країні, менша 74 % від середнього рівня [2].  

Одним з основних соціальних стандартів, що гарантує 
держава, є мінімальна зарплата. Від її розміру залежать 
інші мінімальні гарантії – пенсії, державні допомоги, 
стипендії, а також величина деяких податків та штрафів. У 
вересні 2015р. мінімальна зарплата в Україні збільшилася і 
складає 1378 грн ( 56 долл США). Це самий низький розмір у 
Європі, де найвища мінімальна зарплата 1900 євро у 
Швейцарії, а найнижча – у Румунії – 140 євро. У США вона 
складає 1030 євро [3]. В Україні мінімальну зарплату 



 26

одержують дві третини працюючих. Такий низький її рівень 
не мотивує до впровадження інновацій, бо економічно 
вигідніше використовувати дешеву робочу сили, ніж 
купувати та освоювати у виробництві нове обладнання та 
технології. Інноваційний прогрес можливий лише за умови, 
що витрати на реалізацію його досягнень будуть меншими 
за зекономлену заробітну плату. Отже, підвищення 
зарплати є одним з соціальних чинників сталого розвитку. 

Досягти сталого розвитку регіонів та країни в цілому 
можливо лише на основі реалізації довгострокової програми 
переходу економіки України на інноваційну модель 
розвитку та її конкретизації на регіональному рівні, що 
базується на використанні принципово нової техніки, 
сучасної технології та залученні робочої сили нової якості. 
Однак держава не здійснює підтримку інноваційного 
розвитку регіонів, не стимулює інноваційну діяльність 
підприємств. 

Законодавством України були передбачені: пільги з 
податку на прибуток (50 % податку на прибуток, одержаний 
від виконання інноваційних проектів); пільги на сплату 
земельного податку, (50 % від ставки оподаткування); пільги 
на сплату податку на додану вартість (50 % ПДВ з продажу 
товарів, пов'язаних із виконанням інноваційних проектів); 
від сплати ввізного мита звільнялися імпортні товари для 
виконання інноваційних проектів; інноваційним 
підприємствам дозволялася щорічна 20 % норма прискореної 
амортизації основних фондів. Дія цих статей зараз 
призупинена ЗУ «Про державний бюджет», тобто пільги 
інноваційним підприємствам фактично заблоковані. 
Законодавчо надаються пільги лише державним науково-
дослідним центрам, університетам та підприємствам у сфері 
літакобудування [4]. 

Значно знизилися обсяги фінансування інноваційної 
діяльності. За період 2011 – 2013 рр. загальна сума витрат 
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на інноваційні проекти скоротилася на 33,3 %. Основним 
джерелом фінансування є власні кошти підприємств, які 
також зменшилися на 13,8 %. При цьому фінансування з 
держбюджету скоротилося катастрофічно на 89 %. Таке 
фінансування призвело до того, що у 2013 р. питома вага 
підприємств, які займалися інноваційною діяльністю 
зменшилася до 16,8 % (у країнах ЄС –в середньому 50 %), а 
придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення скоротилося майже вдвічі (47,1 %). Завжди 
низька питома вага виконання наукових робіт у ВВП не 
уклінно зменшується і складає 0,81 % від ВВП [5]. 
Незначний ступінь наукоміскості продукції обумовлює 
критичне відставання від світових досягнень в техніці, 
технології та програмному забезпеченні країни. Таке 
становище призвело до того, рівень інноваційної активності 
у більшості регіонах є незадовільним і необхідним стає 
посилення державних важелів впливу на стан регіонального 
інноваційного розвитку. Через те, що інноваційна діяльність 
є ризиковою і затратною, вона, як ніяка інша, потребує 
державної підтримки. 

 Для забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку регіонів необхідно створити дієву державну систему 
економічного (податкового, кредитного, страхового) 
стимулювання інноваційної діяльності, відновити пільгове 
оподаткування для інноваційного бізнесу, покращити 
фінансування сфери науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт, так, щоб воно було спрямовано на 
постійний потік наукових розробок, випереджаючих 
закордонні аналоги, і передбачало доведення до їх реалізації. 
Це сприятиме переведенню економіки регіону на більш 
високий технологічний рівень, збільшенню частки ІV та V 
технологічних укладів.  

 Значна диференціація соціально-економічного 
розвитку регіонів та особливості їх виробничої спеціалізації 
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обумовлюють відмінності у науково-дослідній та 
інноваційній діяльності, які повинні бути враховані 
державою при визначенні ефективного розподілу праці між 
регіонами в інноваційній сфері. Це дозволить максимально 
інтегрувати переваги кожного регіону і налагодити 
міжрегіональне інноваційне співробітництво.  

Інноваційний розвиток сприятиме оптимізації структури 
економіки регіону в напрямку розширення сфери послуг, 
збільшення в її складі «економіки знань», а також 
високотехнологічного сектору інформаційних послуг та 
наукоємних технологій в традиційних галузях сфери послуг 
(освіті, медицині, зв’язку). 

Досягнення цілей сталого регіонального розвитку на 
інноваційній основі передбачає істотне підвищення ролі та 
відповідальності місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування і територіальних громад за 
соціально-економічний розвиток регіонів.  
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ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК СФЕРА ДОСЛІДЖЕНЬ  
І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 
Відсутність розуміння процесів управління економічною 

основою суверенітету – національним багатством, його 
збереженням та відтворенням – поставило Україну на межу 
втрати державності. Якщо держава на зберігає і не 
примножує національне багатство на користь громадян, чи 
має вона тоді сенс? У цьому контексті виокремлюється 
політична і економічна частина проблеми. 

У Декларації про державний суверенітет України 
сказано, що національне багатство є власністю її народу, 
матеріальною основою її суверенітету і використовується з 
метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її 
громадян [1]. Між декларацією про державний суверенітет 
1990 р. і Конституцією України 1996 р. є суттєва різниця в 
частині національного багатства внаслідок переходу 
економіки до ринкових принципів господарювання і 
здійсненої приватизації.  

Процес «олігархізації» став причиною подальшого 
відсторонення громадянина від національного багатства. 
Об'єкти національного багатства були суттєвою частиною 
приватизовані, інша їх частка знаходиться в управлінні 
держави. Саме внаслідок цього має сенс говорити про стан 
аномії, коли значна частина членів суспільства, знаючи про 
існування обов’язкових соціальних норм, ставляться до них 
негативно чи байдуже. Р. Мертон визначив соціальну 
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аномію як стан, коли досягнення індивідуальних, особистих 
цілей, що визнаються соціально-культурними чинниками, 
стає неможливим законними шляхами [4]. Так в суспільстві 
інституалізується корупція і тіньова економіка.  

Сучасна українська держава утворилася шляхом 
розпаду СРСР, є спадкоємицею традицій державного 
управління. Візуально сучасна українська держава може 
бути представлена у вигляді перевернутої піраміди, основа 
якої – управлінські структури, що самовідтворюються, 
формуючи для себе функції і обираючи цілі, що підтримують 
таке самовідтворення.  

Основою формування будь-яких структур в державі, що 
виникла природним шляхом державотворення є стратегічні і 
тактичні цілі управління – такі цілі передбачають певні 
функції, що покладаються на державу і на господарюючі 
суб’єкти. Функції держави забезпечуються відповідними 
створюваними структурами.  

Очевидно, що єдиною можливістю інтегрувати націю є 
повернення «піраміди» державного управління у природний 
стан, а шлях до того – через свідоме цілеформування і 
цілереалізацію. Інтеграційним «пазлом», що зробить 
картину державотворення досконалою в умовах 
дезінтеграції суспільства і децентралізації влади потенційно 
можуть стати єдині цілі держави і територіальної спільноти, 
які полягають у збереженні і відтворенні національного 
багатства територій. 

При цьому слід пам'ятати, що держава – це не бізнес, де 
слід за найменших витрат в найкоротший час досягти 
максимального ефекту (цілей). «Продукт» держави – 
соціальний ефект, суспільне благо, рівень і якість життя 
громадян – є настільки багатовимірним, що його неможливо 
досягти в одно- двох- чи трьохкритеріальній моделі. Його 
особливість полягає в тому, що кожна територіальна 
спільнота володіє унікальним ресурсом для максимізації 
обсягу цього «продукту». Розглянемо докладніше 
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економічний аспект проблеми: Багатство – єдність 
матеріально-речової і соціальної форм існування; сукупність 
матеріальних та нематеріальних цінностей, що включає 
також всебічний розвиток сутнісних сил людини [2]. 
Матеріальне багатство включає земельні, водні, лісові 
ресурси, корисні копалини, а також витвори мистецтва; 
виробничі (основний і оборотний капітал) та невиробничі 
активи. Нематеріальне багатство – сукупність об’єктів 
інтелектуальної власності та людського капіталу [5]. 
Невід’ємними частинами останнього є інтелектуальний і 
соціальний капітал.  

Класична політична економія, як наука про багатство 
націй, закінчилась в той момент, коли економічна наука 
зосередилась замість відтворення і накопичення багатства 
націй на процесах суспільного відтворення і в цих процесах 
було втрачено суть – примноження багатства держави і її 
громадян. Вже після А. Маршала остання не проглядається. 
«Економікс» згадує категорію багатства побіжно і 
концентруються на започаткованій меркантилістами 
дискусії про ступінь державного втручання. В понятійному 
господарстві сучасної економічної науки і практики, 
офіційних інститутів державної і світової статистики, 
банківських установ, наукових і учбових видань панують 
неузгодженість і протиріччя, які торкаються методології 
самих підходів до визначення поняття багатства взагалі і 
національного багатства зокрема». Як виявилось, для 
державності України такий стан відсутності теорії 
управління являє смертельну загрозу.  

Т. Манн зазначає, що «для нації так само, як і для 
кожної людини, процвітання пов’язане з доходами й 
ощадливістю, а не з витратами і марнотратством… Те саме 
відбувається і у тих державах, які з високою турботою і 
заощадливістю намагаються продати більше своїх 
національних товарів, ніж ввозять і споживають іноземних 
товарів» [3]. 
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На підставі цього можна зробити обережне припущення 
про те, що процес відтворення національного багатства 
включає два сполучених акти: 

– власне процес суспільного відтворення; 
– відтворення національного багатства як такого – 

процес, що свідомо управляється суб’єктами соціально – 
економічної системи і не є випадковим, непередбачуваним 
наслідком процесу суспільного відтворення. Цей процес 
тягне за собою збереження і примноження всіх видів 
багатства нації. Саме друга складова є об’єктом досліджень 
політичної економії публічного адміністрування. 

Виходячи з того, можна сформулювати гіпотезу про те, що 
смисли ефективного державного управління у конкурентному 
глобальному середовищі полягають в управлінні динамікою 
національного багатства на рівні держави і досягненні 
цільового стану якості життя територіальних громад і 
конкурентності національних економік.  

Таким чином, сферу досліджень політичної економії 
публічного адміністрування слід визначити виходячи з 
синтезу класичної політичної економії і науки державного 
управління.  

У розумінні А. де Монкретьєна політична економія – 
наука про державну національну економічну політику; у пізніх 
версіях Дж. Робінсон і А. Маршалла політична економія – 
наука про національне багатство, форми і методи 
раціонального використання обмежених ресурсів в цілях 
задоволення необмежених потреб людей. Державне 
управління розуміємо як комплексну суспільну науку про 
державу і її функції, систему знань про необхідність і 
закономірність виникнення, формування та розвитку її 
інститутів, їх місце, роль і ефективність в житті суспільства [6]. 

Висновки Сфера досліджень політичної економії 
публічного адміністрування – закономірність виникнення, 
формування та розвитку державних інститутів, їх місце, 
роль і ефективність у процесі використання обмежених 
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ресурсів в цілях задоволення необмежених потреб людей і 
відтворення національного багатства.  

До основних тем, що можуть вивчатись в межах 
інноваційних програм з політичної економії публічного 
адміністрування відносимо такі: теоретичні основи 
технології публічного адміністрування на основі концепту 
національного капіталу; соціально-економічна динаміка: 
діалектика і синергетика, цілепокладання і мотивація 
публічного адміністрування; дохід і капітал – категорії 
національного багатства в класичній і сучасній політичній 
економії; природа національного капіталу в категоріях 
вартості: додана і додаткова вартість як джерело 
національного капіталу; взаємодія і соціальна 
відповідальність держави, бізнесу і суспільства в процесі 
реалізації права володіння, користування, розпорядження 
національним капіталом; служіння народові в етиці 
публічного службовця через призму компетентнісного 
підходу до процесу відтворення системи державного 
управління; громадська і політична імплементація ідеї 
служіння народові України; форми реалізації публічного 
адміністрування на основі концепту національного капіталу. 

Запровадження нової ідеології функціонування 
виконавчої влади, як діяльності з надання державних 
послуг (publіc servіce), перехід до сервісної держави 
(надання адміністративних послуг публічними 
службовцями) мотивує необхідність змістовного 
впорядкування існуючих та формування нових освітніх 
програм для публічних службовців, використовуючи сучасну 
методологію вирішення проблем державного управління та 
нових вимог суспільства до рівня компетентності фахівців. 

Зокрема, виникає необхідність визначити та впровадити 
окремий освітній напрямок з підготовки та перепідготовки 
державних службовців з орієнтацією на надання 
адміністративних послуг громадянам. Так, наприклад, з 
2013 року за принципом «єдиного вікна» та «прозорого офісу» 
в органах виконавчої влади, виконавчих органах місцевого 
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самоврядування України утворені та функціонують Центри 
надання адміністративних послуг, працівники яких є 
публічними службовцями. Первинний добір персоналу в 
центри здійснювався шляхом переведення до нього 
працівників з інших структурних підрозділів державного 
органу, що призвело до суттєвого розриву між рівнем 
теоретичної підготовки фахівців та вимогами державного 
органу. Підготовка фахівців повинна врахувати специфіку 
діяльності фахівця центру надання адміністративних послуг 
та використовувати сучасний досвід таких напрямів 
підготовки як «Менеджмент», «Управління персоналом», 
«Психологія праці», «Документознавство та інформаційна 
діяльність» і ґрунтуватися на фундаментальних знаннях з 
політичної економії публічного адміністрування. 
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КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА  
ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ 
СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
У Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», 

затвердженої Указом Президента України від 12.01.2015 р. 
№ 5/2015, визначено найважливіші напрями розвитку 
України, серед яких вектори розвитку, безпеки, 
відповідальності та гордості. Стратегія передбачає в рамках 
названих чотирьох векторів руху реалізацію 62 реформ та 
програм розвитку держави. За вектором відповідальності 
серед першочергових визначено децентралізацію та реформу 
державного управління, конституційну реформу та реформу 
регіональної політики [5]. 

На теперішній час в Україні зроблено перші кроки 
на шляху децентралізації влади, для переходу до нової 
конституційної моделі самоврядування територіальних 
громад: було ухвалено Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-
VIII; Постанову Верховної Ради України «Про попереднє 
схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції 
України щодо децентралізації влади» від 31.08.2015 № 656-
VIII [3; 4]. У жовтні 2015 року 159 об’єднаних територіальних 
громад провели перші місцеві вибори. Однак урядовці, 
експерти в один голос заявляють, що без змін до Конституції 
України в частині децентралізації реформа буде 
неповноцінною. 

Цілком зрозуміло, що децентралізація влади як 
складова конституційної реформи потребує системних змін – 
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не тільки на рівні Конституції та законів України, а й на 
рівні правозастосовної практики. 

Метою політики у сфері децентралізації є відхід від 
централізованої моделі управління в державі, забезпечення 
спроможності місцевого самоврядування та побудова 
ефективної системи територіальної організації влади в 
Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської 
хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, 
повсюдності і фінансової самодостатності місцевого 
самоврядування [5]. Важливо підкреслити, що головною 
передумовою реалізації Стратегії сталого розвитку 
«Україна–2020», затвердженої Указом Президента України 
від 12.01.2015 р. № 5/2015, сама Стратегія називає 
суспільний договір між владою, бізнесом та громадянським 
суспільством, де кожна сторона має свою зону 
відповідальності.  

Таким суспільним договором – нормативним підґрунтям 
та водночас – інструментом досягнення сталого розвитку 
України – має стати оновлена Конституція України. 

На думку Спеціального представника Генерального 
Секретаря Ради Європи в Україні Крістоса Джакомопулоса, 
внесення змін до Конституції є обов’язком українських 
політиків перед українськими громадянами [1]. 
Децентралізація необхідна для забезпечення системи 
стримувань і противаг у структурі влади. Децентралізація 
також розширює права та можливості для громадян і 
підвищує рівень та якість демократії. 

Реформа має бути зрозумілою для населення та 
прийнятною в парламенті, концепція має показати 
функціональну природу самостійності територій регіонів, 
запровадження критеріїв для формування нової 
конституційної моделі й відповідно надалі «розумного 
законодавства». Не можна відносити до «розумного 
законодавства» положення законів, які замість гарантій і 
зобов’язань держави щодо місцевого самоврядування, 
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розширення прав і свобод у самозабезпеченні 
територіальних громад залишають існування паралельних 
державних органів з численним апаратом управління, хоча 
децентралізація повноважень має подолати монополію 
державної виконавчої влади [6].  

Місцеві влади є ближчими до громадян, відповідно 
перебувають під їх пильною увагою і краще знають місцеві 
потреби. Завдяки децентралізації влади органи місцевого 
самоврядування зможуть розробляти і здійснювати політики, 
спрямовані на зростання економіки, покращення якості 
послуг для населення та збереження навколишнього 
середовища. Більше ресурсів, зокрема фінансових, 
залишатиметься на рівні міст, сіл, селищ і областей. Там 
зменшиться рівень бюрократії, а рівень місцевої ініціативи 
навпаки збільшиться. Звичайно, децентралізація не означає, 
що органи місцевого самоврядування перебуватимуть поза 
межами жодного контролю й зловживатимуть своїми 
повноваженнями. Крім того, уряд підтримуватиме фінансово 
слабкі органи місцевого самоврядування й вони 
отримуватимуть допомогу через спеціальні схеми 
фінансового вирівнювання [1]. 

В теперішній час ефективність діяльності органів 
місцевого самоврядування значною мірою обумовлена 
недостатнім рівнем бюджетного фінансування та відсутністю 
механізму трансферу фінансових ресурсів на рівень 
територіальних громад, тобто залежить від характеру 
правовідносин між різними рівнями влади.  

Сьогодні надзвичайно важливим є ухвалення 
законопроектів щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування у наданні адміністративних 
послуг і фінансового забезпечення цих повноважень. 
Важливою відмінністю оновлених норм Конституції України 
експерти називають те, що до матеріальної та фінансової 
бази місцевого самоврядування мають додати місцеві 
податки і збори. По суті, це конституційно закріпить 
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бюджетну децентралізацію, яка вже і так діє в Україні з 
початку 2015 року. Водночас, чимало залежатиме від того, 
яке наповнення отримають закони, що регулюють 
функціонування місцевого самоврядування.  

Реформа територіальної компетенції і 
владоспроможність громад означає насамперед 
конституційне закріплення нової моделі децентралізації 
влади, яка має на меті самодостатність місцевого 
самоврядування як «другого обличчя» владних повноважень. 
Теоретична конституційно-правова думка повинна поєднати 
з практикою і реаліями життя багаторічні зусилля членів 
парламенту, громадських об’єднань, учених-
конституціоналістів у виявленні насамперед оптимальних 
конституційних формул нової «громадівської» концепції 
самоврядування, оскільки «державницька» концепція 
виявилася неприйнятною [6]. 

Для ефективної реалізації реформи місцевого 
самоврядування та децентралізації влади важливим є 
дотримання вимог забезпечення реального соціального 
діалогу – як на етапі обговорення організаційно-правових 
механізмів реформ, так і на етапі їх впровадження. 

Активізація українського суспільства може внести свої 
корективи в ситуацію, адже рішення щодо змін до 
Конституції не стали результатом загальнонаціонального 
консенсусу після відповідного діалогу та фахового 
обговорення. Спроби ігнорувати громадську думку 
загрожують поглибленням відстані між владою і 
громадськістю [2]. 

Щоб ця відстань не набула загрозливого масштабу, 
необхідна широкомасштабна роз’яснювальна політика, 
заснована на методології досягнення успіху на шляху 
децентралізації, інформаційна підтримка ефективної 
діяльності територіальних громад. 

Ефективна діяльність територіальних громад, сталий 
місцевий економічний розвиток, висока якість послуг, що 
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надаються органами місцевого самоврядування та 
створеними ними суб’єктами господарювання, більша 
підзвітність і кращий доступ до тих, хто приймає рішення, – 
ось те, що кожен громадянин може очікувати і реально 
отримати завдяки децентралізації влади. Цілком зрозуміло, 
що такий стан речей не з’явиться відразу після ухвалення 
нового законодавства. Децентралізація влади і зміцнення 
місцевого самоврядування – це процес, який повинен 
тривати протягом певного періоду часу, щоб 
продемонструвати результати у повній мірі. 

Децентралізація не означає послаблення центральної 
влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, 
національна безпека, верховенство права, дотримання прав 
і свобод людини. Саме тому на сучасному етапі 
конституційної реформи необхідним є врахування низки 
чинників, серед яких: 1) необхідність забезпечити 
дотримання прав і свобод кожного громадянина держави, у 
тому числі – права на участь у обговоренні та прийнятті 
важливих публічних рішень; 2) формування відповідної 
нормативно-правової бази щодо проведення децентралізації 
(доопрацювання проекту Закону України «Про внесення 
змін до Конституції України щодо децентралізації влади»; 
прийняття законів «Про територіальний устрій»; «Про 
місцевий референдум»; «Про правовий статус префекта» та 
інших актів законодавства; 3) необхідність дотримання норм 
матеріального та процесуального права при опрацюванні 
алгоритмів управлінських дій щодо проведення заходів по 
децентралізації. 
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CУПЕРЕЧНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
В Україні система влади на місцях є такою, що не 

забезпечує належного рівня надання управлінських послуг, 
забюрократизованою, неузгодженою у розумінні основної 
мети своєї діяльності. Постає завдання � з точки зору 
системного підходу визначити основні суперечності у 
діяльності органу місцевої влади, а саме місцевої державної 
адміністрації. 
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Негативні наслідки функціонування місцевих органів 
влади мають об’єктивні причини і зумовлені вони 
першочергово внутрішніми чинниками системи. З точки 
зору системного підходу виникнення внутрішніх 
суперечностей характерне для будь-якої системи на етапі її 
становлення і для подолання протиріч система повинна 
проходити етап реорганізації з врахуванням мети 
функціонування. Реорганізація ж системи влади на місцях 
здебільшого відбувалася лише з метою зменшення кількості 
державних службовців, а точніше з метою економії 
бюджетних коштів, без дотримання правил 
дебюрократизації і, тим більше, без використання 
системного підходу. 

Основними суперечностями у функціонуванні системи 
місцевих органів влади доцільно вважати: 

– невідповідність структури і функцій; 
– відсутність узгодженого планування у підрозділах 

органів влади; 
– невизначеність критеріїв оцінювання діяльності 

органу; 
– дублювання функцій у підрозділах; 
– пріоритетність завдань вищестоящих інстанцій 

порівняно з завданнями розвитку територій; 
– неузгодженість потоків проходження і обсягів 

інформації з метою отримання релевантної інформації. 
Коротко визначимо зміст окремих протиріч. Побудова 

будь-якої системи повинна виходити із аналізу функцій, які 
буде виконувати кожен з її елементів. Для системи 
управління ця вимога повинна узгоджуватися також з 
законами управління. Після визначення функцій 
встановлюються зв’язки між елементами, що формує 
структуру системи. Тому для місцевих органів влади повинні 
бути проаналізовані функції усіх підрозділів, і якщо вони є 
такими, що не направлені на конкретний результат, то 
повинні бути відкинуті за непотрібністю, або реформовані 
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відповідно до тих обсягів повноважень, які повинна 
здійснювати держава у контексті надання управлінських 
послуг. Як приклад проаналізуємо завдання одного з 
підрозділів, що знаходиться в Рекомендаційному переліку 
структурних підрозділів обласної, Київської та 
Севастопольської міської держадміністрації, а саме 
агропромислового розвитку [1]. Аналіз повноважень 
названого департаменту на прикладі Харківської ОДА [2] 
вказує, що значна кількість завдань, які визначені п.4 
Положення про Департамент носять методичний та 
координаційний характер, відносяться до внутрішньо 
організаційних функцій та мають чітко виражені ознаки 
дублювання завдань з іншими підрозділами ОДА, а саме з 
департаментами фінансів та економіки. Переважна ж 
більшість завдань мають вид декларацій про наміри без 
можливості встановити конкретні терміни, обсяги роботи, і 
при цьому вони не відносяться до сфери управлінських 
послуг. У безпосередньому підпорядкуванні департаменту 
знаходиться лише одне державне підприємство, керівництво 
діяльністю якого здійснюється його адміністрацією. Тому 
завдання підрозділу потрібно переглядати з метою їх 
конкретизації та можливості прогнозування конкретного 
результату діяльності. Аналогічний висновок також 
стосується повноважень Департаменту житлово-
комунального господарства та розвитку інфраструктури [3] 
та ще ряду структурних підрозділів, які не мають у своєму 
безпосередньому підпорядкуванні організацій, підприємств, 
установ, або їх кількість є малою. Діяльність таких 
підрозділів зводиться переважно лише до збору і 
опрацювання інформації. 

Оброблена інформація передається на вищий 
ієрархічний рівень, або в межах установи, або по відомчому 
підпорядкуванню, тобто відповідному органу центральної 
виконавчої влади. Система управління визначається саме 
тим, що вона отримує інформацію для прийняття 
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управлінського рішення, і така інформація повинна бути 
релевантною, тобто достатньою для оптимізації 
управлінських процесів, направлених на досягнення мети 
системи. Однак контроль за діяльністю структурного 
підрозділу у формі звітності не завжди передбачає 
прийняття рішення на основі поданої інформації, і яке може 
безпосередньо впливати на процеси, що відбуваються на тій 
чи іншій території. Це свідчить про те, що система 
управління функціонує не належно.  

Результативність діяльності органу влади а особливо 
його структурного підрозділу оцінюється за тим, настільки 
вчасно прозвітовано про виконання того чи іншого 
документа, подано необхідну інформацію за вимогою. Тому 
підрозділи, які не мають у своєму безпосередньому 
підпорядкуванні організацій, установ підприємств, мають 
переваги щодо вчасного звітування, а, відповідно, щодо 
більш високої оцінки діяльності. Такі підходи в оцінюванні є 
основою бюрократичної системи, і вони можуть бути 
прийнятними для структурних підрозділів за умови, що 
кожна функція направлена на досягнення мети системи. 
Якщо ж первинним у діяльності стає не результат, а процес, 
то відповідно до теорії систем цей підхід має назву «гра», що 
є недопустимим у державному управлінні.  

Таким чином першочерговим завданням у 
реформуванні системи місцевих органів влади є 
декомпозиція мети функціонування, яка направлена на 
досягнення конкретних результатів, на забезпечення потреб 
населення. Для цього необхідне проведення глибокого 
аналізу завдань підрозділів органів влади з метою 
уникнення дублювання та виконання тих функцій, які не 
направлені на досягнення конкретних результатів, тобто 
необхідне узгодження функцій і структури органу 
управління. Крім того визначення критеріїв оцінки 
діяльності органу влади і його підрозділів повинно 
базуватися на низці індикаторів, що визначають розвиток 
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території та надання управлінських послуг населенню. 
Планування діяльності повинно базуватися, виходячи з 
завдань, що забезпечують досягнення мети, а саме 
конкретних значень індикаторів розвитку території, що 
стосуються кожного жителя, тобто здійснюватися на 
принципах узгодженості і комплексності. 
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ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  
В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ 

РІВНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Сучасний етап розвитку нашої держави 

характеризується негативними тенденціями в різних сферах 
суспільного життя. Стрімке погіршення економічної ситуації 
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викликає загальне погіршення соціально-економічного 
стану як держави в цілому, так і окремих регіонів, що 
призводить, у тому числі, до погіршення рівня і якості життя 
населення, зменшення економічного потенціалу країни. 

Забезпечення збалансованого соціально-економічного 
розвитку регіонів України сприятиме економічному 
зростанню, підвищенню рівня і якості життя населення та 
стане передумовою забезпечення стабільності в нашій 
державі. При цьому, зважаючи на складні суспільні процеси, 
що характерні для нашої держави в останній період та 
наявні підходи і тенденції в управлінні регіональним 
розвитком європейських країн, все більшої актуальності в 
сучасних умовах набуває використання підходів концепції 
сталого розвитку. 

Як свідчить аналіз нормативно-правових документів 
нашої держави у сфері економічної та регіональної політики, 
коли мова йде про забезпечення розвитку держави в цілому, 
окремих територій, регіонів, найбільш часто 
використовується поняття соціально-економічного розвитку. 
Це обумовлено рядом причин, серед яких можна виділити 
наступні: 

– традиційно формулювання «соціально-економічний 
розвиток» використовувалося в якості одного з пріоритетів 
державної політики з часу створення нашої держави; 

– наявні розроблені та загальноприйняті і 
використовувані підходи до визначення та методика оцінки 
рівня соціально-економічного розвитку регіонів;  

– гострота соціально-економічних проблем, бідність, 
низький рівень і якість життя переважної частини 
населення ставлять на перший план саме проблеми 
соціально-економічного розвитку, тоді як концепція сталого 
розвитку спрямована не лише на поточне зростання 
соціально-економічних показників, а й на забезпечення умов 
для покращення рівня і якості життя населення в 
стратегічній перспективі. 
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При цьому, в сучасній практиці державного управління 
поняття соціально-економічного розвитку та сталого 
розвитку здебільшого розглядаються як дуже близькі за 
змістом.  

Проте, концепція сталого розвитку передбачає значно 
ширше розуміння напрямів і складових розвитку, ніж 
соціально-економічний розвиток. За цією концепцією, в 
сучасному її розумінні, сталим розвитком визначається 
такий розвиток, коли за умов досягнутого стійкого 
економічного зростання забезпечується справедливий 
розподіл його результатів, розвиток людського потенціалу та 
реалізація прав жінок, збереження та відновлення довкілля 
для сучасного та наступних поколінь [1, с. 5]. 

Загальноприйнятим є підхід, за яким в розумінні 
сталого розвитку територій виділяється три складових: 
розвиток економічної сфери, соціальної сфери та 
забезпечення екологічної безпеки. Якщо розглядати 
сутність цієї концепції з позиції забезпечення 
регіонального розвитку на засадах сталості, то можна 
говорити про необхідність формування та реалізації 
комплексної стратегії розвитку регіону з урахуванням 
наявного потенціалу, узгодженості загальнодержавних 
інтересів та інтересів місцевої громади щодо пріоритетів та 
напрямів регіонального розвитку, вирішення соціально-
економічних, екологічних, суспільно-політичних проблем 
регіону та підвищення показників його розвитку, що в 
кінцевому підсумку спрямовано на забезпечення належних 
умов життя, підвищення добробуту, рівня і якості життя 
населення з урахуванням необхідності формування 
потенціалу такого зростання в поточній та в стратегічній 
перспективі.  

Враховуючи, що головною кінцевою метою діяльності 
держави має бути створення належних умов для життя 
населення, підвищення добробуту, забезпечення 
стабільності та безпеки в державі, а також зважаючи на 
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загострення суспільних та соціально-економічних проблем 
в нашій державі, задля стримування подальшого 
наростання кризових явищ, стабілізації ситуації та 
формування умов для нарощування потенціалу розвитку та 
конкурентоспроможності України на світовому рівні, 
використання засад сталого розвитку в державному 
управлінні в цілому та в управлінні регіональним 
розвитком зокрема набуває особливого значення. 

Прагнення нашої держави до європейської інтеграції, 
налагодження співпраці з країнами світового 
співтовариства на засадах партнерства і рівності підвищує 
значимість впровадження концепції сталого розвитку, 
принципи якої набули значного поширення та 
популярності в сучасних європейських країнах, в практику 
державного управління України. 

Слід зазначити, що в питаннях регіонального розвитку 
нашої держави та державному управлінні в цій сфері існує 
ряд проблем, що перешкоджають забезпеченню 
економічного зростання, покращенню показників 
соціального розвитку, формуванню ефективної системи 
управління регіональним розвитком.  

Існуюча система державного управління соціально-
економічним розвитком регіонів є недосконалою й вимагає 
суттєвих змін в чому згодні переважна більшість вчених. 
Зокрема, О. В. Іванченко, аналізуючи її стан виділяє такі 
основні недоліки: нераціональна система органів 
виконавчої влади на центральному рівні; незавершеність 
трансформації Кабінету Міністрів України в політичний 
орган; невизначеність статусу міністрів і неефективна 
діяльність міністерств; надмірна централізація влади; 
недосконала організація публічної влади на регіональному 
рівні; недорозвиненість системи місцевого самоврядування; 
нераціональна побудова системи адміністративно-
територіального устрою; низька ефективність 
функціонування інститутів державної та муніципальної 
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служби; відсутність партнерських засад у відносинах особи 
з органами публічної влади [2, с. 160].  

Вирішення існуючих проблем має стати одним із 
чинників стабілізації ситуації в нашій державі та 
формування умов для подальшого розвитку регіонів та 
країни в цілому. Серед основних напрямів державного 
управління регіональним розвитком на засадах сталого 
розвитку та з урахуванням особливостей і проблем 
регіонального розвитку в нашій державі мають бути: 

– здійснення активної гуманітарної, соціальної й 
культурної політики щодо подолання існуючих стереотипів 
відносно глибини та гостроти наявних протиріч між 
окремими регіонами нашої держави; 

– забезпечення збалансованості регіонального розвитку 
та зниження міжрегіональних диспропорцій; 

– сприяння міжрегіональній інтеграції; 
– підвищення рівня самостійності регіонів в управлінні 

питаннями власного розвитку; 
– подолання економічного спаду та створення умов для 

активізації та розвитку підприємницької діяльності; 
– підтримка та стимулювання інноваційно-

інвестиційного розвитку економіки; 
– активне залучення місцевих громад, інститутів 

громадянського суспільства до вирішення стратегічних та 
поточних питань регіонального розвитку. 

У сучасних умовах значного загострення соціально-
економічних проблем в нашій державі, надзвичайно гостро 
постає проблема подолання кризових явищ в суспільному, 
економічному, соціальному, культурному житті нашої 
держави, подолання регіональних диспропорцій розвитку, 
що вимагає забезпечення побудови та функціонування 
ефективної системи управління регіональним розвитком на 
засадах концепції сталого розвитку, яка б дозволила на 
основі забезпечення максимального врахування сучасного 
стану, проблем та інтересів регіонів забезпечити їх 



 49

збалансований розвиток в довготривалій перспективі, 
створивши передумови для формування та реалізації 
наявного економічного, виробничого, соціального, 
культурного, природного потенціалу, що сприятиме 
зростанню добробуту населення, створенню належного 
рівня і умов життя як для наших сучасників так і для 
прийдешніх поколінь. При цьому, зважаючи на сучасний 
стан та негативну динаміку в економічній та соціальній 
сферах нашої держави, вирішення саме економічних та 
соціальних проблем та забезпечення цих складових 
розвитку регіонів і держави має розглядатися як пріоритет 
державної політики.  
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ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН  

МІЖ МІЖ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ  
ТА ГРОМАДЯНАМИ В УКРАЇНІ  

 
Наразі Україна переживає чи не найтяжчі часи від 

моменту здобуття нею незалежності. Політична ситуація в 
країні зумовила глибоку економічну кризу, що відчутно 
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позначилося на житті кожного громадянина. Всі державні 
інститути потребують комплексного реформування, не 
становлять виняток і правоохоронні органи. Реалії 
сьогодення доводять, що для успішної боротьби зі 
злочинністю та охорони громадського порядку вітчизняній 
поліції не вистачає підтримки та допомоги населення. 
Більше того, поліція зможе досягти значних успіхів у 
боротьбі зі злочинністю лише в тому разі, коли буде 
побудовано атмосферу взаємоповаги і співробітництва між 
нею та громадянами.  

Масовий характер залучення радянських громадських 
організацій і трудових колективів до співпраці з міліцією 
були досить широко висвітлені в працях науковців 
радянської доби, серед яких слід згадати Л. М. Розіна [1], 
В. Т. Томіна [2], І. І. Шостенка [3]. Незважаючи на певний 
заідеологізований характер, компартійні кліше та підходи, 
їх роботи містять важливий інформаційний матеріал щодо 
організаційно-правових засад взаємодії населення з міліцією 
у радянські часи, теоретичні обґрунтування та рекомендації 
щодо форм і напрямів удосконалення такої соціально-
правової співпраці.  

Після проголошення Україною незалежності розпочався 
процес створення нового законодавства, склалися нові реалії 
політичного та соціально-економічного життя, що вплинули 
на подальший розвиток відносин громадськості з 
правоохоронцями, визначивши необхідність нових підходів і 
думок стосовно цього питання. Вказані проблеми набули 
висвітлення в сучасних дослідженнях О. В. Джафарової [4], 
Ю. Ф. Кравченка [5], О. Н. Ярмиша [6]. Особливий інтерес 
викликає колективна робота правників та соціологів 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
в якій автори розкривають певну наступність організаційно-
правових традицій партнерських відносин між міліцією та 
населенням як соціального явища [7]. Водночас 
представлений історико-правовий доробок з досліджуваної 
проблеми не є вичерпним, завершеним та потребує 
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подальшого опрацювання з урахуванням появи новітніх 
джерел, поглядів та оцінок. 

Метою статті є визначення напрямків щодо 
зміцнення партнерських відносин між поліцією та 
суспільством в сучасній Україні. 

В сучасних умовах партнерські відносини поліції з 
населенням не обмежуються лише залученням добровільних 
народних дружин до участі в забезпеченні громадського 
порядку, як це було за часів Радянського Союзу [8]. Одним із 
важливих напрямків зміцнення зв’язків поліції з місцевим 
населенням є врахування громадської думки, аналіз якої 
дозволить виявити проблеми антагоністичних проявів у 
відносинах між працівниками поліції та громадянами, 
своєчасно вживати заходів до поліпшення стосунків з 
населенням, а також узагальнювати уявлення людей про ті чи 
інші напрямки діяльності або якості роботи поліції. Цінність 
громадської думки полягає ще й у тому, що вона пропонує 
шляхи удосконалення роботи правоохоронних органів. 

Крім того, удосконалення діяльності поліції щодо 
забезпечення прав і свобод громадян потребує також 
налагодження їх дієвої взаємодії з громадськими 
правозахисними організаціями. Форми такої взаємодії 
можуть бути найрізноманітніші – від взаємного 
інформування про результати своєї діяльності, до здійснення 
спільних дій з метою виявлення та припинення порушень 
прав і свобод людини в різних сферах діяльності поліції. 

Захист населення без участі самого населення 
неможливий, оскільки робота поліції відбувається на його очах. 
Для гарантування цієї можливості держава повинна 
забезпечити реалізацію реформування відповідного механізму 
юридичних, економічних, політичних та організаційних 
гарантій, сформувати збалансований інститут взаємної 
відповідальності громадян і органів виконавчої влади, а також 
їх посадових осіб як учасників адміністративно-правових 
відносин. В наш час регламентовано відповідальність 
громадян, відповідальність же іншої сторони (представників 
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держави в особі її органів та їх посадових осіб) не забезпечена 
адекватною правовою регламентацією.  

За результатами національного соціологічного 
дослідження, проведеного за підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження», у 2012 р. лише 25,9 % населення в 
Україні висловило довіру міліції, однак, не дивлячись на 
достатньо невисокий показник довіри, міліція входить до 
трійки державних інститутів, яким довіряють у більшій мірі. 
Крім того, 28,0 % опитаних респондентів готові допомагати 
міліції у будь-якій ситуації [9, с. 6]. 

В процесі реформування правоохоронних органів та 
проведення адміністративної реформи в цілому визначення 
шляхів налагодження партнерських відносин між поліцією 
та населенням є одним із пріоритетних завдань. Перший 
заступник Міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе 
ставить конкретні завдання по налагодженню та зміцненню 
партнерських відносин між поліцією та суспільством, 
наголошуючи на необхідності побудови довірливих відносин 
між поліцією та населенням на основі взаємоповаги [10].  

Побудувати повноцінні партнерські відносини між 
поліцією та населенням, які базуватимуться на довірі та 
повазі в сучасних умовах буде досить складно, але з 
урахуванням позитивного історичного досвіду нашої 
держави, а також зарубіжних країн, ми бачимо шляхи 
досягнення цієї мети у наступному. 

Враховуючи, що організація партнерства залежить 
головним чином від людського фактора, вважаємо необхідним 
на відомчому рівні внести зміни до системи професійної освіти 
поліцейських, підвищення ефективності застосування 
кадрового резерву всіх рівнів, освоєння та володіння навиками 
конфліктології, міжкультурних комунікацій, а іноді й 
акторської майстерності, сприятиме не тільки підвищенню 
професіоналізму працівників поліції, але і формуванню 
об’єктивної позитивної громадської думки про роботу 
української поліції, збільшенню бажання представників 
громадськості взаємодіяти з працівниками поліції. 
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Крім того, на прикладі Харківського національного 
університету внутрішніх справ, в якому більшістю тем при 
викладенні курсу юридичної деонтології та у спецкурсі 
історії органів внутрішніх справ охоплюються питання 
порозуміння міліції (поліції) та населення, а також 
партнерських відносин між ними внести зміни до 
навчальних планів, більшу увагу приділивши означеному 
напрямку. Більше того, колективом авторів кафедри теорії 
та історії держави і права ХНУВС підготований блок 
науково-методичних праць з проблем юридичної деонтології, 
де відпрацьовуються основні напрямки та принципи 
взаємодії міліції (поліції) з населенням, на рівні «Кодексу 
честі» працівника міліції (поліції), які також можуть стати у 
нагоді при підготовці майбутніх поліцейських. 

Тісна взаємодія з громадськими організаціями вимагає 
спільного визначення цілей та задач, планування роботи, а 
головне – спільного контролю та аналізу досягнутих 
результатів, які повинні отримувати широке висвітлення в 
ЗМІ, що об’єктивно вимагає наявності відповідних 
спеціалістів «public relations» (спеціалістів по зв’язкам з 
населенням), підготовку яких можна здійснювати на базі 
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
в якого вже є досвід підготовки вказаних фахівців. 

Враховуючи вище викладене, хотілося б підкреслити, що 
поліція в умовах реформування українського суспільства 
покликана виступати ініціатором у встановленні взаємодії з 
громадськістю. Партнерські відносини за своєю суттю 
повинні стати ефективним інструментом громадяського 
суспільства. Хотілося б, щоб вони не були формальними та 
не носили суто декларативного характеру.  
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ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПОЛЬЩІ 2010–2020 рр. 
 
В умовах трансформаційних перетворень, що 

заплановані і здійснюються в Україні відповідно до Стратегії 
сталого розвитку «Україна–2020» [1], яка визначила мету, 
дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори 
належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, 
політико-правових умов становлення та розвитку України, 
цікавим є досвід інших країн, які здійснювали подібні заходи, 
серед яких є досвід сусідньої Польщі, в тому числі у сфері 
розробки Національної стратегії регіонального розвитку.  

Національна стратегія регіонального розвитку на 2010 – 
2020 роки: регіони, міста, сільські райони (НСРР) є баченням 
уряду щодо розвитку регіонів Польщі до 2020 року. Вона 
визначає ключові виклики, цілі і завдання регіональної 
політики держави. Вона також визначає принципи і 
механізми співпраці між урядом і урядами воєводств, в тому 
числі їхньої координації [2]. 
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Формально НСРР є однією з 9 національних стратегій, 
які реалізують цілі розвитку країни в межах Стратегії 
розвитку Польщі 2020 [3].  

Основна мета НСРР є використання сильних сторін 
(тобто потенціалу розвитку), які має будь-який регіон 
Польщі, для досягнення цілей національного розвитку – 
зростання, зайнятість і згуртованості. При цьому ресурси 
для розвитку відповідно до НСРР необхідно вкладати в 
цілях підтримки сильних сторін кожного регіону, дав шанси 
для економічного зростання і високої зайнятості, а також на 
зменшення відмінностей в рівнях розвитку. Іншими словами, 
польські регіони мають бути по просту найкращим місцем 
для життя. Ця мета є позачасовою і відноситься не тільки до 
2020 року, тобто часу реалізації стратегії [2]. 

НСРР визначає три головні цілі, а саме: 
– підвищення конкурентоспроможності регіонів (з 

точки зору розвитку потенціалу найбільших міст і оточуючих 
муніципалітетів і створення умов для використання цього 
розвитку за іншими напрямами. Саме в містах мають бути 
створені нові робочі місця, інноваційні компанії, в яких 
розміщуються університети, культурні інституції); 

– усунення нерівності між різними районами країни 
(зокрема, в сільських районах з низьким рівнем доступу 
мешканців до товарів і послуг, містах, які втрачають свої 
соціальні та економічні функції, наприклад, деякі колишні 
столиці воєводств, прикордонні райони і ті частини Польщі, які 
не мають сучасної мережі автомобільних доріг або залізниці); 

– ефективного управління політикою розвитку (у тому 
числі більш сильна роль воєводств у проведенні політики 
розвитку, нові інструменти регіональної політики – 
територіальні контракти, територіальні національні 
обсерваторії та регіональні форуми влади). 

Реалізація НСРР базується на конкретних рішеннях, які 
мають забезпечити досягнення поставлених цілей. 

Одним з таких рішень є Територіальний Контракт – 
механізм співпраці і координації дій уряду та самовлади 
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регіонів. У контрактах уряд і влада окремих воєводств 
домовляються про цілі розвитку та інвестиції, які для обох 
сторін є ключовими. Контракти вказують, які заходи 
здійснює уряд, а які будуть впроваджені з боку 
самоврядування (воєводства, повіту, гміни). 

Важливу роль у досягненні НСРР також відіграє 
Координаційний комітет з політики розвитку. Комітет 
розглядає, обговорює і висловлює свою думку про найбільш 
важливі стратегічні і програмні документи, що прийняти 
Радою міністрів, і контролює їх виконання. До його завдань 
також відноситься вивчення і аналіз звітів, аналізів і 
прогнозів соціально-економічного і територіального 
становища країни та її регіонів. Є також форум рефлексії 
уряду про політику розвитку. На чолі комітету стоїть Міністр 
інфраструктури та розвитку. 

Дебати з регіонального розвитку також відбувається на 
Національному територіального Форумі (НТФ), який 
створений за НСРР. Форум заснував Міністр регіонального 
розвитку в 2011 році. До його складу ввійшли представники 
уряду, місцевих органів влади та соціально-економічні 
партнери. НTФ займається аналізом ключових процесів, що 
впливають на регіональну політику, оцінює прогрес у 
реалізації регіональної політики, формулює думки та 
рекомендації в цій сфері. Можливість встановлення своїх 
територіальних форумів також має влада окремих воєводств. 

У постійному моніторингу розвитку регіонів беруть 
участь територіальні обсерваторії. На національному рівні є 
Національна територіальна обсерваторія, а у воєводствах – 
Регіональні територіальні обсерваторії. Обсерваторії 
збирають дані з різних джерел і готують найбільш важливу 
інформацію про соціально-економічних зміни, що 
відбуваються в регіонах, які потім влада країни і воєводства 
використовують в процесі прийняття рішень. 

У процесі реалізації НСРР були виявлені кілька груп 
стратегічних викликів, на які регіональна політика, що 
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базується на конкурентоспроможності регіонів, та така, що 
забезпечує територіальну єдність країни, повинна відповісти 
за допомогою конкретних рішень. До основних стратегічних 
викликів віднесені: 

1. Ліпше використання потенціалів найважливіших 
регіональних сфер з метою забезпечення зросту і 
працевлаштування, а також стимулювання розвитку інших 
територій. 

2. Забезпечення внутрішньої єдності країни. 
Недопущення до надмірної територіальної різниці. 

3. Збільшення потенціалу для створення, дифузії і 
абсорбції інновацій. 

4. Протидія негативним демографічним трендам, а 
також більш повне використане трудових ресурсів. 

5. Поліпшення якості трудових ресурсів. 
6. Реакція на кліматичні зміни і забезпечення 

енергетичної безпеки. 
7. Охорона і раціональне використання натуральних 

ресурсів. 
8. Використання культурного і туристичного потенціалу 

для регіонального розвитку. 
9. Підтримка розвитку суспільного капіталу. 
10. Забезпечення відповідної транспортної і 

телекомунікаційної інфраструктури з метою підтримки 
конкурентоспроможності і забезпечення територіальної 
єдності країни. 

11. Підвищення інституціональної спроможності до 
управління розвитком на національному і регіональному рівнях.  

Реалізація НСРР базується на базових принципах, які 
забезпечують її основну роль – повне використання ресурсів 
територій для забезпечення регіонального розвитку, що є однією 
з форм територіальної спрямованості публічної політики. 

До особливостей регіональної політики в [4] віднесено: 
– територіальний підхід до засад розвитку; 
– організація системи планування і основних 

управлінських рішень на регіональному рівні; 
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– багаторівнева система управління, яка спирається на 
створенні і підтриманні широкого партнерства між 
інститутами демократичної держави і суспільства; 

– здійснення планування і реалізації на найбільш 
адекватному до завдань рівні управління публічної сферою 
(субсидіарність) – там, де це можливе, і зміцнення тієї 
публічної влади, яка відповідно до результатів виборів є 
легітимною; 

– інтеграційний підхід відносно до територій різних 
вимірів розвитку: суспільного, економічного, середовищного і 
культурного; 

– стабільність цілей і фінансова передбачуваність, що 
базується на багаторічній системі планування. 

Отже, досвід реалізації Національної стратегії 
регіонального розвитку Польщі 2010-2020 може бути 
корисним для України при розробці і подальшої реалізації 
відповідних регіональних стратегій.  
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Мирна Надія Володимирівна, 
к.держ.упр., доцент кафедри права та європейської 

інтеграції ХарРІ НАДУ, м. Харків 
 

МІСЦЕ ТА РОЛЬ КОПЕНГАГЕНСЬКИХ КРИТЕРІЇВ  
У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
Сучасна політика європейської інтеграції України 

вимагає всебічного дослідження відповідності політичної, 
економічної та правової систем країни вимогам, які сьогодні 
існують в Європейському Союзі і мають назву Копенгагенські 
критерії. У загальних рисах критерії визначають вимоги до 
країн-кандидатів і поділяються на три групи: економічні, 
політичні та правові, або критерії членства.  

Членство в ЄС під кутом зору політичних стандартів 
вимагає від країни-кандидата стабільності інститутів, що 
гарантують демократію, верховенство права, повагу і захист 
меншин. Країни, які бажають стати членами ЄС, мають 
гарантувати демократичні свободи, включаючи політичній 
плюралізм, свободу слова і свободу совісті. Вони встановлюють 
демократичні інститути та незалежні органи правосуддя, 
органи, що створює умови для нормального функціонування 
державних установ, проведення вільних і справедливих виборів, 
а також визнання важливої ролі опозиції у політичному житті. 

Відповідно до Копенгагенських критеріїв, вимоги до 
членства у сфері економіки полягають у наявності як дієвої 
ринкової економіки, так і здатності витримувати 
конкурентний тиск і дію ринкових сил у рамках ЄС. 
Наявність дієвої ринкової економіки характеризується 
наступними елементами: рівновага між попитом і 
пропозицією як результат вільної взаємодії ринкових сил; 
лібералізація цін і торгівлі; відсутність перешкод для 
доступу на ринок і виходу з нього; наявність достатньої 
правової бази, включаючи регулювання права власності, 
виконання законів і контрактів; суспільний консенсус щодо 
найважливіших питань економічної політик та ін. 
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Критерій здатності витримувати конкурентний тиск і дію 
ринкових сил у рамках ЄС передбачає: наявність дієвої 
ринкової економіки з достатнім рівнем макроекономічної 
стабільності, що дає змогу суб’єктам ринку приймати рішення 
в атмосфері стабільності й передбачуваності; ступінь впливу 
урядової політики і законодавства на конкуренцію шляхом 
проведення торговельної політики, політики конкуренції, 
надання державної допомоги; рівень і темпи інтеграції 
держави в ЄС перед його розширенням; достатня частка 
малих фірм у структурі економіки, оскільки малі фірми 
отримують вигоду від спрощеного доступу на ринок та ін. 

Забезпечення виконання правових критеріїв передбачає, 
що країни-кандидати мають бути здатними взяти на себе 
зобов’язання членства в ЄС у контексті відповідності цілям 
Договору про Європейський Союз, включаючи політичний, 
економічний і валютний Союз. 

Таким чином, Україні належить подолати складний 
шлях реформ в політичній, економічній та правовій сферах, 
що забезпечить досягнення критеріїв, необхідних для 
повноправного членства в ЄС. Копенгагенські критерії не є 
перешкодою інтеграційним намірам України, але вони 
можуть визначати ступень готовності країни приєднатися до 
спільних європейських політик.  

 
 

Решевець Олеся Володимирівна, 
к.держ.упр., доцент кафедри регіонального розвитку 

 та місцевого самоврядування, ХарРІ НАДУ, м. Харків 
 

НАПРЯМИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ РАД НА ОСНОВІ 

МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ 
 

Poзбудoвa укpaїнcькoї дepжaвнocтi зa пpинципaми 
дeмoкpaтiї oб’єктивнo викликaлa пepeocмиcлeння мicця й 
poлi мicцeвoгo caмoвpядувaння в cиcтeмi гpoмaдянcькoгo 
cуcпiльcтвa.  
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Сучасна держава не керує суспільством, а надає йому 
послуги. Інформаційні технології прискорюють процес 
прийняття рішень та їх реалізацію, вивільняють частину 
робочого часу, окреслюють нові канали надання громадянам 
інформації та послуг. 

Аналіз зарубіжного досвіду свідчить про те, що успіх 
впровадження електронних послуг в державі значною мірою 
залежить від наявності національної стратегії розвитку 
електронних послуг.  

Дослідження розвитку електронного урядування, 
проведене ООН, показало, що в країнах, які демонструють 
істотний прогрес у розвитку електронних послуг, розвиток 
інформаційних та комунікаційних технологій входить до 
національних пріоритетів, а стратегія впровадження 
електронних послуг інтегрована в національні плани 
розвитку. Зазвичай також у таких країнах утворено 
державний орган, відповідальний за розвиток електронного 
урядування, призначено посадову особу, яка координує 
впровадження електронних послуг на національному рівні, 
виділяють великі фінансові кошти на розвиток електронних 
послуг. Перед федеральним урядом США стоїть завдання 
поліпшити і здешевити свої послуги шляхом створення 
орієнтованого на людей електронного уряду, який значно 
підвищить ефективність федерального уряду і збільшить 
його значущість для всіх громадян країни.  

Згідно з результатами дослідження розвитку 
електронного урядування ООН, у 2014 р. національні уряди 
усіх країн-членів ООН тією чи іншою мірою забезпечили 
громадянам онлайн-доступ до інформації та послуг через 
урядові веб-портали. За останні два роки значно збільшилась 
кількість країн (з 24 у 2012 р. до 36 у 2014 р.), у яких 
застосовують публічні кіоски для надання деяких видів 
державних послуг онлайн. Зазвичай цей канал надання 
послуг використовують у віддалених місцевостях із низьким 
рівнем доступу до Інтернету. Також за останні два роки 
подвоїлась кількість країн (до 50 держав у 2014 р.), які 
використовують мобільні портали і мобільні додатки для 
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надання державних послуг в електронній формі. Швидкими 
темпами зростає й використання урядами такого каналу, як 
соціальні мережі(на 50 % у 2014 р.). Нині у 118 країнах світу 
їх використовують органи влади для проведення електронних 
консультацій з громадськістю. 

Безумовно, окреслена вище методика стратегічного 
планування, що застосовують керівні органи ЄС, потребує 
високої кваліфікації та постійної, копіткої та багатопланової 
роботи. Зокрема, необхідно здійснювати безперервний 
моніторинг ситуації як на локальному, так і на глобальному 
рівнях, підтримувати постійні консультації з різними 
групами інтересів та впливу, проводити маркетингові, 
соціологічні та інші дослідження тощо. Для того, аби така 
діяльність була результативною, потрібний пул добре 
підготовлених експертів, розвинена міжнародна інфраструктура 
і значні кошти, – навіть якщо йдеться про стратегічне 
планування для окремо взятої країни, а не для потужної 
конфедерації на кшталт ЄС. Проте загалом успішний досвід 
Євросоюзу підтверджує, що в сучасному світі це необхідна 
ціна за ефективне прогнозування і планування розвитку, 
надто ж якщо йдеться про таку важливу інноваційну сферу, 
як електронні інформаційні технології. 

 
 

Терещенко Василь Миколайович, 
к.філол.н., доц., доцент кафедри української мови  

ХарРІ НАДУ, м. Харків 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО МОВНОГО 
СЕРЕДОВИЩА У ВНЗ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНИХ 
УПРАВЛІНЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Комунікативна компетентність, за визначенням 

Організації економічного співробітництва і розвитку, 
належить до базових компететностей особистості в умовах 
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життя в посттехнологічному, інформаційному світі [3]. 
Формування цієї компетентності безперервний процес, який 
починається ще в дитинстві, продовжується в загальноосвітній 
школі й у вищих навчальних закладах, метою яких, в ідеалі, є 
модифікація раніше набутого молодою людиною 
комунікативного досвіду відповідно до професійно 
орієнтованих потреб і формування в неї стійкого переконання 
у важливості постійної роботи в напрямку покращення своїх 
навичок комунікації в подальшому житті як однієї з базових 
умов досягнення особистісно й соціально значущих цілей.  

Як свідчить аналіз навчальних програм комунікативно 
орієнтованих дисциплін у вишах, практика формування 
комунікативної компетентності студентів – майбутніх фахівців, 
що на сьогодні поширена у вітчизняній системі вищої школи, 
абсолютно, на жаль, не відповідає ані особистісним, ані 
соціальним запитам. Зазвичай у ВНЗ пропонують лише 
куценькі курси фахової мовної підготовки (наприклад, 
«Українська мова за професійним спрямуванням», «Ділова 
українська мова», «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням»), які часто дублюють тематику шкільного 
курсу мови в старших класах, або ж не менш короткотермінові 
курси комунікативної грамотності (наприклад, «Риторика», 
«Ораторське мистецтво»), які традиційно більше нагадують 
екскурси в історію давніх Греції та Риму, ніж цікаві й корисні 
екскурсії у світ реально складної й небезпечної суспільної 
комунікації в конкурентному фаховому середовищі.  

Унаслідок такої «мовно-комунікативної навчальної 
політики» вишів у майбутнього фахівця до кінця 
перебування в ролі студента/слухача комунікативна 
компетентність найчастіше не тільки не досягає бажаного 
для якісного фахівця рівня, а й суттєво деформується (навіть 
на тлі її шкільного рівня), передусім у плані того, що він 
абсолютно не усвідомлює важливості й цінності винятково 
грамотного усного й писемного мовлення, стійких навичок 
ефективної комунікації в реальному публічному просторі й у 
специфічному комунікативному просторі цифрового світу.  
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З огляду на це особливої актуальності набуває питання 
забезпечення нормальної комунікативної атмосфери в тих 
навчальних закладах, де готують фахівців, професійна 
діяльність яких пов’язана з постійною комунікативною 
взаємодією з широкими верствами населення (учителі, 
управлінці, менеджери тощо), зокрема й у мережі навчальних 
закладів НАДУ при Президентові України, адже 
функціонування цих державних навчальних інституцій 
повністю спрямоване на підготовку фахівців, для яких мовна 
комунікація – одна з визначальних професійних ознак.  

Із цією метою в навчальних закладах НАДУ в процесі 
підготовки публічних управлінців, у процесі перепідготовки й 
підвищення кваліфікації управлінських кадрів має 
проводитися системна й систематична робота з формування 
свідомого ставлення студентів і слухачів до питання 
використання мов у навчальній і професійній діяльності. На 
цьому шляху виші мають забезпечити безумовне дотримання 
адміністрацією, професорсько-викладацьким складом вимог 
законодавства про вищу освіту, що, зокрема, передбачає 
викладання навчальних курсів лише державною мовою [1]. 
Крім цього, різними методами (навчання, моніторинг, 
контроль) мають бути забезпечені умови, які б 
унеможливлювали прояви «латентного» порушення мовного 
законодавства з боку викладачів і працівників відповідних 
ВНЗ. Усі ці заходи, безперечно, по-перше, сприятимуть 
подоланню «шизоїдних» проявів у мовній площині, які на 
сьогодні, на жаль, ще характерні свідомості як пересічних 
громадян України, так і осіб, наділених управлінськими, 
владними повноваженнями [2], по-друге, стануть запорукою 
поліпшення мовної підготовки публічних управлінців в умовах 
євроінтеграційного спрямування розвитку нашої держави.  
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Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, 
к.держ.упр., с.н.с. наукового відділу з проблем державної 

безпеки НУЦЗ України, м. Харків 
 

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ В РЕГІОНАЛЬНИХ УМОВАХ 

 
Послаблення державних інститутів, спотворення 

основних механізмів державного управління, які мали 
забезпечувати правопорядок і верховенство права, 
нерозв’язаність протягом тривалого часу гострих проблем 
соціально-економічного і гуманітарного регіонального 
розвитку створили підґрунтя для дестабілізації системи 
національної безпеки України [6]. 

Згідно з указом Президента України від 26 травня 
2015 р. № 287/2015 революція гідності (листопад 2013 р. – 
лютий 2014 р.) проти корумпованої влади, яка, свідомо 
ігноруючи права, свободи і законні інтереси громадян, під 
тиском ззовні намагалася перешкодити європейському 
вибору Українського народу, відкрила перед нашою країною 
можливості для побудови нової системи відносин між 
громадянином, суспільством і державою на основі цінностей 
свободи та демократії [4]. Схематично така система відносин 
між громадянином, суспільством і державою представлена в 
іншій науковій роботі [2]. 

Докорінні зміни у внутрішньому та зовнішньому 
безпековому середовищі України обумовлюють необхідність 
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створення якісно нової системи забезпечення національної 
безпеки України, на що звертає увагу Стратегія національної 
безпеки України, затверджена тим самим указом Президента 
України [4]. Ця Стратегія спрямована на реалізацію до 2020 
року визначених нею пріоритетів державної політики 
національної безпеки, а також реформ, передбачених Угодою 
про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікованою Законом 
України від 16.09.2014 року № 1678-VII [3], і Стратегією 
сталого розвитку «Україна – 2020», що схвалена Указом 
Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 [5]. 

Стратегія національної безпеки України вказує на 
актуальні загрози цій безпеці, а саме: 1) неефективність 
системи забезпечення національної безпеки і оборони 
України; 2) корупцію та неефективну систему державного 
управління; 3) економічну кризу, виснаження фінансових 
ресурсів держави, зниження рівня життя населення; 
4) загрози енергетичній, інформаційній і екологічній 
безпеці; 5) загрози безпеці критичної інфраструктури тощо 
[4]. З огляду на важливість нейтралізації дії цих загроз 
визначені такі основні напрями державної політики 
національної безпеки України: 

– відновлення територіальної цілісності України; 
– створення ефективного сектору безпеки і оборони; 
– підвищення обороноздатності держави; 
– реформування та розвиток розвідувальних, контр 

розвідувальних і правоохоронних органів; 
– реформування системи державного управління, нова 

якість антикорупційної політики; 
– інтеграція в ЄС; 
– особливе партнерство з НАТО; 
– забезпечення національної безпеки у 

зовнішньополітичній сфері; 
– забезпечення економічної безпеки; 
– забезпечення енергетичної безпеки; 
– забезпечення інформаційної безпеки; 
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– забезпечення безпеки критичної інфраструктури; 
– забезпечення екологічної безпеки [4]. 
Разом із тим, аналіз положень Стратегії національної 

безпеки України [там само] показав, що в ній недостатньо 
висвітлені питання місця та ролі регіонів у забезпечені 
системи безпеки держави.  

Як справедливо твердить Г. Ситник, важливо вчасно 
розв’язувати такі проблеми з найменшими втратами для 
безпеки держави:  

– по-перше – збереження суверенітету (у всіх його 
вимірах, але, насамперед, – політичний і економічний) та 
відповідного місця в світових рейтингах країн, як необхідної 
умови й інструменту захисту та просування своїх життєво 
важливих національних інтересів;  

– по-друге – досягнення та збереження рівня 
соціального розвитку і добробуту населення, як необхідної 
умови забезпечення внутрішньої політичної стабільності та 
широкої громадської підтримки політичної еліт, що 
знаходиться при владі в регіоні та державі в цілому [1, с. 8]. 

Досягнення такої мети передбачає вирішення органами 
державного управління України низки завдань. Зважаючи 
на ту обставину, що система державного управління 
регіональним розвитком функціонує за багатьма напрямами, 
постає необхідність визначити сукупність завдань, які 
можуть бути згруповані за певними критеріями.  

Аналіз праць відомих науковців у сфері державного 
управління (В. Авер’янова, Г. Атаманчука, В. Олуйка, 
Г. Ситника [1] та ін.) дає змогу виділити такі групи завдань 
з огляду на предмет нашого дослідження:  

за критерієм важливості: 
– оперативні – сукупність завдань, які потребують 

негайного вирішення, що дає можливість вплинути на 
конкретні відхилення від нормального функціонування 
суб’єктів та об’єкта державного управління – безпеки розвитку 
регіонів як соціально-економічних систем (далі – СЕС);  
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– тактичні – сукупність завдань, що вирішуються в 
межах реалізації стратегічних завдань;  

– стратегічні – сукупність завдань, спрямованих на 
досягнення головної мети функціонування системи 
державного управління – забезпечення безпечного розвитку 
регіонів як СЕС, які розповсюджуються на головні цілі й 
напрями функціонування цієї системи, узаємодію її 
підсистем одна з одною тощо; 

за напрямом вирішення:  
– внутрішні – сукупність завдань, які вирішуються 

зсередини системи державного управління безпекою 
розвитку регіонів як СЕС; 

– зовнішні – сукупність завдань, які вирішуються за 
межами системи державного управління безпекою розвитку 
регіонів як СЕС. 

за сферою вирішення:  
– інформаційні; 
– соціально-гуманітарні; 
– політичні; 
– економічні; 
– правоохоронні та прикордонні; 
– науково-технологічні тощо; 
за повторюваністю:  
– стандартні – завдання, за якими вже відпрацьовані 

стійкі алгоритми їх вирішення, документально зафіксовані в 
методиках, планах тощо;  

– нестандартні – завдання, які вирішуються в разі 
виникнення нових умов, ситуацій, які не мають заздалегідь 
розроблених алгоритмів розв’язання. 

Обсяг і складність завдань, що вирішує система 
державного управління безпекою розвитку регіонів як СЕС, 
залежить від проведеної на основі моніторингу оцінки тих чи 
інших безпекогенних чинників, ступеня їх небезпеки і 
можливих наслідків у випадку реалізації.  

Отже, перспективним є проведення окремих досліджень 
щодо наукового обґрунтування критеріїв оцінювання 
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результатів виконання завдань системи державного управління 
безпекою розвитку регіонів як СЕС. На наш погляд, цими 
критеріями можуть служити стратегічні напрями національної 
безпеки України, її забезпечення в регіональних умовах. 
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наукової роботи ХНУВС, м. Харків 
 

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ  
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ  

В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
(на прикладі Латвії) 

 
Сучасні правотворчі процеси в Україні спрямовані на 

практичну реалізацію положень Конституції України щодо 
побудови демократичної, соціальної, правової держави, 
визнання особи найвищою соціальною цінністю, а також 
спрямованість України на вступ до Європейського Союзу, 
пов’язані з вдосконаленням і підвищенням якості роботи як 
державних органів, так і органів внутрішніх справ [1, с. 1]. 

Сьогодні у міністерстві внутрішніх справ України 
відбуваються системні реформи, що мають на меті перетворення 
його на правоохоронне відомство європейського зразка, 
діяльність якого ґрунтується на підтримці громадськості, 
забезпеченні прав і свобод людини та громадянина, захисті 
інтересів держави від протиправних посягань [2, с. 145].  

В умовах реформування органів внутрішніх справ, 
інтеграція їх до міжнародного товариства правоохоронних 
органів об’єктивно зростає інтерес до досвіду поліцейських 
систем зарубіжних країн та досліджень сучасних проблем їх 
розвиту [3, с. 7].  

У зв’язку з чим особливий інтерес представляє вивчення 
і аналіз досягнень і прорахунків процесу трансформації 
органів публічної влади країн пострадянського табору. 
Досвід формування правоохоронних органів в країнах Балтії 
заслуговує особливої уваги, оскільки він має загальні риси, 
характерні для країн Центральної та Східної Європи, і в той 
же час пов’язаний з наполегливим відходом від системи 
управління радянського типу.  
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Тому, досить доречно буде зупинитися на особливостях 
діяльності поліцейських підрозділів Латвії, до країни у якій 
реформа правоохоронних органів проводилась у подібних до 
українських умовах та яка сьогодні презентує найбільш 
оптимальні моделі поліції, які характеризується наданням 
правоохоронних послуг населенню, акцентуванням 
діяльності на превенції злочинності та користуються 
високим рівнем довіри суспільства [4, с. 191]. 

Дослідженню досвіду діяльності поліції у зарубіжних 
країнах присвячували свої праці такі вітчизняні вчені, як 
В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, В. М. Бесчастний, Ю. П. Битяк, 
С. М. Гусаров, Д. П. Калаянов, Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, 
В. К. Колпаков, Я. Ю. Кондратьєв, М. В. Корнієнко, К. Б. Левченко 
М. В. Лошицький, Р. С. Мельник, О. В. Негодченко, В. І. Олефір, 
А. Ю. Олійник, О. С. Проневич, О. Ю. Синявська, 
А. А. Стародубцев, О. С. Юнін, Х. П. Ярмакі, О. Н. Ярмиш та 
ін. Роботи зазначених та інших авторів мають важливе 
наукове та практичне значення, висновки та рекомендації 
яких сприяли та сприятимуть подальшому вдосконаленню 
законодавства в адміністративно-правовій сфері. Однак 
вимоги сьогодення потребують проведення більш детального 
адміністративно-правового дослідження досвіду 
реформування поліцейських підрозділ у інших країнах.  

Метою тези доповіді є розглянути досвід реформування 
поліцейських підрозділ в Латвії, а також проаналізувати 
можливість використання цього досвіду в Україні. 

У порівнянні з іншими республіками колишнього Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) Латвія як 
держава Прибалтії, інтегрувала у світові та європейські 
структури значно швидше і повніше. До складу СРСР 
республіки Прибалтики були включені одними з останніх, 
але першими вийшли з Союзу із взяли курс на європейську 
інтеграцію.  

Прибалтійські країни мають багато спільного: 
пройдений історичний шлях, здійснювані економічні 
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реформи, демократичні перетворення, державне 
будівництво, муніципальний досвід і т. д. [5]. 

До моменту відновлення державної незалежності в 
Латвії вже був накопичений певний самостійний досвід 
законотворчості у сфері реформування органів внутрішніх 
справ.  

Тому, що стосується з функціонування кримінальної 
поліції в Латвії, то у зв’язку з виходом з підпорядкування 
МВС Латвії ризького ОМОНу і все більш зростаючою 
криміналізацією суспільства навесні 1991 р. при ГУВС Риги 
була створена Рота Оперативного Реагування (ORR), 
кістяком якої стали міліціонери роти ППС тодішнього 
Пролетарського району Риги на чолі з командиром, 
капітаном Юрісом Рекшня, яка налічувала всього близько 
30 осіб і дві машини. Відмінною рисою ORR став сірий берет. 
Днем народження роти вважається 2 травня 1991 р. – день 
першого заступання в наряд [6]. 

Після виведення ОМОНу в Тюмень восени 1991 року рота 
була збільшена до 60 осіб, а на початку 1992 року – до 120 і 
перетворена в ORPV, помінявши місце базування і 
отримавши додатково близько десятка автомашин і додаткове 
озброєння. Командиром ORPV замість Рекшня, який пішов на 
підвищення, став його заступник, до того часу вже майор, 
Юрій Зубарєв. Загін продовжував виконувати завдання з 
охорони правопорядку, спільних дій з кримінальною поліцією 
в боротьбі з масовими заворушеннями і визнавався кращим 
підрозділом МВС Латвії протягом двох років. Влітку 1994 
року загін було ліквідовано. 

Після ліквідації абсолютна більшість особового складу 
була переведена в Батальйон патрульної поліції (РРВ), у 
новостворену спеціальну роту, де займалися тим же нічним 
патрулюванням і боротьбою з масовими заворушеннями. 
Після ще ряду реорганізацій, неодноразової зміни назви, 
підпорядкованості та командування, на базі роти до початку 
2006 року було створено діючий і досі підрозділ «Alfa», який 
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нарешті став забезпечуватися і екіпіруватися цілком по-
сучасному. 

Сірий берет, пройшовши крізь усі ці складні роки, і 
понині є невід’ємною частиною форменого одягу, але 
шеврону свого у підрозділу більше ніколи не було. З 1999 
року, з моменту об’єднання РРВ з Мобільним Полком Поліції 
(МРР), поліцейськими використовується спеціальний 
шеврон – МРР. 

Підрозділи спеціального призначення створені в ряді 
департаментів МВС Латвії: 

alfa-d є підрозділом спеціального призначення в 
Департаменті боротьби з наркотиками МВС Латвії (Ministry 
of Interior Anti-drugs Department Special Unit «Alfa-D»); 

specnaz-kriminal – Спецназ Департаменту Кримінальної 
поліції (Criminal Police); 

Special Task Unit special-kurzeme – Підрозділи 
спеціального призначення МВС, створені в ряді регіонів 
Латвії (Special Task Unit Kurzeme region). 

Підрозділи спеціального призначення існують не тільки 
в правоохоронному відомстві, а і в таких як Державна 
прикордонна охорона Латвії (Border Guard Tactical Unit) [7, 
с. 141]. 

Слід відмітити, правоохоронні органи більшості республік 
колишнього СРСР з моменту проголошення незалежності 
мали певні конструктивні зміни всередині системи їх 
функціонування, що мало позитивну динаміку розвитку і 
вказувало на проєвропейський напрям їх інтеграції.  

Зауважимо, що в кожній країні свій шлях становлення 
та розвитку. Тому неможливо взяти і просто перенести 
успішно проведені реформи в інших країнах в Україну. Нам 
необхідно розробити власну стратегію реформування МВС, 
що буде задовольняти національнім особливостям і 
традиціям українців.  

Слід зазначити, що аналіз досвіду зарубіжних країн 
щодо діяльності міністерства внутрішніх справ та 
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обґрунтоване впровадження позитивного досвіду дозволить 
суттєво підвищити ефективність діяльності підрозділів 
поліції в Україні, виробити дієву систему заходів щодо 
якісної охорони громадського порядку, профілактики 
правопорушень, охорони та захисту прав і свобод людини та 
громадянина, зниження криміналізації суспільства в цілому.  

Підкреслимо, що у мовах складної обстановки та 
проведення в Україні антитерористичної операції вважаємо 
вкрай актуальним та необхідним переглянути завдання 
підрозділів поліції України із урахуванням досвіду 
європейських країн. 
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РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  
У ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ  

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 
 
Постановка проблеми. Однією з центральних у сучасній 

літературі з державного управління в Україні є проблема 
розвитку громадянського суспільства та збільшення впливу 
його інститутів на різноманітні суспільні процеси. При 
цьому й досі не припиняються дискусії щодо самої сутності 
цього явища. Більшість дослідників погоджуються, що 
громадянське суспільство не можна представляти 
проміжною ланкою між сферою виробництва товарів і послуг 
та сферою публічного управління – воно органічно проникає 
як в сферу політичного, так і економіки. Більше того, 
громадянське суспільство і правова держава в свою чергу 
передбачають певний тип економіки. А ринкова економіка, 
якщо відділити її основні техніко-економічні аспекти 
(розвинена підприємницька ініціатива, захищені майнові 
права тощо), у широкому сенсі є частиною громадянського 
суспільства. Таким чином, через нерозривний зв’язок усі 
підсистеми детермінують одна одну. При цьому розвинене 
громадянське суспільство, у свою чергу, сприяє 
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демократизації всіх сфер суспільного життя, і зокрема, 
економіки. З урахуванням значущості процесів 
демократизації та деолігархізації сучасної України, 
дослідження впливу інститутів громадянського суспільства 
на економічні відносини набувають особливої актуальності.  

У сучасній ліберальній економічній теорії існує 
тенденція до розмивання межі між громадянським 
суспільством та економікою [2]. Наприклад, Л. Даймонд 
включає економічні утворення в структуру громадянського 
суспільства, називаючи економічні інститути, виробничі та 
комерційні асоціації та їх спілки однією з форм організацій 
громадянського суспільства, тим самим, підкреслюючи його 
ринково-орієнтовану природу [3]. 

У свою чергу шведський дослідник громадянського 
суспільства А. Улін вважає корисним розрізняти 
громадянське суспільство і економіку, хоча ці сфери, на його 
думку, тісно взаємопов’язані. На відміну від економічних 
акторів актори громадянського суспільства не стурбовані в 
першу чергу отриманням прибутку, але, в той же час, вони 
часто залежать від фінансової підтримки бізнесу. Тому 
економічні актори часто-густо здійснюють сильний вплив на 
громадянське суспільство. Він упевнений, що домінуючі 
економічні суб’єкти можуть бути в рівній мірі небезпечними 
для громадянського суспільства, як і домінуюча держава [4]. 

Дж. Коен і Е. Арато вважають, що основне завдання 
сучасного публічного управління полягає в тому, щоб 
зробити громадянське суспільство більш активним у 
виробленні стратегій управління економічним процесами і 
привнести в економіку елементи демократичного способу 
прийняття рішень [1, с. 634]. Якщо громадянське суспільство 
має можливість впливати на політичну систему за 
допомогою відповідних структур, відкритих впливу 
(наприклад, парламент, Уряд тощо), то, на їх думку, 
необхідні такого ж роду «рецептори» і в економіці. Таким 
чином, на їх думку, якщо можна говорити про можливість 
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впровадження демократичних процедур в сферу публічного 
управління, то чому не можна говорити про впровадження 
демократичних процедур в економічні інститути? Цей 
процес передбачає забезпечення збільшення різноманітних 
форм участі в процесах управління, як на рівні робочого 
місця, так і на рівні фірм, підприємств, організацій різних 
форм власності. Сам факт існування в Україні певних форм 
робочого самоврядування, комісій з вирішення 
господарських спорів та дотримання колективних 
домовленостей, різних об’єднань роботодавців, вказує на те, 
що в економічному товаристві сформована громадськість, що 
відстоює цінності громадянського суспільства. Однак 
важливо відзначити, що демократизація економіки має 
базуватися на дотриманні низки принципів, які підтвердили 
свою дійовість у розвинених країнах. 

1) Принцип співучасті 
Будь-яка розвинена економіка, незалежно від типу її 

устрою, заснована на співпраці головних господарюючих 
суб’єктів: виробників, споживачів і держави, яка у сучасних 
умовах все більше набуває форму кооперації. Кооперація 
може існувати у двох варіантах: всупереч власній суті, вона 
може перетворювати взаємну залежність партнерів в 
односторонню, коли один з них диктує іншому умови 
партнерства; за іншим варіантом, партнери разом 
визначають умови взаємодії, – тобто це варіант взаємної 
згоди. У першому випадку мова йде про співпрацю, 
заснованому на відносинах конфронтації, у другому – про 
кооперацію, заснованої на співучасті. 

Вирішальною передумовою для такої кооперації є 
обмеження економічної влади власників, встановлення 
контролю над нею з боку інститутів громадянського 
суспільства. Адже будь-яке зосередження в одних руках 
економічної влади з тенденцією до монополії приватного 
власнику, акціонерного товариства, концерну або великої 
міжнародної компанії, профспілок або робітничих рад, 
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призводить до конфронтації і заважає, а те й унеможливлює 
форми співпраці, засновані на співучасті. У свою чергу, 
впровадження принципів співучасті на окремих 
підприємствах призводить до демократизації не тільки 
економічної системи, а й усього суспільства. 

2) Забезпечення балансу інтересів 
Якщо ринковий принцип максимізації прибутку веде 

до надмірної, невиправданої вимогою виживання 
підприємств концентрації капіталу з притаманними їй 
експансіоністськими тенденціями, то в компаніях 
рівноправної участі, вже завдяки існуючій в них структури 
власності, інтереси прибутку, і інтереси заробітної плати 
пов’язані відношенням взаємної співвіднесеності. Тим 
самим вони стримують один одного, перешкоджаючи 
максимізації як прибутку, так і заробітної плати, що 
зміцнює механізм балансу інтересів. Однак у випадках 
дисбалансу взаємної співвіднесеності, одна зі сторін може 
вдатися до різних форм впливу, в тому числі і страйку, яка 
відноситься до процедур громадянської непокори і є 
формою прямого впливу громадянського суспільства на 
економічні процеси. Завдання інститутів громадянського 
суспільства – бути незалежним арбітром у таких спорах та 
обмежити будь-які форми тиску на партнерів. 

3) Урахування впливу глобалізації 
Виклики глобалізації створили новітній феномен: 

зростаюча загроза втечі капіталів змушує національні 
держави все більш конкурувати, боротися за залучення 
інвестицій, намагаючись створити найвигідніші умови для 
бізнесу, пристосовуючи свою політику до його потреб. У цих 
умовах, на перший погляд, принцип співучасті певною 
мірою (і найчастіше) випадає зі списку найважливіших 
факторів конкурентних переваг.  

Звичайно, в умовах глобалізації межі впровадження 
механізмів економічної демократії звужуються, однак, 
підстави для громадського контролю і можливостей прояву 
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громадянським суспільством свого інтервенціоністського 
потенціалу на світові економічні процеси існують. Це 
пояснюється тим, що основним постачальником «блоків для 
будівництва» нової системи глобального управління 
виступають недержавні структури, зокрема – міжнародні 
неурядові організації, а також транснаціональні структури 
і рухи. При цьому основним об’єктом впливу громадянських 
рухів та організацій є транснаціональні компанії (ТНК). 
Крім безпосередньої співучасті в економічній діяльності 
ТНК громадянське суспільство має зосередити свої сили: 

– на участі в розвитку інституційної та правової 
інфраструктури глобального рівня; 

– на формуванні ідеологічних і ціннісних установок для 
учасників глобальної взаємодії; 

– на забезпеченні консенсусу в процесі розподілу коштів 
тощо. 

При цьому варто розуміти, що без тиску структур 
глобального громадянського суспільства світова політична 
та економічна еліти не стануть достатньо сприйнятливими 
до вимог збалансованого світового розвитку. Тому основною 
метою глобального громадянського суспільства є 
формування таких інститутів, які б забезпечили більшу 
прозорість прийняття політичних та економічних рішень на 
глобальному рівні, а також дозволили б впроваджувати 
принципи співучасті в діяльність транснаціональних 
корпорацій, що сприятиме запобіганню глобальних 
соціальних конфліктів. 

Говорячи про вплив громадянського суспільства на 
економічні процеси, варто звернути увагу на необхідність 
впровадження принципу співучасті і розвитку кооперації як 
на окремих підприємствах, так і між різними суб’єктами 
економічного розвитку; забезпечення балансу інтересів між 
роботодавцями та працівниками, зменшення негативних 
впливів глобалізації на економічні процеси. 
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КОНЦЕПЦІЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Концепція геоінформаційніх систем громадської участі 
(ГІСГУ) пов’язана з припущенням, що геодані, які 
зберігаються в геоінформаційних системах (ГІС), та 
інструменти просторового аналізу можуть бути використані 
громадянами в рамках демократичних процесів прийняття 
рішень. ГІСГУ дозволяють громадянам об’єднати 
неформалізовані знання, враження та ідеї із 
формалізованими знаннями про реальні об’єкти, їх 
розташування та інші властивості, що містяться в базі даних 
ГІС. З моменту своєї появи в середині 1990-х років, ідея 
ГІСГУ значно розвинулась і сьогодні пов’язана з такими 
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поняттями як ГІС участі (ГІСУ), ГІС спільної роботи та 
просторові системи підтримки прийняття рішень. Варто 
відзначити, що останні пов’язані з використанням 
технологій ГІС стейкхолдерами або експертами. 

Дослідники відзначають, що для ГІСГУ технології 
важливі так само, як контекстна складова та люди, які 
використовують їх. Також ГІСГУ відрізняються від ГІСУ тим, 
що другі переважно пов’язані з ініціативою громадян та 
суспільними процесами, що виникають знизу, а для перших 
характерними є підходи «згори донизу», що обумовлено їх 
реалізацією державними органами. Але ця розбіжність є 
чисто онтологічною та пов’язана з учасниками і метою їх 
участі, а на практиці обидві системи майже ідентичні. 

Також в літературі зустрічається наступне розділення 
ГІСГУ на: ГІС участі, ГІС підтримки прийняття спільних 
рішень, ГІС 2.0 [3]. ГІС участі пов’язані з розширенням прав 
та можливостей маргінальних груп на рівні громад із 
використанням підходів «знизу догори» до участі 
громадськості за підтримки ГІС. ГІС підтримки прийняття 
спільних рішень надають більші, ніж в ГІС участі, аналітичні 
можливості. Поняття ГІС 2.0 пов’язане із застосуванням 
технологій Web 2.0, що дозволяють створювати картографічні 
веб-додатки, доступні для всіх, хто має доступ до Інтернету та 
володіє базовими цифровими навичками. 

Важливим аспектом застосування ГІСГУ на практиці є 
систематична оцінка результатів їх застосування, а також 
оцінка ефективності методологій їх проектування. У 
широкому сенсі, поняття оцінки результатів ГІСГУ можна 
розуміти як оцінку соціальних та політичних результатів 
застосування технологій ГІС. Барнт пропонує три критерії 
оцінки проектів ГІСГУ: 

− цінність результатів застосування ГІСГУ для 
прийняття рішень; 

− стійкість ГІСГУ в довгостроковій перспективі; 
− рівень визнання та підтримки ГІСГУ в громаді [1]. 
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У дослідженнях, присвячених ГІСГУ, робиться акцент 
на зручності використання, взаємодії «людина-комп’ютер-
людина», оцінці процесу роботи системи тощо. Незважаючи 
на наявність безлічі досліджень, мало вивченою 
залишається проблема розробки методології проектування 
та оцінки ГІСГУ, що відповідає процесам участі, 
інформаційним потребам учасників, а також політичному та 
інституціональному контексту використання ГІСГУ. У 
вирішенні цієї проблеми може допомогти поліпшена теорія 
адаптивної структураціі (enhanced adaptive structuration 
theory, EAST), присвячена проектування ГІСГУ [2]. У ній 
робиться акцент на відносинах між учасниками, їх 
інформаційних потребах та розвитку процесу взаємодії 
людей та технологій. 

Дослідження, що стосуються практики участі 
громадськості показують, що конструктивну участь 
громадськості може бути забезпечено шляхом надання їй 
доступу до знань, які допоможуть зрозуміти та 
проаналізувати факти та дані, що стосуються проблеми, а 
також культурні цінності та інтереси учасників [4]. Поняття 
конструктивної участі громадськості пов’язано з теорією 
комунікативної раціональності Габермаса, а також з 
поняттям деліберації. У процесі деліберації з’ясовуються 
проблеми та ідеї учасників. Вони, в свою чергу, сприяють 
проведенню аналізу, заснованому на фактах, але такому що 
також враховує соціальний контекст. 

Різноманітні моделі деліберації дозволяють описати 
участь громадськості як структуровану діяльність. 
Відповідно, участь громадськості є процесом, що має певні 
цілі, складається з етапів, що ведуть до досягнення цілей, 
правила участі, засоби підтримки етапів процесу та методи 
(якісні або кількісні) оцінки прогресу досягнення цілі. 

Отже, ми розглянули один з аспектів оцінки ГІСГУ – 
процес участі. Однією з найбільш актуальних концепцій для 
його опису є концепція деліберації.  
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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
ВЛАДНИХ ВІДНОСИН 

 
Останнім часом чи не найбільш актуальною політико-

правовою темою у світі стала децентралізація владних 
відносин. Децентралізація має ряд переваг та відкриває 
значні перспективи для соціального та економічного 
розвитку громад. Проте вона навряд чи зможе стати 
панацеєю без системних кроків щодо переоцінки ролі 
місцевого самоврядування у державному розвитку, зміні 
суспільної свідомості та системи громадських цінностей. 
Децентралізація приносить бажаний результат тільки в 
тому випадку, якщо сприяє мобілізації громадського 
потенціалу на вирішення соціально значущих проблем, 
якщо стимулює процеси участі населення у здійсненні 
управління на регіональному (в рамках однієї країни) і 
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місцевому рівнях. В іншому випадку, відірвана від громадян 
та їх потреб, центральна бюрократія заміщається настільки 
ж відірваною від людей, але професійно менш підготовленою 
регіональною й місцевою бюрократією. Взаємодія між 
орґанами влади і громадянським суспільством навіть у 
країнах з перехідною економікою є дуже важливою і 
взаємовигідною в тому сенсі, що кожна із сторін прагне 
вплинути на іншу. Загалом, децентралізоване урядування 
може бути дуже важливим елементом у формуванні 
дієспроможного громадянського суспільства. Чим більший 
ступінь децентралізації врядування досягається, тим вищою 
є спроможність місцевого урядування, тим більше 
можливостей, а фактично більше простору для прояву 
активності інституцій громадянського суспільства.  

Успішне впровадження децентралізації владних 
відносин передбачає сприймання громадян та їхніх 
організацій не як пасивних об’єктів (або суб’єктів) політики, 
а як безпосередніх активних та зацікавлених акторів, що 
беруть широку участь у прийнятті управлінських рішень. В 
деяких випадках таке соціальне партнерство оформлюється 
у певних нормативно-правових актів і виконуються в 
обов’язковому порядку на рівні з рішенням органів влади.  

Основним ресурсом будь-якого регіону є його громади, 
інституції та потенціал розвитку. що залежить від співпраці 
основних гравців. Цей потенціал мав меншу вагу в минулому, 
але сьогодні є запорукою успішного просування у майбутнє. 
Упродовж багатьох років у післявоєнній Західній Європі та в 
інших регіонах завдання стимулювання економічного 
розвитку регіону залежало переважно від політичних 
інструментів, котрі залежали від зовнішніх, а не внутрішніх 
чинників. При цьому національні уряди намагалися 
впливати на моделі інвестування, пропонуючи пільги та 
гранти, аби спрямувати інвестиції в певні регіони. Вони 
втручалися у справи регіонів задля стимулювання розвитку 
«згори вниз». Такий підхід широко застосовувався в 50, 60 та 
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70-х рр. ХХ ст. і залишається доцільним у деяких випадках й 
сьогодні. Однак його більше не вважають достатнім, 
принаймні, у більшості країн Європи. Досвід показує, що 
успішними стають ті регіони, які вдало розвивають власну 
внутрішню спроможність та поліпшують ті внутрішні умови, 
які впливають на інвестиції та підтримують їх. [2, с. 14]. 

Відомий західний економіст, лауреат Нобелівської 
премії з економіки за 1993 р. Дуглас Норт наголошує на 
тотожності функцій і завдань державних інститутів та 
інститутів громадянського суспільства. На його думку, 
державні інститути є інструментом координації, які 
встановлюють у суспільстві «правила гри» і, тим самим, 
зменшують трансакційні витрати. Колективна соціальна 
відповідальність знижує потребу в участі держави у 
вирішенні низки економічних питань. Довіра та обмін 
інформацією в соціальних мережах, трудова і 
підприємницька етика підвищують ефективність інвестицій, 
функціонування компаній і ринків, а економічна діяльність 
у такому випадку меншою мірою потребує регламентування 
з боку державних інститутів. У цьому контексті Д. Норт 
пропонує висновок про те, що недержавні структури (third 
party institutions) мають важливе значення в економічній 
діяльності та є певною мірою інституційною альтернативою 
державі та сприяють економічному зростанню [3]. 

Переваги партнерства влади та громадськості виходять із 
синергії, тобто ефекту взаємного підсилення і заохочення, що 
виникає під час спільних дій. А це означає, що немає жодного 
іншого способу, який би був найкращим, щоб генерувати 
бажане, крім поєднання зусиль. Існуючі засоби і методи 
взаємодії органів влади з громадськістю (громадські слухання, 
фокус-групи, опитування) постійно удосконалюються і 
доповнюються новими. Варто зазначити, що громадська 
активність має розглядатися у двох аспектах: 1) активність 
громадян у діяльності недержавних асоціацій, об’єднаннях, 
спілках; 2) активність громадян у діяльності саме органів 
публічної влади. 
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Активне громадянське суспільство є тим важливим 
ресурсом регіонального розвитку, який впливає на державне 
управління, економічне зростання, значно покращує якість 
усіх видів суспільних послуг, визначає результативність 
роботи бізнес-структур. Тож основним завданням 
підвищення рівня добробуту регіонів у сучасних 
економічних реаліях є підвищення громадської активності 
як важливого елемента соціально-економічного розвитку 
суспільства. Серед основних інструментів, які сприяють 
розвитку громадянськості в регіоні, можна виокремити:  

– встановлення довірчих відносин між громадянами, 
органами влади та комерційними організаціями регіонів;  

– використання механізмів міжсекторного соціального 
партнерства у процесі реалізації соціальних програм 
регіонального значення;  

– забезпечення високого рівня обізнаності громадськості 
у питаннях стратегічних планів та поточної діяльності 
державних установ з широким використанням 
інформаційних технологій, засобів масової інформації; 
організацію рівного доступу всіх жителів регіону до 
соціально важливої інформації;  

– проведення конкурсів соціально значущих програм і 
грантових проектів, ярмарків проектів, а також 
використання інших технологій стимулювання громадської 
та підприємницької активності;  

– зростання кількості некомерційних організацій, 
громадських організацій, об’єднань, асоціацій;  

– підвищення рівня освіченості (культури) населення, 
що сприяє накопиченню певних знань, розвитку навичок 
результативного спілкування, культивує моральні норми, 
правила, принципи поведінки, які є джерелом соціального 
капіталу в регіоні;  

– розв’язання конфліктних ситуацій, що виникають під час 
громадської взаємодії, на засадах консенсусу і взаємоповаги.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, 
що підвищення рівня співпраці між органами влади та 
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інститутами громадянського суспільства є невід’ємною 
частиною демократизації, соціального розвитку та 
економічного підйому. Світовий досвід показує, що 
громадська участь сприяє підвищенню результативності 
діяльності органів влади, посилюють її правомірність в очах 
громадян. Широка позиція громадськості відкриває нові 
шляхи сполучення неформальної соціальної інфраструктури 
із дієвою державною політикою. Належне державне 
управління стимулює активність громадськості, яка в свою 
чергу підвищує ефективність дій органів влади.  

Сприяння розвитку громадянського суспільства 
дозволяє державі звільняти себе від реалізації окремих 
надмірно обтяжливих соціальних завдань із збереженням 
високих соціальних стандартів для населення, що повністю 
співпадає з метою децентралізації владних відносин. Отже, 
на даному етапі розвитку державного управління в Україні 
одним з ключових завдань є створення умов для прояву 
активності інституцій громадянського суспільства. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ:  
ШЛЯХ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ НАЦІЇ 

 
Сьогодні ми є свідками значних трансформацій, які 

змінюють не тільки систему взаємовідносин держави та 
громадянина, а й формують нову суспільну свідомість. Дуже 
влучно це можна довести тезою про те, що революція гідності 
та боротьба за свободу України створили нову українську 
ідею – ідею гідності, свободи і майбутнього. Громадяни 
України довели і продовжують у найтяжких умовах щоденно 
доводити, що саме гідність є базовою складовою характеру 
Українського народу. Україна переходить в нову епоху 
історії і Український народ отримує унікальний шанс 
побудувати нову Україну [5]. 

Гідність як прояв самосвідомості й форма буття 
національного характеру Українського народу дуже співзвучна 
із новою парадигмою розвитку суспільства, що має назву 
«сталий розвиток» (Sustainable Development), яка розроблена 
за результатами аналізу причин катастрофічної деградації 
оточуючого природного середовища в масштабах біосфери та 
пошуку шляхів подолання загроз довкіллю і загроз людині. 
Загальновідомо, що для української нації ідея чистоти та 
самовідтворення оточуючого середовища є домінуючою вже 
протягом декількох століть. Невипадково, що переважна 
більшість теоретиків і прихильників теорії сталого розвитку 
вважають її найперспективнішою ідеологією ХХІ ст. і навіть 
усього третього тисячоліття, яка, з поглибленням наукової 
обґрунтованості, витіснить усі наявні світоглядні ідеології, як 
такі, що є фрагментарними, неспроможними забезпечити 
збалансований розвиток цивілізації. Більшість розвинених 
країн вже розробили та прийняли Стратегії сталого розвитку.  
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Україною офіційно підтримано низку міжнародних рішень, 
щодо сталого розвитку, таких як «Повістка дня на ХХІ 
століття»(Ріо-де-Жанейро, 1992) [3], Декларація тисячоліття 
ООН [1], Йоганнесбурзька декларація [2], та План реалізації 
рішень Всесвітнього саміту ООН зі сталого розвитку [4]. З 
підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, Україна прийняла 
низку зобов’язань щодо адаптації існуючих національних 
програм та нормативів до стандартів, які існують в країнах ЄС. 

Можна погодитись із загальносвітовим трендом, який 
засвідчує, що сьогодні Україна має унікальну можливість не 
витрачати час і зусилля на пошук свого «власного шляху» до 
процвітання. Ми маємо більш раціонально підійти до 
аналізу тих перетворень, які вже відбулись у наших 
найближчих сусідів – європейських країн. Європейські 
практики державного будівництва не тільки довели свою 
успішність у часі, а й слугують прикладом реальної 
можливості ствердження прав людини і громадянина. Перші 
крокі на цьому шляху Україною вже зроблені, підписано 
Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку 
«Україна–2020», який став основним дороговказом 
подальшого розвитку нашої держави на наступні п'ять років. 
Стратегія має на меті визначити та запровадити заходи, за 
допомогою яких країни Євросоюзу будуть здатні досягти 
постійного довгострокового поліпшення якості життя 
шляхом утворення сталих спільнот, здатних управляти і 
ефективно використовувати природні ресурси, підвищувати 
екологічний та соціальний, інноваційний потенціал 
економіки та, врешті-решт, здатних забезпечити 
процвітання, охорону довкілля та єдність суспільства.  

Стратегія сталого розвитку «Україна–2020» затвердила 
чотири вектори руху для нашої держави та реалізацію 62 
реформ, визначила 25 ключових показників-індикаторів, за 
якими буде оцінено хід виконання передбачених реформ і 
програм. Тобто сталий розвиток держави передбачає 
забезпечення економічно ефективного, соціально 
справедливого та екологічно чистого розвитку. 
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Забезпечення ефективного впровадження положень 
стратегії залежить від багатьох факторів. Значне переважно 
стосується процедурних та інституційних аспектів 
управлінського процесу. Наразі перед відповідними 
державними установами стоїть завдання розробити план дій, 
щодо реалізації положень Стратегії. Беззаперечною умовою 
успішності програм розвитку також є оперування єдиними 
критеріями та баченнями стратегічних цілей. При цьому, 
зазначені цілі повинні бути конкретними, дуже специфічними, 
реалістичними, досяжними, мати чіткі часові рамки. 

Отже, не менш важливим елементом виступають 
зобов'язання щодо впровадження цілей, які наближують 
Україну до Європейської спільноти. У цьому контексті 
показники Стратегії повинні стати поштовхом для дій на 
всіх керівних ланках влади нашої держави. Також Стратегія 
повинна підкріплятися виробленням дієвих механізмів її 
реалізації з чітко закріпленими сферами політичної 
відповідальності (забезпечення фінансування, річні плани 
дій, закріплена відповідальність за конкретними 
державними установами). У цьому контексті важливу роль 
має відігравати постійний моніторинг та оцінка стану 
виконання Стратегії. Реалізація на практиці положень 
Стратегії має стати тією рушійною силою, яка не лише 
наблизить нашу державу до передового європейського 
досвіду розвитку державності, а й сприятиме швидкому 
виходу з існуючої політичної та економічної кризи.  
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ  
ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  

В УКРАЇНІ 
 
Стратегічною метою соціально-економічної політики на 

селі є досягнення сталого розвитку сільських територій, який 
сприятиме не лише забезпеченню належного рівня розвитку 
країни, але й дозволить підвищити рівень життя населення 
в сільській місцевості. 

Проблеми розвитку сільських територій висвітлювались 
в дослідженнях А. Артеменко, Р. Гринько, А. Бочковим, 
О. Павлов, С. Квашею, Л. Михайлова та інших. Важливого 
теоретичного та практичного значення набуває дослідження 
стратегічних орієнтирів розвитку сільських територій. 

Метою даної роботи є визначення та обгрунтування 
стратегічних пріоритетів розвитку сільських територій в 
Україні. 

Сільські території – історично сформована у законодавчо 
визначених межах системна сукупність, що поєднує в собі 
адміністративно-територіальну (сільські поселення, села, 
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сільські ради) та територіально-функціональну, етнічну 
приналежність, характеризується певним укладом і яка 
відрізняється за визначеними ознаками (родинні, побутові, 
матеріальні, моральні, ідеологічні устої життя, характерні 
особливості психіки) такого укладу від міських, а також 
приміських (орієнтованих на місто, поєднаних укладом з 
містом) територій [1]. 

Стратегічною метою економічної і соціальної політики 
на селі має стати забезпечення комплексного, багатофункці-
онального розвитку сільських територій, за якого зростала б 
їх роль як просторової бази не лише сільськогосподарського 
виробництва, а й несільськогосподарських видів діяльності, 
а також сприятливого середовища проживання. У зв'язку з 
цим надзвичайно важливо розробити програму відродження 
селянства як господаря землі, носія моралі та національної 
культури. 

До найважливіших стратегічних цілей, які зможуть 
позитивно вплинути на розвиток сільських територій слід 
віднести: 

1. Розвиток технологій.  
На сучасному етапі можно охарактеризувати наступним 

чином: частки індивідуальних господарств, які є малими за 
розмірами, мають обмежені матеріально-технічні ресурси, 
базуються переважно на ручній праці і не можуть 
використовувати сучасні агротехнології. Погіршення 
матеріально-технічного забезпечення сільського 
господарства, що призводить до зношеності основних фондів, 
збільшення частки ручної праці і знижує ефективність 
виробництва і перероблення сільськогосподарської продукції. 

Перспективи розвитку: відродження сільськогосподарського 
виробництва, зокрема його трудомістких галузей. Причому 
відродження не на базі застарілих технологій, а на основі 
нових технологій та інноваційного розвитку. 

2. Соціальна інфраструктура. 
Сучасний стан: низький рівень розвитку соціальної 

інфраструктури в сільській місцевості, що обумовлює низький 
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рівень життя в селі, погіршення демографічної ситуації і 
відплив працездатного населення в міста. Серед основних 
причин існуючої ситуації можна назвати такі: традиційні 
сільськогосподарські культури є малоприбутковими;  

– сільськогосподарські виробники в більшості мало 
обізнані із сучасними трендами на вітчизняному та 
світовому ринку продукції сільського господарства, з новими 
інтенсивними технологіями; зміни клімату погіршують 
продуктивність традиційних культур;  

– відсутність планування та раціональної державної 
політики щодо сектору АПК; занепад традиційного села. 

Перспективи розвитку:  
– пожвавлення економічної діяльності на селі шляхом 

збільшення видів продукції сільськогосподарського 
виробництва та впровадження інтенсивних технологій; 

– розширення спектру альтернатив 
сільськогосподарського виробництва шляхом запровадження 
нових сільськогосподарських культур, нових порід у 
тваринництві, виробництво органічної продукції; 

– покращення життєвих умов у сільських територіях 
через підтримку самоорганізації населення, розвиток 
інформаційної та освітньої інфраструктури; збереження 
народних традицій на сільських територіях та зміцнення 
зв’язків між містами та селами. 

3. Взаємовідносини між містом та селом. 
Приватизація земель і новий підхід до ринкової 

економіки не дали очікуваних результатів. Ціни на 
сільськогосподарські товари і харчову продукцію доходять до 
рівня розвинутих країн Європи, незважаючи на той факт, 
що заняття землеробством і тваринництвом не дає більшого 
прибутку працівникам і їх сім’ям у сільській місцевості. 
Натомість, фермери, особливо невеликі, зіткнулися з 
нестабільною ринковою ситуацією, намагаючись покращити 
продуктивність з використанням застарілої та старомодної 
традиційної технології і борючись із бідністю. 
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Розуміючи необхідність налагоджувати міцні економічні 
і суспільні зв’язки між містом і селом, потрібно застосовувати 
комплексний підхід до сільського господарства, що 
ґрунтується на тісній взаємозалежності міських та сільських 
територій з метою розвитку комплементарної господарської 
діяльності і розширення економічної бази міст і сіл. 
збільшення привабливості сільської місцевості для 
проживання і роботи та зменшення міграції у великі міста. 

4. Фінансове забезпечення. 
Сільськогосподарські виробники, особливо дрібні 

господарі, мають дуже обмежений доступ до фінансових 
ресурсів, потрібних для покращення технології, 
новаторського підходу до землеробства і тваринництва і 
використання нових та більш продуктивних сортів та порід. 
Фінансові механізми, які пропонуються комерційними 
банками для дрібних фермерів, без якісної застави і на 
невигідних умовах щодо виплати кредиту. 

Потрібно запроваджувати мікрокредитування та 
програми гарантування позик. Така фінансова підтримка 
стане можливою завдяки співробітництву з місцевими 
банками і підтримці місцевого бюджету для сприяння 
фондам гарантування позик і програм мікрокредитування. 
Стимулювання і залучення внутрішніх і зовнішніх 
приватних інвестицій у галузь. 

5. Якість виробництва. 
Якість виробництва знаходиться на низькому рівні, не 

діє жоден механізм щодо контролю якості продукції та немає 
відповідних технологій щодо контролю якості. Якість 
сільськогосподарських продуктів потрібно покращити, щоб 
конкурувати з якістю продуктів, що ввозяться з-за кордону. 
Потрібно запровадити політику моделювання, щоб кожне 
підприємство мало гарантію, що виробивши певну кількість 
продукцію, підприємство зможе її реалізувати за 
встановленою ціною. 
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Це призведе до: 
– збільшення валового продукту сільськогосподарського 

виробництва; створення і функціонування ринкових центрів 
для с/г продукції у містах; поліпшення доступу 
сільськогосподарської продукції до ринку; зниження 
можливості впливу посередників на ціни на кінцеву 
продукцію; можливість ефективнішого планування 
виробництва на основі ринкового попиту. 

6. Відродження села. 
Безперервна міграція молодого населення із сіл 

спричиняє старіння сільського населення. 
Необхідно створити стимули для молоді повертатися і 

залишитися у своїй сільській громаді після здобуття освіти у 
місті. Залучати молодь з міст до ведення бізнесу у сільських 
територіях – надання послуг, маломасштабне виробництво. 
Освітні центри повинні підвищити рівень цільової 
інформованості та покращити консультативну діяльність з 
метою спрямування особистого розвитку кар'єри молодого 
населення для життя та праці у селах та малих містах. 

Запровадження стратегічних пріоритетів може 
здійснюватися шляхом: створення організаційно-економічних 
умов для комплексного розвитку сільських територій та 
поліпшення соціального рівня проживання сільського 
населення, підвищення його зайнятості й доходів; визначення 
пріоритетних напрямів розвитку аграрного сектора, 
забезпечення його конкурентного розвитку. Для забезпечення 
стійкого розвитку сільських територій необхідно розробити 
регіональні програми, узгоджуючи їх з розвитком окремого 
населеного пункту. Регіони повинні мати детально 
опрацьований документ – що, де і яким чином буде 
розвиватися, за рахунок чого і що матиме з цього конкретна 
сільська територія. Повинні бути враховані природні 
особливості (наявність місцевих ресурсів, можливість 
організувати оздоровлення людей, відпочинок, використання 
території для інших, корисних для суспільства цілей). 
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ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 
 
Проходження державної служби та її удосконалення не 

можливе без періодичної оцінки та атестації діяльності 
державного службовця. Роль оцінювання та атестація 
діяльності державного службовця має важливе значення в 
здійсненні ним службової кар’єри, просуванню його по службі.  

Тому ця теза в наш час є актуальною, тому що, від 
результатів оцінювання та атестації діяльності залежить 
подальша кар’єра, просування по службі та відповідність до 
вимог займаній посаді працівника (службовця). 

У сучасній літературі не в повному обсязі висвітлені всі 
аспекти оцінювання та атестації державних службовців. На 
сьогоднішній день виникають проблеми у розкритті цих 
понять, так як ця проблема пов’язана з певною кількістю 
цих понять від різних авторів. 
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Питанням про проходження державної служби, а також 
оцінки та атестації її діяльності приділяли увагу багато 
наших вітчизняних авторів, такі як: В. Б. Авер’янова, 
Ю. П. Битяка, Р. А. Калюжного, В. Я. Малиновського. Також 
цим проблемам присвячено праці іноземних вчених: 
А. Ауера, К. Демке, Ю. М. Старилова та інших. 

У більшості європейських держав (зокрема, Болгарії, 
Естонії, Чехії) для цих процесів використовується термін 
«атестація», але, наприклад, у Латвії – «оцінка 
відповідності», Литві – «оцінювання» тощо». Цю тезу також 
підтверджує норма болгарського закону, в якому зазначено: 
«державний службовець атестується шляхом оцінки 
успішності його діяльності на посаді». 

Існують декілька правових аспектів оцінювання 
діяльності державних службовців: 

1) це сукупність дій щодо визначення кваліфікації 
кандидата і встановлення допуску до виконання 
конкретного виду робіт; 

2) це сукупність дій, що включають перевірку 
теоретичних, технологічних, і практичних знань та навичок 
фахівця, складання протоколу за результатами перевірки і 
оформлення кваліфікаційного посвідчення [1]. 

В Енциклопедичному Юридичному словнику зазначено: 
«посадова атестація – це визначення кваліфікації працівника 
з метою перевірки відповідності займаній посаді» [2]. 

С. С. Студенікін вважає, що атестація – це визначення 
ділової та політичної кваліфікації робітника, 
характеристика його особистих якостей, оцінка результатів 
його службової діяльності [3]. 

Нормативними актами які регулюють діяльність 
державних службовців є закон « Про державну службу»[4] та 
закон «Про боротьбу з корупцією». Але слід відмітити, що 
чинний Закон України «Про державну службу» не регулює 
питання щодо атестації та оцінки діяльності державних 
службовців. Проте Кабінет Міністрів України своєю 
постановою визначив порядок проведення атестації [5].  



 100 

Також деякі питання атестації державних службовців 
висвітлені в Загальних правилах поведінки державного 
службовця, які затвердженні наказом Головного управління 
державної служби України від 31 травня 2009р. 

У міжнародній управлінській діяльності широко 
використовується термін «оцінка результатів діяльності», яка 
являє собою процедуру оцінки роботи співробітника, шляхом 
збору інформації про виконання поставлених завдань. 

Взагалі можна стверджувати, що країни Центральної та 
Східної Європи намагаються детально регламентувати 
процедури проведення атестацій державних службовців. А в 
Західній Європі останнім часом відбуваються постійні 
реформування в даній сфері, які забезпечують більшу 
гнучкість прийняття рішень для осіб, які уповноважені 
проводити цю атестацію. У Великобританії було прийнято 
рішення послабити існуючі правила та надати 
уповноваженим органам більше повноважень та автономії 
для вирішення цих питань. 

Сутність атестації у європейських країнах полягає в 
оцінці діяльності державних службовців при виконанні 
обов’язків за попередній період служби. Відповідність 
вимогам перебування на посаді може з’ясовуватись також 
при проведенні атестацій, коли за їх результатами 
прийматиметься рішення про переведення на вищу посаду.  

Також оцінка діяльності державних службовців може 
використовувати широке коло показників, такі як: 

а) дотримання вірності держави та утримання від 
зловживання посадовою особою своїх службових обов’язків; 

б) правильне, доцільне та самостійне належне 
виконання державної служби; 

в) дотримання службової дисципліни; 
г) результати навчання. 
Таким чином можна стверджувати, що оцінюється не 

лише формальне виконання посадових обов’язків, а й ступінь 
лояльності службовця, схильність (не схильність) до 
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корупційних діянь, підвищення кваліфікації. У Данії та 
Фінляндії додатковим критерієм оцінки є соціальна поведінка 
службовця, також цей показник використовується у Німеччині. 

Періодичність проведення атестацій завжди залежить 
від країни. В більшості європейських країн атестація 
службовців здійснюється щорічно, хоча може бути й 
коливання від шести місяців (Фінляндія), до двох років 
(Бельгія). Таким чином атестація є постійним моніторингом 
ефективної діяльності державних службовців. 

Для забезпечення проведення ефективної атестаційної 
процедури створюють атестаційні комісії за участю 
керівника установи, безпосереднього керівника службовців, 
що атестуються. За чеським законом створення атестаційних 
комісій не передбачено, хоча й очевидно не виключаються. В 
Естонії можливе також залучення до складу атестаційних 
комісій вчених і незалежних фахівців. 

З іншого боку, у правових актах деяких держав 
детально висвітлюється очікуваний зміст усного інтерв’ю. 
Наприклад, у Франції індивідуальна співбесіда повинна 
стосуватись результатів професійної діяльності службовців.  

В якості висновків доцільно наголосити, що для України 
є надзвичайно важливим впровадження ефективних 
інструментів оцінки діяльності державних службовців. При 
цьому замість атестації, яка сьогодні оцінює тільки 
готовність особи виконувати функції за посадою, акцент має 
бути зроблений саме на результатах робити чиновника за 
певний період часу. Це і стимулюватиме самих службовців 
до ефективнішої роботи і допомагатиме уповноваженому 
органу адекватно оцінити діяльність чиновника. Крім того, 
гострою проблемою для державної служби в Україні є 
потреба у створенні умов для навчання та постійного 
підвищення кваліфікації публічних службовців і особливо 
службовців органів місцевого самоврядування. 

Таким чином, атестація державних службовців 
належить до основних засад державної служби, яка повинна 
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бути врегульованою. Як свідчить світовий досвід, 
підвищенню ефективності діяльності системи державної 
служби сприяє розробка нових концептуальних засад, 
прийняття типових правил поведінки, етики, спеціальних 
законів, нормативних актів, що регулюватимуть професійну 
діяльність і характер поведінки державних службовців. 
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РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 
 
 

Величко Лариса Юріївна, 
к.ю.н., доц., завідувач кафедри права та європейської 

інтеграції ХарРІ НАДУ, м. Харків 
 
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ – 
ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Варто погодитись, що «попри те, що до початку ХХІ ст. 

туризм став одним із найбільш важливих видів економічної 
діяльності у світовому масштабі та чимало держав 
розглядають його як важливий інструмент досягнення 
стійких (темпів – Л. В.) розвитку, значна кількість 
туристських територій не отримують вигід від розвитку 
туризму, а якщо й отримують, то лише впродовж обмеженого 
проміжку часу» [2, с. 160]. Не є виключенням і Україна, яка, 
як відомо, володіє значним туристичним потенціалом. 
Щоправда, далеко не всі складові вітчизняної індустрії 
туризму перебувають у належному стані. Саме тому, 
«враховуючи соціально-економічне значення туризму й 
істотний потенціал його розвитку в Україні, актуалізується 
дослідження особливостей механізмів регуляторного впливу 
держави на цю сферу діяльності» [1]. 

Проведені узагальнення тематики захищених останнім 
часом в Україні дисертацій за даною проблематикою 
дозволили дійти таких проміжних висновків: 

– різні аспекти розвитку туризму стали наріжним каменем 
біля 80 дисертаційних досліджень з державного управління, 
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економіки, географії, історії, культурології, політології, права, 
соціології, філософії; більшість з них – на здобуття наукового 
ступеню кандидата наук, і лише 6 – доктора наук; 

– предметом дослідження був прямий чи 
опосередкований вплив держави на розвиток туризму, який 
здійснюється за допомогою відповідних механізмів (М. Біль, 
І. Валентюк, О. Гуслякова, Є. Козловський, А. Матвієнко, 
А. Чечель) на національному (Ю. Алєксєєва, І. Валентюк, 
А. Гаврилюк, О. Гуслякова, Є. Козловський, Н. Остап’юк, 
А. Поліщук, А. Чечель) чи регіональному рівні (М. Біль, 
О. Василів, П. Гаман, Л. Давиденко, В. Дмитренко, 
О. Малишева, А. Матвієнко, О. Молнар, О. Шаптала); 

– туризм навряд чи можна вважати галуззю (Ю. Алєксєєва, 
М. Біль, О. Василів, Є. Козловський, Н. Остап’юк), оскільки ця 
сфера діяльності (І. Валентюк, П. Гаман, О. Малишева) 
передбачає не виробництво продукції, а надання послуг 
сукупністю суб’єктів господарювання, які співпрацюють 
(В. Дмитренко, А. Матвієнко, О. Молнар); для них – це бізнес 
(А. Поліщук), здатний приносити значні прибутки, тобто є 
індустрією (А. Гаврилюк); 

– окремі науковці (М. Біль, О. Василів, О. Малишева, 
Н. Остап’юк, А. Чечель, О. Шаптала) вважають, що розвиток 
туризму обумовлюється державним управлінням, але 
оскільки держава здійснює переважно непрямий вплив на 
суб’єктів туристичної діяльності, тому такий вплив є 
державним регулюванням (Ю. Алєксєєва, І. Валентюк, 
А. Гаврилюк, П. Гаман, О. Гуслякова, Л. Давиденко, 
В. Дмитренко, Є. Козловський, А. Поліщук); 

– захищені донині дисертації на здобуття наукового 
ступеню доктора наук з державного управління (П. Гаман, 
О. Шаптала) розкрили особливості державного регулювання 
лише одного з видів туризму – рекреації. 

З урахуванням вищевикладеного матеріалу можна 
зробити такі висновки. Віддаючи належне напрацюванням 
вітчизняних науковців, слід наголосити увагу на існуванні 
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дефіциту комплексних досліджень у цій царині. Саме тому 
тема «Механізми державного регулювання розвитку 
індустрії туризму» є перспективним напрямом досліджень, 
якому й мають бути присвячені подальші наукові розвідки. 
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На сучасному етапі соціально-економічний розвиток 

економіки України неможливий без урахування 
територіальних особливостей, зокрема, сильних та слабких 
сторін функціонування регіональних економічних систем, 
сприятливих і негативних тенденцій розвитку регіонів. Це 
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зумовлено наявністю значної диференціації у забезпеченні 
необхідними економічними та соціальними ресурсами. Саме 
на рівні регіонів вирішуються питання відтворення 
продуктивних сил, реалізуються проекти соціально-
економічного розвитку, задовольняються ключові соціальні 
потреби населення, а показники розвитку регіональної 
економіки є критерієм визначення рівня економічного 
розвитку держави в цілому. Тому обґрунтування теоретико-
методологічних аспектів управління розвитком регіонів 
України, а також виявлення особливостей їх розвитку стають 
надзвичайно важливими науково-практичними завданнями, 
а через це питання, пов’язані з визначенням проблем та 
вивченням перспектив соціально-економічного розвитку 
регіонів України, є актуальними та своєчасними. 

Вивченням питань регіональної політики та 
диференціації регіонального розвитку, праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених, серед яких слід виділити розробки 
М. Бутка [1], З. Варналія [2], В. Гейця [3], М. Долішнього, 
Б. Кліяненка [4], Е. Лібанової [5], Д. Стеченка [6] та ін. У 
цих працях сформовано фундаментальні й прикладні засади 
вивчення особливостей територіального розвитку, розробки 
та реалізації регіональної політики держави. Проте значна 
кількість публікацій щодо територіальних відмінностей у 
соціально-економічному розвитку регіонів підтверджує 
актуальність та необхідність подальшого дослідження цього 
питання. 

Нерівномірність розвитку регіонів посилює науковий 
інтерес до цього питання. Починаючи від розгляду регіону 
як структурної одиниці у межах економічної географії та 
базуючись на процесному, комплексному і системному 
підходах при здійсненні відповідних досліджень, науковці 
враховують як багатоаспектність категорії «регіон», так і 
використовують міждисциплінарний підхід, що зумовлює 
розгляд регіонального розвитку з різних точок зору, а саме 
економіки, державного та регіонального управління, 
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регіональної політики, регіонального менеджменту та ін. 
Отже, майже всі сфери регіонального розвитку стають 
предметом наукового пізнання, але не всі вони досліджені 
науковцями. Справа в тому, що розвиток науки 
супроводжується появою нових знань, удосконаленням 
методології, виникненням новітніх методів дослідження, що 
зумовлює необхідність виникнення нової парадигми 
регіоналістики. На нашу думку, таке бачення існуючої 
проблеми забезпечення соціально-економічного розвитку 
регіону може формуватися внаслідок дослідження 
суперечностей і розгляду проблеми через призму 
ефективності в контексті регіонального розвитку. 

Необхідність дослідження соціально-економічного 
розвитку регіону (області, міста, району) аргументується 
такими проблемами та суперечностями: низка 
взаємопов'язаних проблем регіонального соціально-
економічного розвитку, які виникають між продуктивними 
силами і застарілими формами організації економічного 
життя, виробництвом і споживанням, суперечності між 
посиленням традиційної моделі й повномасштабним 
оновленням регіонів (можлива «псевдомодернізація»), між 
застарілим розміщенням продуктивних сил та їх 
формуванням в сучасних умовах (в межах адміністративної 
реформи); між інерційною адміністративно-територіального 
поділу та новими територіями і підприємствами; процесами 
централізації та децентралізації (необхідність «нової 
регіоналізації», концепції якої взагалі відсутні); між рівнями 
розвитку регіонів, про що свідчать коливання значень 
валового регіонального продукту, між тенденціями 
глобалізації та транскордонного співробітництва. Все це 
визначає необхідність перебудови, удосконалення 
господарського комплексу кожного регіону за умов 
соціальної та економічної спрямованості розвитку економіки 
регіону; зростання потреб у детальній інформації про 
технічні, економічні, соціальні, екологічні можливості 
відповідних територій. 
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Серед основних проблем економіки регіонів в Україні 
можна виділити: недосконалість концепції регіонального 
розвитку; незначний рівень конкурентоспроможності 
економіки регіонів; посилення диспропорцій регіонального 
розвитку; несприятливі умови для розвитку людського, 
інтелектуального та соціального капіталів, хаотичність 
інвестиційних процесів на регіональному рівні; недостатньо 
дієву інфраструктуру для впровадження комплексу 
структурних перетворень економіки регіонів. Це зумовлено 
зниженням інноваційного потенціалу розвитку регіонів 
України; сировинною спеціалізацією виробництва; 
зниженням здатності до відтворення капіталу в 
пріоритетних галузях; посиленням асиметрій на 
регіональних ринках праці; зменшенням податкової бази 
через зменшення обсягів діяльності підприємств; 
скороченням обсягів фінансування соціальної сфери; 
погіршенням демографічної ситуації. 

Вирішення основних проблем економіки регіонів варто 
починати із розгляду сутності концепції регіонального 
розвитку з тим, щоб у запропонувати можливі шляхи її 
удосконалення. Метою створення концепції регіонального 
розвитку є формування механізмів, які, на думку авторів 
повинні гнучко реагувати на можливі зміни ситуації в 
суспільстві. Для реалізації концепції виділяються певні 
етапи розвитку і специфічні завдання, вирішення яких має 
забезпечити ефективне використання потенціалу регіону з 
метою збільшення валового регіонального продукту (ВРП) та, 
тим самим, забезпечення регіонального внеску у 
формування національного доходу (НД). 

Вирішення проблеми удосконалення концепції 
соціально-економічного розвитку доцільно супроводити 
описом існуючих концепцій в межах парадигм, що 
перебувають в процесі еволюційних змін.  

Таким чином, сталість соціально-економічного розвитку 
регіону залежить від грамотних, виважених дій керівництва 
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як на рівні держави, так і на рівні регіону, від досягнення 
балансу інтересів між національною та регіональною 
політикою, від професійно розробленої стратегії соціально-
економічного розвитку регіону та сформованості механізму 
управління соціально-економічним розвитком регіону, 
забезпечення умов його дієвості та досягнення очікуваного 
ефекту від його реалізації. Механізм має будуватися на 
принциповій схемі, що базується на інструментарії у вигляді 
законів, закономірностей, принципів, методів, функцій, 
засобів. Додатково слід впроваджувати шляхи, слідкування 
яким має позитивно впливати на регіональний розвиток, 
оскільки диференціація рівня розвитку регіонів України 
зумовлює необхідність використання диференційованого 
підходу до впровадження регіональної державної політики 
шляхом збільшення самостійності регіонів у визначенні 
довгострокової стратегії соціально-економічного розвитку 
регіону, у виборі засобів її реалізації; формування та 
забезпечення ефективного перерозподілу синтезованого 
капіталу регіону, формування доходів і видатків бюджету 
області органами регіонального управління; участі органів 
місцевого самоврядування, територіальних громад та 
залучення населення до процесів управління й вирішення 
соціально-економічних проблем розвитку регіону. 

 
Список використаних джерел: 

1. Бутко М. П. Регіональне управління: інноваційний 
підхід : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Бутко, 
О. О. Зеленська, С. М. Зеленський та ін. ; за заг. ред. д.е.н, 
проф. М. П. Бутка. – К. : Знання України, 2006. – 560 с. 

2. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-
економічного розвитку : монографія / за ред. З. В. Варналія. – 
К. : Знання, 2005. – 498 с. 

3. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, 
підприємство / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, 
Т. С. Черняк // Науково-дослідний центр індустріальних 



 110 

проблем розвитку НАН України / В. М. Геєць (ред.). – Х. : 
ВД »ІНЖЕК», 2006. – 240 с. 

4. Кліяненко Б. Т. Соціально-економічний розвиток 
господарського комплексу регіону: методика і практика 
аналізу / Б. Т. Кліяненко, О. П. Осика. – Луганськ : Вид-во 
СНУ ім. В. Даля, 2008. – 227с. 

5. Людський розвиток регіонів України: аналіз та 
прогноз (колективна монографія) / за ред. чл.-кор. НАНУ, 
д.е.н., проф. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та 
соціальних досліджень НАН України, 2007. – 328 с. 

6. Стеченко Д. М. Програмно-цільова орієнтація в 
управлінні соціально-економічним розвитком регіону 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.univer.km.ua/visnyk/1375.pdf 

 
 

Жадан Олександр Васильович, 
д.держ.упр., проф., професор кафедри управління 

персоналом та економіки праці ХарРІ НАДУ, м. Харків 
 

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ 
 

Істотним чинником забезпечення сталого розвитку 
українського суспільства, що переживає якісну 
трансформацію, є соціальний діалог. Становлення цього 
інституту формує злагоду в суспільстві через досягнення 
балансу інтересів між найманими працівниками, 
роботодавцями і державою. Відмова від жорсткої 
регламентації відносин у сфері праці зумовив необхідність 
створення альтернативних механізмів вирішення протиріч у 
соціально-трудовій сфері як на загальнодержавному рівні, 
так і на рівні регіонів, галузей та окремих підприємств.  

Особливу роль інститут партнерства набуває у соціально-
трудовій сфері як найважливішої складової соціально 
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орієнтованої економіки, формує людський капітал і визначає 
зміст творчих здібностей людини, від яких безпосередньо 
залежать можливості поступального розвитку економіки.  

У визначенні МОП соціальний діалог являє собою всі 
типи переговорів, консультацій та просто обміну 
інформацією між представниками урядів, роботодавців та 
працівників з питань, що становлять взаємний інтерес і 
пов’язані з соціально-економічною політикою [1]. 

Предметне поле соціального діалогу у сфері соціально-
трудових відносин складають відносини, пов’язані з 
дотриманням норм трудового законодавства, колективних 
угод і договорів, зайнятістю, умовами та охороною праці, 
винагородою за працю, розвитком працівників тощо. 

За роки незалежності в Україні в основному сформовано 
правові засади реалізації державної соціально-економічної 
політики, які заклали основи організаційного оформлення 
вітчизняної системи соціального діалогу. Правову основу 
функціонування системи соціального діалогу в Україні 
складають стандарти ООН, Конвенції МОП, Європейська 
соціальна хартія, інші міжнародні акти, Конституція 
України, закони України, укази Президента України, 
нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України. 

Важливим практичним кроком щодо реалізації ідеї 
соціального діалогу в нашій країні стало набуття чинності 18 
січня 2011 р. Закону України «Про соціальний діалог в 
Україні», що визначає правові засади організації та порядку 
ведення соціального діалогу в країні з метою вироблення та 
реалізації державної соціальної і економічної політики, 
регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та 
забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, 
соціальної стабільності в суспільстві [2].  

При загальній позитивній оцінці, слід зауважити, що на 
локальному рівні законом не передбачені органи 
соціального діалогу, встановлені критерії представництва 
штучно звужують коло учасників соціального діалогу, не 
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регламентована процедура притягнення до відповідальності 
суб’єктів соціального діалогу.  

У Законі України «Про зайнятість населення», що 
набрав чинності 1 січня 2013 р., конкретизовано зміст 
соціального діалогу саме у сфері соціально-трудових, 
визначено роль кожної із сторін у його здійсненні [3]. 

В сучасних умовах соціальний діалог в Україні 
здійснюється на національному, галузевому, терито-
ріальному та локальному (підприємство, установа, 
організація) рівнях на тристоронній або двосторонній основі. 

Система соціального діалогу в Україні має чітко 
підпорядковану ієрархічну структуру: вихідними для 
соціальних партнерів нижчого рівня є рішення, прийняті на 
вищих рівнях соціального діалогу. 

Сформовані представницькі органи соціального діалогу 
на загальнодержавному та регіональному рівні, серед яких: 
Український координаційний комітет сприяння зайнятості, 
Національна та регіональні соціально-економічні ради, 
дирекції фондів загальнообов’язкового державного соціально 
страхування. Однак, слід відзначити, що практично всі вони 
сформовані за ініціативою держави, на відміну від 
загальноєвропейської тенденції їх створення на основі 
домовленостей між соціальними партнерами. «Слабким 
місцем» даної системи залишається міжгалузевий та 
локальний рівні соціального діалогу, де за аналогією з 
європейським досвідом необхідно формувати міжгалузеві 
координаційні комітети та трудові ради кампаній. Існує 
також потреба у спеціалізації колективних органів 
соціального діалогу за окремими аспектами соціально-
трудових відносин: зайнятість, умови та безпека праці, 
оплата праці тощо. 

Практика формування та розвитку соціального діалогу в 
Україні, як і в більшості країн світу, засвідчує вирішальну 
роль серед його форм колективно-договірної системи. 
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За результатами колективних переговорів укладаються 
колективні договори та угоди: 

– на національному рівні – генеральна угода; 
– на галузевому рівні – галузеві (міжгалузеві) угоди; 
– на територіальному рівні – територіальні угоди; 
– на локальному рівні – колективні договори. 
У зв’язку з не прийняттям 2013-2014 рр. нової 

Генеральної угоди, термін дії попередньої угоди продовжено. 
Тобто зараз діє угода, укладена на 2010-2012 роки, 
актуальність якої у сучасній соціально-економічній ситуації 
викликає сумнів. 

Характеризуючи кількісні параметри соціального 
діалогу, слід відзначити, що до 2007 року спостерігалась 
стійка тенденція до щорічного збільшення кількості 
укладених колективних договорів, однак чисельність 
охоплених ними працівників постійно скорочувалася 
(виключення – 2006-2007 рр.). З 2013 р. почалося стрімке 
згортання колективно-договірних процесів. У 2014 р. 
кількість укладених колективних договорів значно 
зменшилась (у порівнянні з 2013 р. на 13,9 %), а кількість 
працівників, що ними охоплена скоротилась на 16,9 %. 
Зменшення кількості укладених колективних договорів у 
2014 році мало місце в усіх сферах економічної діяльності, з 
яких найістотніше: операції з нерухомим майном – на 
78,8 %; торгівля – 41,2 %; будівництво, діяльність готелів та 
ресторанів – на 32,3 %. У кількох регіонах України у 2014 р. 
зафіксовано збільшення кількості укладених колективних 
договорів: у Черкаській на 8,4 %; Херсонській – на 4,9 %; 
Тернопільській – на 4,7 %. При цьому у Луганській області 
зменшення становило 64,7 %, у Донецькій – 45,9 %. Така 
ситуація може бути обумовлена загальним зниженням 
ділової активності в країні та переміщенням суб’єктів 
господарювання, особливо закладів освіти, з зони АТО у 
більш стабільні регіони [4]. 

Проведений аналіз функціонування інституту 
соціального діалогу в Україні, результативність 
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переговорного процесу та укладання колективних угод, 
робить правомірним висновок про існування певних проблем, 
які обмежують його використання у якості механізму 
управління сталим розвитком. Серед них: недосконалість 
законодавства про соціальний діалог; політизація та 
персоналізація соціального діалогу (до останнього часу в 
Україні існувала практика, коли вищі посадові особи 
держави очолювали провідні всеукраїнські об`єднання 
роботодавців, що є порушенням основоположного принципу 
МОП); дефіцит професійних кадрів у рамках переговорного 
процесу та експертизи; відсутність узгодженої соціальними 
партнерами довго- та середньострокової стратегії розвитку 
соціального діалогу в Україні.  

З метою вирішення зазначених проблем було визначено 
такі напрями удосконалення соціального діалогу у 
соціально-трудовій сфері: 

– надання соціальному діалогу переважно 
двостороннього характеру (за участю держави у якості 
арбітра) для підвищення впливу соціальних партнерів на 
формування та реалізацію державної політики;  

– розширення сфер компетенції колективних органів 
соціального діалогу щодо реалізації соціально-економічної 
політики країни;  

– удосконалення системи інформаційного обміну між 
сторонами соціального діалогу;  

– мотивування самоорганізації сторін на всіх рівнях 
соціального діалогу;  

– удосконалення структури та змісту Генеральної угоди 
відповідно до цілей соціального діалогу, з приведенням у 
відповідність до неї моделей галузевої та територіальних угод;  

– формування виконавчих механізмів соціального 
діалогу та підвищення рівня відповідальності його учасників. 

Втілення в життя перерахованих вище пропозицій 
сприятиме покращенню ситуації у соціально-трудовій сфері 
країни та підвищенню якості і конкурентоспроможності 
трудового потенціалу. 
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«ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ»  
ЗОВСІМ НЕ ПРИРОДНИЙ –  

ВИПРАВДАННЯ «ВСЕЗАГАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ» 
 
У сучасній економічній теорії вже стало певною догмою, 

що безробіття як соціально-економічне явище є характерною 
і необхідною умовою функціонування для сучасної 
економіки. І теоретики економісти і практики вважають за 
звичайну норму, коли повна зайнятість може не означати 
абсолютної відсутності безробіття. Мова йде про існування 
так званого природного рівня безробіття. Слово «природний» 
тут означає, що таке безробіття є неминучим 

Виправдовується це різним. Наприклад, тому, що «в 
економіці не може бути стовідсоткової зайнятості» [1, с. 512], 
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і це дійсно так, коли мова йде про десяті долі відсотка. Або 
тим, що економіці необхідно мати «резерв робочої сили, що 
забезпечує можливість швидкого міжрегіонального і 
міжгалузевого перерозподілу робочої сили відповідно до 
коливань попиту» [2, c. 505], тоді як забувається, що 
економіка існує для людини, а не людина для економіки – 
більш пріоритетним є, перш за все, захист інтересів 
довгострокового розвитку суспільства в цілому, а потім вже 
розв’язання проблемних питань економіки.  

Поширеною є теза, що без збереження деякого рівня 
безробіття, нібито не можна забезпечити макроекономічної 
стабілізації. Тоді як, ще наприкінці дев’яностих років, будучі 
віце-президентом і шеф–економістом Світового банку, 
професор Джозеф Стігліц (лауреат Нобелівської премії з 
економіки 2001 року) попереджав: «Макроекономічна 
стабілізація є помилковою метою. Іронія в тому, що 
макроекономічна стабільність, як вона розглядається 
Вашингтонським консенсусом, як правило, суперечить 
самому фундаментальному значенню стабільності – 
стабілізації виробництва та зайнятості. Мінімізація або 
недопущення значних скорочень в економіці мають бути 
найважливішими цілями політики. У короткостроковому 
аспекті великомасштабне вимушене безробіття абсолютно 
неефективне. У чисто економічному сенсі воно являє собою 
непрацюючі ресурси, які можуть бути використані більш 
продуктивно» [3]. Пов’язують існування природного рівня 
безробіття і з тим, що воно нібито «відповідає 
макроекономічній рівновазі, при якому фактична інфляція 
дорівнює очікуваній» [4], не розуміючи фактично первинних 
причин виникнення інфляції.  

Важко зрозумілою є логіка визначення, наданого на сайті 
Державної служби зайнятості – «Природний рівень безробіття 
– це найнижчий підтримуваний рівень безробіття, який є 
індикатором досягнення параметрів продуктивної зайнятості і 
свідчить про виробництво ВВП в економіці за умов 
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ефективного використання трудових ресурсів» [5]. Тобто, 
усвідомлюється, що це такий штучно підтримуваний рівень 
безробіття, здається з боку самої держави, необхідний для 
забезпечення підвищеної продуктивності праці з метою 
максимізації ВВП. Вигороджуючи безробіття, ми крок за 
кроком пом’якшуємо сприйняття жахливої картини занепаду 
цілих галузей, територій та міст, вимирання господарства, 
омертвіння національних продуктивних сил на протязі 
багатьох поколінь, що призводить до винищення цілих народів. 

Прийнято вважати, що природний рівень безробіття не є 
постійним. Стверджується, що його величина може 
підлягати перегляду внаслідок абстрактної дії інституційних 
змін. За сучасними підходами норма природного безробіття 
для країн Західної Європи приймається на рівні 4–5 %, 
Північної Америки – 6,5–7 %. Для України, як стверджує 
сама Державна служба зайнятості, з її відносно низьким 
рівнем мобільності робочої сили, норма природного 
безробіття може бути прийнятою на рівні 3,5–4 %, тобто 
повна зайнятість за таких умов складатиме 96–96,5 % 
трудових ресурсів. [6]. Але не маючи під цим ґрунтовного 
істинно цілісно-наукового обґрунтування, реальних, 
емпірично підтверджених результатів, гіпотеза про 
необхідність існування природного безробіття, виглядає 
щонайменше сумнівною, а та чи інша його величина, все ж 
таки, у більшій мірі залежить від політичної кон’юнктури 
правлячого класу, яка взаємопов’язана з вимогами 
міжнародних політичних і економічних організацій. 

Сьогодні серед багатьох науковців економічного 
профілю (як втім і серед інших галузей пізнання) існує 
думка, що введення в публікацію або наукове обговорення 
релігійних установок є ознакою псевдонауки, а «істинно 
науковими» вважають лише ліберальні та марксистський 
напрямки економічної теорії, що стоять на позиції 
матеріалістичного світогляду. Але у цьому разі, нам треба 
відкинути праці, результати досліджень багатьох всесвітньо 
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відомих науковців, які внесли свій значний вклад у розвиток 
економічної теорії та що найбільш важливо, мають дійсно 
позитивні результати їх апробації. Тоді нам з радикальним 
ентузіазмом треба відштовхнути навіть цілі напрямки 
економічної теорії, до яких відносяться, наприклад, 
історична школа політичної економії, інституціоналізм тощо. 

Чи не є духовно-моральні настанови більш цінними і 
вищими для людини, за будь-яких висновків окремих 
представників західної економічної теорії, і у тому числі, і ті, 
що стосуються праці, зайнятості та безробіття? Так, у 
біблійному розумінні праця базується на духовному началі й 
пов’язується передусім з людським зростанням його 
моральних якостей. Згадаємо, наказ Божий: «… у поті лиця 
твого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти 
взятий…» (Бут. 3:19). Або таке навчання Бога: «Надалі в усі 
дні землі сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч 
не припиняться» (Бут. 3:19). Праця лежить в основі розвитку 
й удосконалення людини та світу, що його оточує: «Труди 
праведного – до життя» (Притч. 10:16), «Ти житимеш 
трудами рук твоїх. Блаженний ти, і добро тобі буде» 
(Пс. 127:2). Одночасно із цим, немає виправдання ліні і 
дармоїдству. Апостол Павло наголошує, що «… якщо хто не 
хоче трудитися, то нехай і не їсть» (2 Сол. 3:10). Отже, 
сучасна трактовка природного безробіття, інтерпретація 
сутності нібито природного стану певного рівня безробіття, 
вже є попранням духовних цінностей на яких звичайно 
ґрунтуються традиційні моральні норми.  

Аморальним є примусове відлучення (навіть часткове) 
від роботи працездатних. Адже праця, як і дозвілля, – не 
тільки засіб до життя, але і його образ, найголовніше 
соціальне благо. Несправедливо, коли привілейовані верстви 
суспільства вільно обирають вид зайнятості, режим праці чи 
відпочинку, а для решти дискримінованого таким чином 
населення цей вибір виявляється невільним, продиктованим 
чужою волею. Це явне порушення невідчужуваних прав і 
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свобод особистості. Відлучення людини від його роботи, від 
його робочого місця завдає йому непоправної психологічної 
шкоди, викликає важкі захворювання, призводить до 
деградації особистості. Певна частина працездатного, але не 
зайнятого населення поповнює кримінальне дно, посилює 
соціальну дестабілізацію в суспільстві, знаходить втілення 
своєї реалізації у революційних заколотах та збройних 
терористичних формуваннях. 

Відторгнення людей від виробничої діяльності робить їх 
соціально непотрібними. У зв‘язку з цим частина населення 
деградує. За офіційними даними на території України 
налічується близько півмільйона наркозалежних – кількість 
людей, що офіційно знаходяться на обліку у лікаря 
нарколога. Але справа в тому, що реальна цифра перевищує 
цей показник приблизно в п‘ять разів. Постійно зростає 
кількість хворих на алкоголізм, кількість яких вже сягає 
дев’ятсот тисяч осіб, хоча знову ж реальна цифра є значно 
вищою. Найгіршим у цьому всьому є те, що кількість нарко– 
та алкоголезалежних щорічно збільшуються неймовірними 
темпами. Саме ці найбільш небезпечні соціальні проблеми є 
одними з головних індикаторів соціального здоров‘я нації. 

Економічно та соціально неефективним є не лише 
природне безробіття працездатних, але і невикористання 
потенцій часткової посильної зайнятості – наприклад, 
пенсіонерів та неповнолітніх, якщо їхня праця є бажаною 
для них самих та дозволяє відшкодовувати матеріальні 
витрати на їх життєдіяльність, приносить надбавку чистого 
продукту, є суспільно корисною.  

Уся людська цивілізація створена з природних ресурсів 
трудом людини. Наше суспільство несе найбільші втрати саме 
від того, що для людей не існує можливостей реалізовувати 
свої таланти на своїй землі. Якщо людина хоч би один день 
хотіла і могла трудитися, а економіка не надала йому такої 
можливості, то суспільство, земна цивілізація втрачає один 
людино-день, втрачає безповоротно. Замінити, відшкодувати 
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його вже не можна. Ось де криється один з найшкідливіших 
наслідків сучасних ліберальних економічних «реформ» – ми 
вже втратили плоди праці не одного покоління. 

Трансформація діючої моделі економічної системи нашої 
країни має виходити з переосмислення та відторгнення 
багатьох деструктивних догм, які містить сучасна економічна 
теорія, що заважають гармонійному розвитку суспільства. 
Треба залучити життєво спроможну альтернативу тому 
самогубному образу виживання цивілізації, котрого досягли 
розвинуті капіталістичні країни, розоривши та навіть 
знищивши багато інших країн. І питання рішучого перегляду 
сьогоднішнього підходу до проблеми безробіття є особливо 
важливим. Більш оптимальною з точки зору подальшого 
розвитку нашої держави була б не підтримка та виправдання 
безробіття, а забезпечення всезагальної зайнятості. Держава 
має відновити в правах таке незаперечне соціальне благо, як 
всезагальна зайнятість. 

Результатом цих перетворень має стати утворення 
такого суспільства, у якому будь-яка людина могла б 
реалізуватися і розкрити усі свої таланти. Кожна людина 
при бажанні має мати можливість трудитися. Для цього 
повинні бути утворені усі необхідні чинники – грошові 
кошти, сировина, обладнання, енергія, можливість 
отримання освіти тощо. Потенціал кожної людини повинен 
бути використаний суспільством. 
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ЧИННИКИ РОЗВИТКУ  
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕЛА 

 
Людина будучи головною продуктивною силою суспільства, 

змінює характер, умови й мотивацію своєї праці, покращує 
умови свого життя та життя своєї родини, підвищує свій 
освітній, професійно-технічний і культурний рівень, а 
сукупний людський потенціал певної території визначає темп і 
рівень соціально-економічного розвитку цієї території. 

Інтенсивне запровадження сучасних технологій на базі 
досягнень НТП в аграрному виробництві супроводжується 
процесами зростання продуктивності праці, структурними 
змінами зайнятості в сільській місцевості, посиленням 
міграційних процесів та ін. На відміну від розвинутих країн 
світу, в Україні проживання у сільській місцевості 
ототожнюється з отриманням доходу переважно від 
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сільськогосподарської праці. Таке становище склалося через 
те, що у процесі урбанізації в Україні відбувалася 
концентрація у містах несільськогосподарських видів 
діяльності, тоді як у сільській місцевості такому виду 
діяльності не приділялося належної уваги. Як результат – 
зниження рівня задоволення життєвих потреб сільського 
жителя і значне погіршення умов формування, відтворення 
та використання людського потенціалу.  

У багатьох розвинутих країнах у загальній чисельності 
зайнятих в економіці частка населення, що проживає у 
сільській місцевості, у рази перевищує частку зайнятих у 
сільському господарстві. Наприклад, у 2010 р. у структурі 
зайнятого населення у Німеччині частка зайнятих у сільському 
господарстві становила 2 %, а населення, яке проживало у 
сільській місцевості, – 17 %, у Франції – 3 і 29 % відповідно [9]. 

На початок 2014 р. в Україні понад 31 % населення 
проживало у сільській місцевості [8, с. 7], а чисельність 
зайнятого населення у галузі сільського господарства, 
мисливства, лісового та рибного господарства протягом 2000-
2011 рр. зменшилася на 0,9 млн осіб, або майже на 21 %, тобто 
його частка у загальній структурі зайнятості за секторами 
економіки – з 21,5 до 16,8 % [4, с. 33]. За зазначений період 
кількість найманих працівників у сільському господарстві в 
Україні скоротилася у 3,6 раза з 2582 тис. осіб до 719,3 тис. [6]. 

Як зазначається в аналітичній доповіді Національного 
інституту стратегічних досліджень сучасні тенденції розвитку 
сільських територій України відбуваються у напрямі 
звуження сфери прикладання праці та невідповідності 
професійно-кваліфікованої якості робітників потребам 
роботодавців, зростання безробіття. Проблема диверсифікації 
сфер зайнятості сільських мешканців особливо актуальна в 
регіонах України з високою часткою селян.  

Усе це дає підстави віднести питання структурних змін 
на ринку праці як сьогодні, так і в подальшому до гострих 
складних і невідкладних завдань для всіх без винятку 
органів державної влади та місцевого самоврядування. 
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Очевидною і нагальною є проблема створення робочих 
місць у сільській місцевості. Основних стратегічних 
сценаріїв вирішення зазначеної проблеми запропонованих 
органами влади було декілька, зокрема розвиток дрібних та 
селянських фермерських господарств (доречи яким важко 
конкурувати з крупним агробізнесом); зобов’язання 
сільськогосподарських виробників до створення певної 
кількості робочих місць залежно від площі угідь в обробітку 
(щоправда норма носила рекомендаційний характер) та ін. 
Зауважимо, що такого роду дії в основі своїй порушують 
принципи ефективного ведення агробізнесу і основи 
підприємницької діяльності. Вчені Національного інституту 
стратегічних досліджень прийшли висновку, що і існуюча 
модель ринку праці, де механізми державного регулювання 
зводяться до «захисної реструктуризації» (неповний робочий 
час, примусові адміністративні відпустки, вторинна 
зайнятість), дає змогу забезпечити більшу соціально-
політичну стабільність і залишається ефективним буфером 
зростання соціальної напруги, проте призводить до 
погіршення людського капіталу та консервації неефек-
тивних робочих місць, уповільнюючи тим самим 
модернізацію економіки на стадії виходу з кризи [7, с. 46]. 

Результати реалізації зазначених вище сценаріїв могли 
спричинити лише відтік капіталу із аграрної сфери, і до 
наявних соціальних проблем додалися б ще й виробничі. 
Повернення капіталу до аграрної сфери могло б затягнутися 
на десятиліття. 

Відповідно стратегічною метою економічної і соціальної 
політики на селі має стати забезпечення комплексного, 
багатофункціонального розвитку сільських територій, за 
якого зросла б їх роль як просторової бази не лише 
сільськогосподарського виробництва, а й несільського-
подарських видів діяльності, а також сприятливого 
середовища проживання.  

Сільську територію можна визначити як просторово-
географічне середовище проживання і виробничої діяльності 
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населення, яке у переважній більшості займається 
сільськогосподарським виробництвом і організоване 
переважно у межах окремого сільського населеного пункту з 
територіальним органом управління на рівні сільської ради, 
а також – середовище розміщення виробничих і 
рекреаційних ресурсів, необхідних для забезпечення 
життєдіяльності сільського населення і 
сільськогосподарської діяльності на цій території.  

Помітна децентралізація управління соціальними 
процесами і розвиток демократичних тенденцій в Україні 
сприяють тому, що соціальний захист сільського населення і 
управління соціально-економічним розвитком сільських 
територій поступово стають прерогативою органів місцевого 
самоврядування.  

Перш ніж перейти до обґрунтування основних напрямів 
розвитку людського потенціалу села, вважаємо за доцільне 
зупинитися на основних проблемах його формування, які 
викликані як зовнішніми (макроекономічними) чинниками, 
так і рівнем розвитку сільських поселенських мереж. До них 
відносяться: 

– депопуляція сільського населення (демографічні 
втрати населення України за 1990-2011 рр. становили 6,2 
млн осіб, у т.ч. кількість сільського населення зменшилася – 
на 16 %, або на 2,7 млн); 

– погіршення вікової структури населення (за 
загальної тенденції до зменшення чисельності сільського 
населення, група працездатних осіб збільшувалася, 
водночас, молодших і старших вікових груп зменшувалася); 

– недостатньо розвинена соціальна інфраструктура, 
яка має велике значення не лише для формування фізичних 
та інтелектуальних здібностей людини до праці, а й для 
підвищення рівня освіти, кваліфікації, культури, здоров’я, 
поліпшення умов праці і побуту, організації відпочинку, 
розвитку торгівлі і транспорту; 
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– доступність та якість медичної допомоги для 
сільського населення перебуває на неналежному рівні, 
передусім, через незадовільний стан розвитку мережі й 
оснащеності відповідних закладів, їхнього кадрового 
забезпечення; 

– нових підходів потребує система освіти, починаючи 
з дошкільної освіти і закінчуючи підготовкою наукових 
кадрів. У сільській місцевості є проблеми доступу до якісних 
послуг навіть на початкових ступенях освіти. Це пов’язано 
не стільки з низьким добробутом сільського населення, 
скільки з фізичною недоступністю відповідних об’єктів 
соціальної інфраструктури. 

–  соціальні умови життя сільського населення 
значною мірою залежать від рівня розвитку транспортного 
обслуговування, зокрема, автомобільних доріг у сільській 
місцевості. За даними Мінінфраструктури України, станом 
на 01.01.2012 р. 1087 сільських населених пунктів не були 
охоплені регулярним автобусним сполученням, із них 109 не 
мали під’їздів із твердим покриттям [4].  

Незадовільними є житлово-побутові умови 
проживання на селі. За даними вибіркового обстеження 
умов життя домогосподарств України, проведеного в 
листопаді 2011 р., у сільській місцевості водогоном було 
обладнано лише 35,6 % житлової площі, каналізацією – 
34,4 %, ванною або душем – 29,8 %, індивідуальною 
системою опалення – 53 %, централізованим 
газопостачанням – 55,6 %. 

Депопуляція сільського населення призводить до 
поступового знелюднення сіл, як наслідок – до згортання 
сільської поселенської мережі. За 1990-2012 рр. сільська 
поселенська мережа зменшилася на 363 од. та налічує 
станом на початок 2013 р. 28450 сіл. 

Отже, сучасне ринкове середовище вимагає нових підходів 
до оцінки людського потенціалу, підштовхує до пошуку 
невикористаних резервів, оптимальних шляхів економічного 
зростання, які базуються на знаннях та інноваціях.  



 126 

Дослідження людського потенціалу сіл зумовлює 
необхідність вивчення чинників впливу на його формування, 
використання та збереження [1, 5]. Реальним способом 
вирішення існуючих проблем є впровадження пріоритетних 
напрямів збереження людського потенціалу села, таких як: 
диверсифікація сільської економіки; збереження 
демографічного потенціалу; підвищення рівня зайнятості 
сільського населення через розвиток інфраструктурних 
об’єктів, нових видів діяльності на селі, створення умов для 
безперервного навчання та розвитку людського потенціалу 
села на основі розкриття інтелектуальних, творчих та 
підприємницьких здібностей; формування інвестиційної 
привабливості сіл, що полягатиме у вкладанні коштів у 
пріоритетні види економічної діяльності, які відповідають 
освітньо-кваліфікаційному рівню сільського населення, з 
подальшою метою його збереження; реалізація державних 
програм щодо інвестування з метою підвищення рівня 
розвитку людського потенціалу. 

 
Список використаних джерел: 

1. Кіосєва І. А. Методичні підходи до оцінки розвитку 
людського потенціалу підприємств / І. А. Кіосєва, 
Н. О. Маркова // Вісник Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу. – 2014 – № 2 (26). – С. 84–87. 

2. Куценко В. І. Соціальна сфера села у контексті 
забезпечення сталого розвитку / В. І. Куценко // Збалансоване 
природокористування. – 2012. – № 12. – С. 20 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/ 
portal/chem_biol/Zp/2012_2/kutsenko.pdf 

3. Прокопа І. В. Заселеність сільських територій: 
деструктивні зміни і загрози / І. В. Прокопа, О. Л. Попова // 
Економіка прогнозування. – 2008. – № 1. – С. 63. 

4. Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та 
завдання ефективного використання : аналіт. доп. /  
О. В. Собкевич, В. М. Русан, А. Д. Юрченко, О. В. Ковальова 
[та ін.]. – К. : НІСД, 2013. – 76 с. 



 127

5. Сікора О. Збереження та розвиток людського 
потенціалу села / О. Сікора // Чинники розвитку аграрної 
економіки. – 2014. – Т. 7. – № 1-2. – С. 79. 

6. Сільське господарство за 2011 рік : стат. зб. // 
Держстат України. – К., 2012. – С. 30–31. 

7. Системні вади ринку праці України та пріоритети 
його реформування: аналіт. доп. / за ред. Я. А. Жаліла. – К. : 
НІСД, 2010. – 47 с. 

8. Чисельність наявного населення України на 1 січня 
2014 року. – Державна служба статистики України. – К., 
2014. – 112 с. 

9. Urban-intermediate-rural regions [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 

 
 

Гончаренко Марина Василівна, 
к.держ.упр., доц., доцент кафедри економічної теорії  

та фінансів ХарРІ НАДУ; 
Сливченко Яна Віталіївна, 

слухач факультету підготовки магістрів  
державного управління ХарРІ НАДУ, м. Харків 

 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОР 
НАРОЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ 
 
Державне регулювання економічних процесів у регіонах, 

обумовлене потребами стабільного розвитку регіональної 
економіки, вимагає забезпечення необхідної глибини 
перетворень із урахуванням індивідуальних особливостей 
територій. Ця проблема не може бути вирішена без 
всебічного використання відтворювального потенціалу й 
конкурентних переваг малого і середнього підприємництва 
(далі – МСП), що найкраще відображає специфіку 
регіональної економіки і являється одним із джерел її 
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перспективного розвитку. З огляду на це, одним з найбільш 
важливих напрямків державної політики, спрямованої на 
модернізацію української економіки й інноваційне 
самовідновлення регіональних виробничих систем, має стати 
розвиток підприємництва. 

Дослідженню ролі підприємництва у формуванні 
соціально-економічного потенціалу регіонів та розробці 
дієвих механізмів державної підтримки МСП присвячені 
наукові доробки З. Варналія, Л. Воротіної, М. Долішнього, 
В. Кредісова, Д. Полюги, С. Реверчука, та інших. Разом з 
тим, потенційні можливості підприємництва як фактору 
сталого розвитку регіонів недостатньо теоретично 
обґрунтовані, що, в свою чергу, негативно позначається на 
функціонуванні бізнесу в кожному конкретному регіоні.  

Малі та середні підприємства як самостійні елементи 
ринкової економіки займають переважну частку в таких 
галузях економіки, як оптова та роздрібна торгівля, харчова 
промисловість та будівництво, одночасно стимулюючи 
розвиток конкуренції в економіці, забезпечуючи зайнятість 
населення та сприяють збільшенню обсягу вироблених 
товарів і послуг у конкретному регіоні.  

В умовах відновлення економіки України великого 
значення набуває стимулювання розвитку МСП у регіонах, 
завдяки чому стає можливим досягнення стратегічних цілей 
соціально-економічного розвитку як регіонів, так і країни в 
цілому:  

– створення нових робочих місць (є особливо важливим 
для депресивних регіонів), що сприятиме зменшенню 
соціальної напруженості та досягненню соціальної 
стабільності у суспільстві;  

– підвищення рівня доходів (а отже, зростання 
показників добробуту населення та його платоспроможності); 
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 – формування на місцевих ринках конкурентного 
середовища щодо пропозиції товарів та послуг, підвищення 
їх якості; 

 – пожвавлення економічної активності у регіонах;  
– збільшення надходження капіталу до регіональної (та 

національної) економіки;  
– впровадження інноваційних та енергозберігаючих 

технологій, розвиток «зеленої економіки», покращення 
екологічної ситуації на місцях; 

 – збільшення надходжень до державного та місцевих 
бюджетів;  

– уповільнення обсягів трудової міграції активної 
частини працездатного населення за кордон;  

– збільшення у суспільстві прошарку середнього класу [4]. 
Слід констатувати, що на сьогоднішній день в Україні 

підприємництво не в повній мірі виконує роль каталізатора 
соціально-економічного розвитку регіонів. Так, статистичні 
спостереження свідчать про те, що роль малого бізнесу за 
основними параметрами розвитку регіонів нашої країни 
значно нижче, ніж за кордоном. Так, за кількістю малих 
підприємств українські регіони в середньому відстають від 
США – в 93 рази, від Японії – в 7,7 рази, від Італії – в 4,7 
рази; часткою внеску малих підприємств у ВВП Франції – в 
5,6 рази, від США – в 1,7 рази; часткою зайнятих у малому 
бізнесі відрізняються в меншу сторону від Японії – в 8,1 
рази, від Італії – в 7,6 рази, від США й Франції – в 5,6 рази 
[3, с. 125].  

Результати діяльності МСП у конкретних регіонах 
України свідчать про недостатній рівень використання їх 
потенціалу. Так, у Харківській області у 2014 році 
функціонувало 1070 підприємств, що на 102 менше, ніж у 
2013 році, кількість малих підприємств також зменшилась 
на 1158 та склала 23725 підприємств. Кількість зайнятих на 
середніх підприємствах у 2014 році становила 195298 осіб, а 
на малих підприємствах – 118584 особи, що склало 75,5 % 
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від загальної кількості працівників, зайнятих на 
підприємствах Харківської області. Негативним явищем є 
незадовільні фінансові результати діяльності суб’єктів 
підприємництва. Так, у 2014 р. збиток одержали 35 % 
середніх підприємств в розмірі 10091718,6 тис. грн та 35,4 % 
малих підприємств – 7013332,3 тис. грн, що значно 
перевищує фінансовий результат підприємств, які отримали 
прибутки [1]. 

Серед причин такої ситуації є як об’єктивні, так і 
суб’єктивні фактори. На думку фахівців, негативні тенденції 
розвитку підприємництва в Україні передусім обумовлені 
такими об’єктивними причинами, як звуження місткості 
внутрішнього ринку, низька купівельна спроможність 
населення та збільшення імпорту товарів, недостатній 
рівень захищеності майна та права власності суб’єктів 
підприємництва, у т.ч. через дії, пов’язані з протиправним 
захопленням підприємств, недосконалість чинного 
корпоративного і кримінального законодавства й судової 
системи щодо протидії рейдерству, відсутність практики 
впровадження міжнародних стандартів боротьби з 
протиправними поглинаннями та активної участі ЗМІ у 
вирішенні проблеми неправомірного захоплення суб’єктів 
господарювання та їх майна, активів, персоналу [4]. 

Проблемою розвитку підприємництва є його вкрай 
низька конкурентоспроможність, яка обумовлена 
незадовільним станом виробничої та соціальної 
інфраструктури, низьким рівнем пристосування робочої 
сили до сучасних умов, недостатньою державною 
підтримкою розвитку підприємництва, відсутністю 
інноваційної спроможності підприємств, низьким рівнем 
інноваційно-інвестиційної активності тощо. 

Консалтинговим об’єднанням «Центр громадської 
експертизи» було проведено опитування експертів, що 
представляють державний та приватний сектори, 
міжнародні організації та проекти, а також анкетування 
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представників активних бізнес-об’єднань. Практично всі 
групи експертів, що брали участь в опитуванні, актуальними 
викликами та основними проблемами визнали:  

– корупцію в різних формах і проявах;  
– надмірне регулювання підприємницької діяльності і 

відсутність ефективної дерегуляції;  
– відсутність доступу МСП до фінансових ресурсів [2, c. 7].  
Важливими проблемами, про які так чи інакше 

згадували всі групи експертів, були також неефективність 
судового захисту; складне адміністрування податків; 
низький рівень культури підприємництва; неосвіченість/ 
недостатня кваліфікація підприємців; незначна роль бізнес-
об’єднань; монополізація ринків і домінування великого 
бізнесу; відсутність послідовної державної політики щодо 
підтримки МСП.  

Крім того, багато експертів вказували на загальні 
економічні проблеми України (зокрема пов’язані з веденням 
АТО, зниженням купівельної спроможності громадян, 
макроекономічною нестабільністю, курсовими коливаннями 
гривні), що істотно гальмують розвиток МСП, але не є 
специфічними лише для цього сектору економіки [2, c. 7]. 

Першочерговими пріоритетами державної політики у 
сфері підтримки розвитку МСП більшістю експертів 
визначено, перш за все, дерегуляцію та подолання корупції. 
Крім того, серед додаткових пріоритетів державної політики 
були названі:  

– визначення єдиного органу (агентства), що 
відповідатиме за розвиток МСП, із відповідними статусом і 
повноваженнями;  

– фінансова, зокрема кредитна, підтримка МСП;  
– оптимізація податкового законодавства;  
– реформа судової системи, прокуратури і 

правоохоронної системи загалом;  
– створення інфраструктури підтримки МСП [2, c. 11].  
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Безумовно, ефективна політика державної підтримки 
підприємництва відіграє першочергову роль у посиленні 
ролі МСП у розвитку регіонів. Втім, безпосередньо на 
регіональному та місцевому рівнях, слід теж вжити заходів 
ефективної підтримки підприємництва, а саме: 

1) сприяти формуванню сприятливого підприємницького 
клімату;  

2) привести чинні нормативно-правові акти місцевих 
державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування у відповідність до принципів державної 
регуляторної політики; 

3) розробити механізм часткового відшкодування з 
місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, 
залученими суб’єктами малого та середнього 
підприємництва для реалізації інвестиційних проектів; 

4) працювати над створенням привабливого 
інвестиційного клімату для активізації інвестиційних 
процесів за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів; 

5) проводити семінари та курси підвищення 
кваліфікації для всіх бажаючих розпочати підприємницьку 
діяльність. 
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У даній статті модернізація регіональної економічної 

політики розуміється як якісні керовані соціальні 
перетворення складних управлінсько-господарських 
відносин на регіональному і міжрегіональному рівнях з 
різними проявами у відповідності до системи цінностей і 
пріоритетів в конкретно-історичних умовах [1]. Це є, з одного 
боку, порівняно новим для сучасної України викликом і 
напрямом суспільних трансформацій, оскільки досі основна 
увага приділялася зусиллям держави, а не регіональної 
ланки управління інтегрованих і взаємоузгоджених планів і 
заходів, а з іншого, – складним в усіх відношеннях 
предметом регуляторних дій держави і органів місцевого 
самоврядування, тому природно припустити, що ці дії мають 
бути науково обґрунтовані з використанням декількох 
методологічних підходів, особливо – системного підходу. 

Як і будь-яке суттєве явище, модернізація як «зростання 
здатностей до соціальних перетворень» [3] – у даному разі 
модернізація регіональної економічної політики (далі – 
РЕП), – виходить з низки низки базових концептуальних 
положень, сукупність яких можна вважати іі певним 
ідеологічним підґрунтям.  



 134 

Першим суттєвим концептуальним положенням 
системного бачення модернізації РЕП є розуміння 
суб’єктності на регіональному рівні. З науково-теоретичної 
точки зору, досі комплексне бачення власної економічної 
політики з боку місцевої влади (local government) не набуло 
широкого поширення. Причиною цьому є традиційне 
сприйняття факту економічного зростання як результату 
діяльності центрального уряду. Однак все частіше 
визнається великий невикористаний потенціал регіону на 
основі РЕП, яка розробляється саме регіональною і місцевою 
владою, тобто тією, яка міститься у «внутрішній економічній 
політиці регіону». І у роботі [1] вперше доводиться 
термінологічна адекватність цього поняття. З суто 
прагматичної точки зору, сучасне сприйняття достатньої 
суб’єктності на регіональному рівні зумовлене реформою 
місцевого самоврядування в Україні, мобілізацією 
внутрішніх ресурсів громад і регіонів. Територій і поселень, 
що потребують реалізації такої політики, занадто багато, а 
більшість територій країни хронічно несамодостатності за 
багатьма ознаками. Так, винятково важлива роль середніх і 
малих міст, а також селищ міського типу в організації 
соціального та економічного життя країни і, одночасно, 
тяжке становище більшості цих поселень, де проживає 
майже 55 % громадян України, може служити серйозною 
підставою для того, щоб ці населені пункти стали 
самостійним об’єктом регіональної економічної політики як 
державної, так і внутрішньої регіональної. 

Другим суттєвим концептуальним положенням є 
уявлення про суть «територіального розвитку» як результату 
збалансованих змін. Зауважимо, що зосередження на будь-
якій території суперечливих приватних і суспільних 
інтересів, скупчення найрізноманітніших об’єктів і проблем 
дуже ускладнюють оцінку ступеня позитивності будь-яких 
змін, які найчастіше і називають «розвитком». Перенесене з 
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мови біології (розвиток організму та ін.), техніки (розвиток 
інфраструктури та ін.) і політичної історії (напр., «розвиток 
людства», «розвинений капіталізм» та ін.) в нашу предметну 
сферу, територіальний розвиток став розумітися як що 
завгодно: від наочного, але нез’ясованого (чи бажаного) 
симбіозу кількісного зростання і зміни структури («розвиток» 
міст, «розвиток» територіальних громад та ін.) до здобуття 
ознак схожості на щось більш прогресивне, найчастіше 
зарубіжне, що ототожнюється з «розвиненими країнами» і з 
модернізацією «за західним зразком» в координатах 
дихотомії «західне – незахідне». 

Однак навіть там, де категорія «розвиток» має відносно 
просте і порівняно однозначне значення, слід зауважити, що 
«розвиток» тут – це не «добре» і не «погано», а лише 
наступний крок у бутті (біологи, наприклад, не вважають, 
що багатоклітинні «краще» або «гірше» одноклітинних). 
Регіон, місто, село, громада у ході еволюції змінюються 
настільки нерівномірно і, найчастіше, однобоко, що вони 
просто стають іншими. При цьому (як і в будь-який інший 
системі) змінюються число, параметри та якісні 
характеристики колишніх компонентів (сам простір, 
природні ресурси, господарство, люди, ціннісні орієнтири, 
важелі і механізми управління тощо), з’являються нові і, 
головне, змінюються колишні зв’язки між ними, стає іншим 
баланс компонентів. Для цілей РЕП це означає, що 
проблема актуальності її модернізації є по-справжньому 
філософською і постійно актуальною. 

Чи може цей процес якісних перетворень бути благом, 
залежить тільки від того, наскільки в результаті змін 
виявляються збалансованими усі складові потенціалу 
функціонування території: соціальний (пов’язані з 
інтересами, якістю і рівнем життя населення), 
господарський чи виробничо-технологічний, природно-
ресурсний, природоохоронний та ін. Будь-який перекіс цього 
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балансу веде до деструкцій. Будь-яка збалансована 
динаміка краще одностороннього «розвитку» (наприклад, 
тільки зростання народжуваності або нарощуванням 
експорту продукції у певним напрямом). На думку В. 
Лексіна, «благополучна територія – це територія 
збалансованих компонентів («потенціалів») свого 
функціонування» [2, с. 10], і вважати «територіальним 
розвитком» зміни, що відбуваються на цій території, можна 
тільки тоді, коли позитивна динаміка кожного компонента 
території не вестиме до дисбалансу інших. 

Сьогодні в Україні можна побачити риси основних 
загальносвітових тенденцій і закономірностей властивих 
трансформаційному періоду, особливо регіоналізації, 
різновекторної економічної і соціально-гуманітарної 
інтеграції, глобалізації і її однієї з проявів – глокалізації 
процесів суспільного розвитку. Однак існує ряд особливих 
для України обставин: кардинальна зміна факторів 
розміщення виробництва і пов’язане з цим функціонування 
малих і середніх міст, проблеми дисбалансу повноважень 
між центральною владою і місцевим самоврядуванням, 
добровільне об’єднання громад чи, навпаки, саботаж цього 
об’єднання, різноманітні форми взаємодії регіональних влад 
та бізнесу; низька ефективність чинних механізмів 
регіонального управління, а також своєрідні мутації 
адміністративно-управлінських рішень колишнього періоду 
«зміцнення вертикалі влади». Все це накладається на дуже 
високий рівень і постійне посилення територіальної 
диференціації за віссю «центр – периферія».  

Відносини регіональних і місцевих властей з 
господарюючими на їх територіях суб’єктами ринку суттєво 
змінюються за змістом і формами стали., являючи сьогодні 
приклади як ефективної, так і дуже неефективної, навіть 
суспільно шкідливої взаємодії.  

Регіональна і місцева влада прагне до посилення свого 
регулятивного впливу на найбільш великі (містоутворюючі) 
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або економічно перспективні (ефективні) підприємства. У 
свою чергу, власники і керівники потужних підприємств 
посилюють свій вплив на регіональні та локальні ситуації, 
не тільки реально формуючи дохідну базу бюджетів і 
забезпечуючи роботою місцеве населення, а й відверто 
просуваючи у владу своїх представників, фінансуючи 
суспільно значущі проекти і т. п., що насправді посилює 
соціально-економічну поляризацію місцевої спільноти і 
регіонального простору. 

У сучасних концепціях територіального розвитку слід 
враховувати, що вектори розвитку економіки в регіоні і 
стратегічного розвитку самого регіону не завжди є 
односпрямованим: пріоритети і цінності різняться. У 
загальному випадку регіони отримують якусь вигоду від 
наявності, росту і розвитку об’єктів економіки чи галузей; 
передусім – це сфера прикладання праці для мешканців 
(особливо, якщо мова йде про виробництво послуг, як у 
Харківській області) і обов’язкові, хоча і невеликі бюджетні 
доходи. У той же час функціонування будь-яких об’єктів 
економіки потребує вилучення певної частини місцевих 
ресурсів, може завдавати серйозної шкоди навколишньому 
середовищу, причому грошові компенсації (напр., у вигляді 
орендної плати за землю чи екологічних штрафів), що 
надходять в місцеві бюджети, в принципі не здатні покрити і 
половину нанесеної шкоди. Важливо і те, що підвищення 
внеску конкретного підприємства в зростання ВРП і 
зростання прибутку за рахунок переходу до нових технологій, 
як правило, скорочує потребу у трудових ресурсах; то ж 
відноситься і до забезпечення планової рентабельності 
підприємств в умовах підвищення цін і тарифів на їх 
продукцію, що повністю або частково спожита на території 
регіону (в першу чергу, бюджетоотримувачами). 

Тому при проектуванні модернізованої регіональної 
економічної політики слід виходити з того, що для будь-
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якого регіону чи міста найбільший інтерес становлять такі 
об’єкти економіки, діяльність яких: а) збільшує (як мінімум, 
зберігає) доходи працюючого населення; б) створює (як 
мінімум, не скорочує) додаткові робочі місця; в) збільшує (як 
мінімум, не зменшує) дохідну частину бюджетів усіх рівнів; 
г) скорочує (як мінімум, не збільшує) потребу в бюджетному 
співфінансуванні утримання та ремонту житла та інших 
соціальних об’єктів, благоустрою території тощо; д) зберігає 
або знижує рівень цін і тарифів на товари та послуги, 
вироблені і використовувані в регіоні (місті і т. п.); е) знижує 
(як мінімум, не збільшує) негативний вплив господарюючих 
суб’єктів на навколишнє середовище, особливо у напрямках, 
найбільш значущих для даної території; ж) покращує (як 
мінімум, не погіршує) демографічну ситуацію (наприклад, 
може знизити мотивації відтоку населення). Користю для 
будь-якої території може вважатися поява або 
функціонування тільки такого господарюючого суб’єкта, при 
якому не порушено жодне з цих вимог; якщо ж хоча б одна з 
цих вимог порушується, необхідні дуже серйозні аргументи 
для реалізації запропонованого проекту. 
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ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ  
ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
Peгioнaльнa eкoлoгiчнa пoлiтикa дepжaви є oднiєю з 

нeoдмiнних умoв збepeжeння бeзпeки, зaбeзпeчeння 
coцiaльнo-eкoнoмiчнoї та гeoпoлiтичнoї cтaбiльнocтi та 
peaлiзaцiї peгioнaльнoї мoдeлi poзвитку. Пpoтягoм ocтaннiх 
дecятилiть в Укpaїнi та її регіонах пpoдoвжуєтьcя зaгocтpeння 
і пoглиблeння eкoлoгiчних пpoблeм, забруднення 
нaвкoлишньoгo cepeдoвищa тa пpиpoдних pecуpciв. Однак у 
кpaїнi пpaктичнo нe проводиться єдинa пocлiдoвнa дepжaвнa 
eкoлoгiчнa пoлiтикa, нe зaпpoвaджуютьcя пpинципи 
paцioнaльнoгo використання природних ресурсів (об’єктів) і 
мiнiмiзaцiї нeгaтивнoгo впливу нa eкoлoгiчнi oб’єкти під час 
здiйcнeння aнтpoпoгeннoї дiяльнocтi нa peгioнaльнoму piвнi. 
Тoму особливо актуальними є питaннями cвoєчacнoгo 
виявлeння тa моніторингу eкoлoгiчних пpoблeм, а також 
визнaчeння шляхiв зaпoбiгaння їм і пoдoлaння. 

Окремі теоретико-методологічні основи eкoлoгiзaцiї 
peгioнaльнoгo poзвитку представлено у працях провідних 
учeних бaгaтьoх кpaїн. Це такі вчені, як Б. Буpкинcький [1], 
A. Вишнякoвa [2], Г. Ферару [3], В. Шeвчук [4] тa iн. Пpoтe 
деякі питaння вимaгaють дeтaльнiшoгo oпpaцювaння. 
Нaукoю та пpaктикoю мaйжe нe дocлiджeнo ocoбливocтeй 
пepeхoду з гaлузeвoгo пiдхoду до упpaвлiння eкoнoмiкoю на 
клacтepний. Нe cфopмульoвaнo ocнoвних пiдхoдiв щодo 
фopмувaння ефективної eкoлoгiчнoї пoлiтики нa макро- та 
мезоpiвнях упpaвлiння. 
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Укpaїнa нaлeжить дo oдних з нaйзaбpуднeнiших й 
eкoлoгiчнo пpoблeмних кpaїн. Зa oцiнкaми Iндeкcу якocтi 
нaвкoлишньoгo cepeдoвищa, якi здiйcнює Йeльcькiй 
унiвepcитeт (CШA), Укpaїнa у 2014 p. зaймaлa 95-тe мicцe 
cepeд 178-ми кpaїн cвiту. Piвeнь нaвaнтaжeння нa oтoчуючe 
пpиpoднe cepeдoвищe в Укpaїнi в 4 – 5 paзiв пepeвищує 
aнaлoгiчнi пoкaзники iнших кpaїн. Зa piвнeм paцioнaльнoгo 
викopиcтaння й якіcтю вoдних pecуpciв Укpaїнa, зa дaними 
ЮНECКO, тaкoж зaймaлa 95-тe мicцe з 122 кpaїн cвiту. Cтaн 
зeмeльних pecуpciв в Укpaїнi близький дo кpитичнoгo: нa 
вciй тepитopiї кpaїни cпocтepiгaютьcя пpoцecи дeгpaдaцiї 
зeмeль. Нaйбільш мacштaбними процесами дeгpaдaцiї є 
ерозія (близькo 57,5 % зeмeль) тa зaбpуднeння (близькo 20 % 
тepитopiї), a щopiчнi втpaти гумуcу cклaдaють 0,65 т / гa [5]. 

Зaкoн Укpaїни «Пpo ocнoвнi зacaди (cтpaтeгiю) дepжaвнoї 
eкoлoгiчнoї пoлiтики Укpaїни нa пepioд дo 2020 poку» № 2818-
VI вiд 21.12.2010 p. [6] визнaчaє пepшoпpичини eкoлoгiчних 
пpoблeм в Укpaїні, серед яких слід виділити: уcпaдкoвaну 
cтpуктуpу eкoнoмiки з пepeвaжaючoю чacткoю pecуpco- тa 
eнepгoємних гaлузeй, нeгaтивний вплив якoї був пocилeний 
пepeхoдoм дo pинкoвих умoв; знoшeнicть ocнoвних фoндiв 
пpoмиcлoвoї та тpaнcпopтнoї iнфpacтpуктуpи; недосконалу 
cиcтeму дepжaвнoгo упpaвлiння у cфepi oхopoни 
нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa, peгулювaння 
викopиcтaння пpиpoдних ресурсів; нeдocтaтню cфopмoвaнicть 
iнcтитутiв гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa; нeусвідомлення 
cуcпiльcтвом пpiopитeтiв збepeжeння нaвкoлишньoгo 
пpиpoднoгo cepeдoвищa тa пepeвaг cтaлoгo poзвитку; 
нeдoтpимaння пpиpoдooхopoннoгo законодавства. 

Ґpунтуючиcь нa вищeвиклaдeнoму, мoжнa зазнaчити, 
щo пoдaльшe зpocтaння економіки на мезорівні тa вихiд з 
eкoлoгo-eкoнoмiчнoї кpизи мoжливe лишe зa тaких умoв:  

– уcунeння диcпpoпopцiй у poзвитку регіонального 
гocпoдapcькoго кoмплeкcу;  

– paцioнaльне викopиcтaння унiкaльнoгo peкpeaцiйнoгo 
пoтeнцiaлу території як cклaдoвoї peгioнaльнoї мoдeлi 
eкoлoгo-збaлaнcoвaнoгo пpиpoдoкopиcтувaння;  
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– реалізація eфeктивнoї iннoвaцiйнoї пoлiтики peгioну, 
яка бaзується нe нa гaлузeвoму пiдхoдi дo упpaвлiння 
eкoнoмiчним poзвиткoм peгioну, a нa клacтepнoму пiдхoдi тa 
нa ocтaннiх нaукoвo-тeхнiчних досягненнях. Це зaбeзпeчить 
умoви тpaнcфopмaцiї peзультaтiв нaукoвих дocлiджeнь у 
pecуpcoзбepежувальні, нaукoємнi, мaлo- або бeзвiдхoднi 
тeхнoлoгiї тa кoнкуpeнтocпpoмoжнiсть тoвapів тa пocлуг;  

– забезпечення цiльoвoгo poзвитку фiнaнcoвo-кpeдитнoгo 
мeхaнiзму iнвecтицiйнo-iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлу регіону за 
рахунок пepeхoду дo пpoгpaмнo-цiльoвих мeтoдiв упpaвлiння, 
якi пepeдбaчaють визнaчeння кoнкpeтних зaвдaнь і термінів 
їх виконання тощо. 

Є бeззaпepeчним тoй фaкт, щo вaжливoю cклaдoвoю 
державної eкoлoгiчнoї пoлiтики є peгioнaльнa eкoлoгiчнa 
політика дepжaви. Вiд виpiшeння peгioнaльних eкoлoгiчних 
пpoблeм значною мipoю зaлeжить coцiaльнo-eкoнoмiчнa 
cтaбiльнicть кpaїни в цiлoму. Тoму гoлoвнoю мeтoю 
peгioнaльної eкoлoгiчної політики нa дoвгocтpoкoву 
пepcпeктиву є пiдвищeння якocтi життя нaceлeння peгioну. 
Cфopмoвaнa peгioнaльнa eкoлoгiчнa політика пoвиннa 
peaлiзoвувaтиcя вiдпoвiднo дo пpoгpaми щoдo зaбeзпeчeння 
eкoлoгiчнoї бeзпeки, мeтa якoї – poзpoблення та peaлiзaцiя 
зaхoдiв щoдo cтaбiлiзaцiї та пoлiпшeння cтaну 
нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa; paцioнaльнe 
викopиcтaння та вiднoвлeння пpиpoдних pecуpciв шляхoм 
викopиcтaння нaукoвo oбґpунтoвaних piшeнь i 
pecуpcoзбepежувальних технологій; мoбiлiзaцiя мaтepiaльних 
i фiнaнcoвих ресурсів; кoopдинaцiя дiй opгaнiв влaди та 
гocпoдapюючих cуб'єктiв [3]. 

Для дocягнeння цiєї мeти є дoцiльним:  
– пoлiпшити eкoлoгiчнi пapaмeтpи cиcтeми 

життєзaбeзпeчeння peгioну; 
– дoвecти пoкaзники кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пpoдукцiї 

регіону дo cвiтoвoгo piвня зa paхунoк упpoвaджeння нoвих 
нaукoємних, pecуpcoзбepежувальних тeхнoлoгiй iз 
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викopиcтaнням клacтepнoгo пiдхoду дo cтвopeння 
cтaбiльнoгo eкoлoгoбeзпeчнoгo peгioнaльнoгo гocпoдapcькoгo 
кoмплeкcу, який змoжe eфeктивнo функцioнувaти та 
poзвивaтиcя в нoвих eкoнoмiчних умoвaх.  

Caмe цi нoвi пpинципи та пiдхoди пoвиннi cтaти ocнoвoю 
фopмувaння eфeктивнoї iннoвaцiйнoї пoлiтики peгioну, a 
пepшoчepгoвими зaвдaнням має бути чiткий вибip мoдeлi 
пepeхoду дo нoвoї cиcтeми eкoлoгo-eкoнoмiчних кoopдинaт нe 
лишe на державному рівні, a й oкpeмих регіонів. Цього можна 
досягти чepeз poзpoблення тa впpoвaджeння peгioнaльнoї 
eкoлoгiчнoї пoлiтики з визнaчeнням пpiopитeтiв, зaвдaнь і 
цiльoвих opiєнтиpiв її poзвитку як пepeдумoви для пoдaльших 
упpaвлiнcьких зpушeнь. 

Водночac poбoтa з peaлiзaцiї кoнкpeтних зaхoдiв у cфepi 
зaбeзпeчeння eкoлoгiчнoї бeзпeки з уpaхувaнням cпeцифiки 
peгioну пoвиннa пepeйти до кoмпeтeнцiї мicцeвих 
упpaвлiнcьких cтpуктуp, якi мають дiяти у paмкaх 
нaцioнaльних peгулятopiв, щo зaдaютьcя з вищoгo piвня. Тoму, 
пpoвoдячи дocлiджeння зі вcтaнoвлeння взaємoзв'язкiв мiж 
coцiaльнo-eкoнoмiчним poзвиткoм i якicтю нaвкoлишньoгo 
пpиpoднoгo cepeдoвищa (eкoлoгiчнoю cклaдoвoю) peгioну, 
дoцiльнo poзpoбляти cхeму їх взaємoдiї нa ocнoвi клacтepнoгo 
пiдхoду дo peгулювaння пpoцeciв тepитopiaльнoгo poзвитку.  

Таким чином, пpoцec peaлiзaцiї peгioнaльної eкoлoгiчної 
політики пoвинeн бути opiєнтoвaний нa застосування 
клacтepнoгo пiдхoду дo peгулювaння пpoцeciв тepитopiaльнoгo 
poзвитку. Для дepжaви основними перевагами зacтocувaння 
клacтepнoгo пiдхoду дo peгулювaння пpoцeciв тepитopiaльнoгo 
poзвитку під час peaлiзaцiї peгioнaльної eкoлoгiчної політики є 
наступні: збiльшeння кiлькocтi плaтникiв пoдaткiв i бaзи, щo 
oпoдaткoвуєтьcя (цeнтpи упpaвлiння мaлим i cepeднiм бiзнecoм, 
як пpaвилo, знaхoдятьcя нa тiй тepитopiї, щo i caм бiзнec, нa 
вiдмiну вiд вepтикaльних кopпopaцiй); cтвopeння дiєвoгo 
iнcтpумeнту для взaємoдiї з бiзнecoм (дepжaвнo-пpивaтнe 
пapтнepcтвo тoщo); знижeння зaлeжнocтi вiд oкpeмих бiзнec-
гpуп; cтвopeння ocнoви для дивepcифiкaцiї eкoнoмiчнoгo 



 143

poзвитку peгioну. Для бiзнec-cтpуктуp, вiд eфeктивнocтi 
дiяльнocтi яких зaлeжить пoдaльший coцio-eкoлoгo-
eкoнoмiчний poзвитoк peгioну, пepeвaгaми зacтocувaння 
клacтepiв є: пoлiпшeння кaдpoвoї iнфpacтpуктуpи; cтвopeння 
iнфpacтpуктуpи для дocлiджeнь i poзpoблення; змeншeння 
витpaт, cтвopeння мoжливocтeй для уcпiшнoгo вихoду нa 
мiжнapoднi pинки. Усе вищезазначене дасть змогу виpiшити 
основні екологічні проблеми регіонів України. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 
 
Сирітство як тяжке соціальне явище існує в будь-якому 

суспільстві: завжди були, є і будуть діти, які з різноманітних 
причин залишаються без батьків, а їх розвиток відбувається 
або в іншій сім’ї, або в спеціально створених для цього 
установах. Однак, на сьогодні особливо гостро постала 
проблема соціального сирітства. Причини, через які діти 
залишаються без батьківського піклування та виховання, різні, 
але наслідок один – дитина позбувається конституційного 
права на сімейне виховання, тому багато в чому подальша 
доля дітей-сиріт залежить від ставлення до цієї проблеми як 
суспільства, так і держави. Отже виявлення проблемних 
аспектів, що ускладнюють соціально-правовий захист дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та пошук 
шляхів їх вирішення є досить актуальним. 

Актуальні проблеми в сфері соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
досліджують як зарубіжні, так і вітчизняні науковці 
(Л. Артюшкіна [1], Г. Бевз [2], О. Безпалько [3], І. Звєрєва [3], 
А. Капська [2], Н. Комарова [2] та багато ін. 

Проаналізувавши роботи багатьох науковців було 
визначено, що до невирішених на сьогодні питань у системі 
соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, можна віднести такі: 

– відсутність 100 % реєстрації новонароджених та 
видання свідоцтв про народження у встановлені законом 
терміни, порушення якого призводить до несвоєчасного 



 145

призначення відповідної державної допомоги для дітей, що 
не сприяє забезпеченню безпечного та здорового початку 
життя дітей (у подальшому – це відсутність можливості 
отримати освіту інше); 

– недостатня державна допомога сім’ям з дітьми щодо 
забезпечення сприятливих умов для виховання дітей, 
захисту їх особистих прав та інтересів; 

– тенденція до збільшення кількості дітей, позбавлених 
батьківської опіки за рахунок позбавлення батьківських 
прав осіб, які ухиляються від обов’язків по вихованню, 
навчанню та утриманню дітей; 

– працевлаштування дітей (нестабільна діяльність 
підприємств і організацій, затримка виплати заробітної 
плати не дозволяє забезпечити повне використання 
заброньованих місць); 

– збільшення кількості осіб, що вживають наркотики, 
психотропні речовини, алкоголь та поширення 
тютюнопаління серед дітей; 

– скоєння правопорушень та злочинів дітьми-сиротами 
та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які 
перебувають в інституалізованих закладах;  

– у переважній більшості інтернатних закладів 
спостерігаються надмірна опіка щодо дітей, яка призводить 
до незнання ними своїх обов’язків, на відміну від прав, 
відсторонення від посильної і необхідної побутової праці; 

– переважна більшість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, утримується, виховується та 
навчається в державних дитячих закладах, в яких, через 
велику кількості вихованців, діти не отримують сімейного 
затишку, материнської та батьківської ласки, справжнього 
добробуту і, головне, соціальної адаптації з раннього 
дитинства; 

– спостерігається стійка тенденція до того, що більшість 
вихованців інтернатних закладів є соціально та 
психологічно дезадаптованими, мають відхилення у 
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поведінці, підвищену агресивність, а створена система 
виховної роботи не спроможна сформувати у дітей життєво 
необхідні навички для самостійного життя.  

Проблеми, які існують у сфері соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
взаємопов’язані між собою і потребують комплексного 
підходу до їх розв’язання. Особливої уваги потребує 
вирішення проблеми захисту житлових та майнових прав 
неповнолітніх при укладанні угод купівлі-продажу житла 
батьками від імені неповнолітніх. Згідно з частиною 1 статті 
17 Сімейного кодексу України [4], при житті батьків діти не 
мають права на їхнє майно так само як і батьки не мають 
права на майно дітей. На практиці, згідно зі статтею 145 
цього Кодексу, органи опіки і піклування виносять свої 
рішення про надання згоди від імені неповнолітніх для 
укладення угод, що потребують нотаріального посвідчення і 
спеціальної реєстрації, зокрема угод щодо приватизованих 
квартир, співвласниками яких є діти. Такі рішення 
мотивуються тим, що батьки дитини мають інше, 
упорядковане житло, де є належні умови для її виховання та 
проживання. Але органи опіки і піклування не звертають 
уваги на ту обставину, що певна частина коштів, отриманих 
від продажу майна, повинна залишатися за дитиною, тобто 
внесена на особовий рахунок дитини або витрачена на 
придбання дитині іншого житла шляхом укладання угоди, 
що належить нотаріальному посвідченню або спеціальній 
реєстрації. До того ж у Законі України «Про банки та 
банківську діяльність» [50] не передбачено норми, яка б 
давала змогу вносити на особові рахунки дітей кошти, в тому 
числі і ті, що отримані батьками дітей в результаті продажу 
житла (майна), у якому свою частку мають діти. Але в Законі 
України «Про банки та банківську діяльність» 1997 р. 
існувала норма, що давала змогу будь-якій особі вносити 
кошти на особовий рахунок дитині. 
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Водночас, ускладнює становище той факт, що відповідно 
до нормативно-правової бази щодо житлового забезпечення, 
громадяни самостійно використовують право на одержання 
жилого приміщення в будинках державного і громадського 
житлового фонду з настанням повноліття, тобто після 
досягнення вісімнадцятирічного віку. Не маючі родичів, 
власного житла, роботи, діти залишаються бездоглядними і 
соціально незахищеними. Нормативно визначені гарантії 
забезпечення житловою площею дітей та молоді із числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
не виконуються державними органами вже впродовж 
багатьох років, адже держава не фінансує ці заходи.  

Слід зазначити, що однією з причин численних 
порушень майнових прав дітей є некомпетентність 
керівників органів місцевого самоврядування (органів опіки 
при сільських, селищних радах) в питаннях захисту особових 
та майнових прав дітей. 

Потребує вдосконалення система роботи державних 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, спрямована на формування у дітей життєво 
необхідних навичок для самостійного життя.  

Виходячи з вище зазначеного можна стверджувати, що 
фінансування державою соціальної сфери є вкрай 
недостатнім, потрібне адекватне сьогоденню збільшення 
багатьох видів соціальних державних допомог відповідно до 
вимог сьогоденного життя. Варто зазначити, що сім’ї в 
Україні бідніють через фінансові труднощі, батьки 
помирають від алкоголізму або хвороб, або сидять по тюрмах, 
на очах дітей відбуваються сімейні трагедії різного ступеню 
та характеру, що дуже впливає на подальше життя дитини. 
Тому суспільству і державі потрібно не лише 
вдосконалювати законодавчу базу й розробляти нові 
програми, але й дбати про фінансування цих програм, 
оскільки жодна державна або регіональна програма не 
працюватиме без фінансової підтримки.  
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ  
НА ЗАСАДАХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

 
Згідно до щорічного послання резидента України до 

верховної ради України «Про внутрішнє і зовнішнє 
становище України в 2015» Забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку вимагає надійного й ефективно 
функціонуючого енергетичного сектору країни [2 c. 319]. 
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Кризові явища в економіці формують потужний 
модернізаційний запит, що проявляється як в актуалізації 
норм енергоресурсоефективної поведінки у суспільстві, так і 
в підвищенні ринкової та інвестиційної активності 
підприємств, впровадженні нових стандартів для виходу на 
нові ринки. [3, с. 3]  

Відкликаючись на актуальні питання сьогодення 
стратегічною ціллю розвитку Харківської області обрано 
конкурентоспроможність економіки та зростання ВВП 
завдяки досягненню наступних оперативних цілей.  

1. Забезпечення енергобезпеки регіону за рахунок 
підвищення енергоресурсоефективності економіки шляхом 
залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій у модернізацію 
фондів промисловості та підприємств житлово-комунального 
господарства, розвиток відновлюваної та альтернативної 
енергетики на власній сировинній базі (біомасі, бурому 
вугіллі, твердих побутових відходах тощо),  

2. Локалізація на території регіону виробництва 
енергоресурсоефективного обладнання із застосуванням 
сучасних технологій для забезпечення потреб області та 
внутрішнього ринку України [3, с. 157]  

Для ефективного державного контролю за розробленням 
і виконанням програм по енергозбереженню необхідно 
створити нові блага на ринку. Найпоширенішим видом 
таких благ є ринкова ліцензія.  

Ліцензія видається на певний вид визначеної за 
напрямом і обсягом діяльності. Яка має значення для 
розвитку регіону, економічного зростання, підвищення 
соціально-економічної ефективності, вирішує питання 
енергетичної ефективності. 

До основних напрямів діяльності можемо віднести:  
1. Сміттепереробні заводи; 
2. Виробництво і впровадження у використання 

альтернативних джерел енергії (вітряки, сонячні батареї, 
біопаливо, світлодіодні лампи). 
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3. Видача ліцензій приватним фірмам на очищення лісів, 
лісопарків та парків Харкова та Харківської області, від хмизу, 
сухостою, повалених дерев, вивіз листя з міста і т.д. та 
переробка їх в пеллети для котельно-паливного обладнання. 
В договорі необхідно визначати тип ділянки, напрям 
діяльності, контролюючу особу, відповідальність підрядника. 
У лісі ці фірми працюють під наглядом лісничого, у разі 
знищення живого дерева, що не підлягало вирубці 
застосовуються загальні норми права для порушників.  

4. Освоєння альтернативних джерел енергії та її 
виробництво. 

Ліцензія надається на безкоштовній основі, але дає 
можливість місцевим органам влади контролювати 
діяльність ліцензіата в питаннях: обсягів і масштабів 
діяльності; дотримання закону і умов наданих ліцензією; 
виконання державних контрактів. Для підвищення 
привабливості даних проектів державна влада може 
скуповували лишки енергії у виробника чи оформляти 
замовлення на паливо для бюджетних установ.  

Можливо розробити програми по суспільному 
фінансуванню власників ОСББ та місцевої влади по 
встановленню сонячних батарей на багатоповерхівках і 
використання цієї енергії для освітлення під’їздів та 
прилеглих до будинку територій. Обладнання сонячними 
батареями бюджетних установ (місцеві ради, лікарні, крупні 
школи та дитячі садочки), з метою використання енергії для 
потреб цих установ. На умовах співфінансування з бюджету 
міста та бюджету області. Також можливо скористатись 
програмою відшкодування з держбюджету частини суми 
кредитів, взятих населенням та ОСББ на енергоефективне 
обладнання та матеріали, яка продовжена на 2016 р. Про це 
йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 11 
листопада 2015 р. № 929 «Про продовження строку 
виконання Державної цільової економічної програми 
енергоефективності і розвитку сфери виробництва 
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енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива на 2010–2015 роки». 

«Уряд робить все можливе, щоб якомога більше 
українців долучилися до впровадження енергоефективних 
заходів. Відтепер усі охочі зможуть скористатися державною 
підтримкою і в наступному році та переконатися у дієвості та 
ефективності запропонованого державою механізму», – 
прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій 
Савчук оприлюднену постанову Кабінету Міністрів України. 
За період з жовтня 2014 р. по вересень 2015 р. 
Держенергоефективності відшкодувало позичальникам 
111,7 млн грн [1].  

Враховуючи актуальність питання підвищення 
енергоефективності в стратегічному плані, вважаємо за 
доцільне на регіональному рівні розвиток нових виробництв, 
що сприятимуть досягненню стратегічної мети, наситить 
ринок, і призведе до здешевлення кінцевої вартості 
продукції. Ми маємо на увазі освоєння технологій і розвиток 
виробництва сонячних батарей, вітроелектростанцій, 
котельного обладнання на альтернативних джерелах 
пального, лічильників електроенегії, та лічильників тепла, 
енергоефективних ламп освітлення. Харківська область має 
потужний виробничий потенціал який здатний виконати це 
завдання, крім того освоєнні нових технологій сприятиме 
розширенню виробництва і рівня зайнятості в регіоні.  

Сьогодні ринок пропонує декілька видів 
енергоефективних ламп: компактні люмінесцентні, світодіодні 
та галогенові лампи. Компактні люмінесцентні лампи є 
найбільш популярними. Енергоефективність світодіодних 
ламп вища, але в той же час вони коштують дорожче ніж 
компактні люмінесцентні лампи. Енергоефективність 
світодіодних ламп на 90 % вища за лампи розжарювання, а 
строк служби складає 25000 годин і більше.  

Китай інвестував 2 млрд доларів у виробництво 
енергозберігаючих ламп. Сьогодні Китай – світовий лідер у 
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цій сфері – тут виробляють понад 80 % усіх 
енергозберігаючих ламп і більша їх частка експортується [6]. 

В Україні виробництво світлодіодних ламп вкрай низькє 
в більший мірі кінцевий споживач користується китайською 
продукцією. Серед українських виробників можемо виділити 
КБ ИСАЕВ [4] та НАК «Укрсвітлолізінг»[5], 

Згідно з інтерв’ю Голови Державного агентства з питань 
науки, інновацій та інформатизації України, академіка 
Національної академії наук Володимира Семиноженко: 
«Якщо ми реалізуємо до 2020 року заміну хоча б 2/3 існуючих 
сьогодні світильників на світлодіодні, то вважайте, що в рік 
ця економія еквівалентна 5,4 млрд. кВт-год., Тобто 
зекономлена робота приблизно чотирьох блоків АЕС, або, 
якщо вам завгодно, це економія понад 1,8 млрд. кубометрів 
газу (близько 10 % його обсягу видобутку в країні або 60 % 
національної видобутку нафти)» [5]. 

Виробництво сонячних батарей, вітрових генераторів та 
світлодіодних ламп є перспективною нішею для нашого регіону.  

Не втрачає своєї актуальності необхідність 
націоналізації приватних газодобувних підприємств, їх 
підпорядкування регіональним органам влади, ми вважаємо 
що це призведе до підвищення ефективності їх 
використання, відповідальність за видобуток і споживання зі 
сторони суспільства, і можливо в кінцевому підсумку 
призведе до зниження кінцевої вартості енергоресурсів.  
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 
Одним із пріоритетних напрямків державної діяльності 

є охорона здоров’я, а тому в Україні необхідно формувати 
політику охорони здоров’я та забезпечувати її реалізацію. 

Згідно з дослідженнями фахівців Н. Р. Нижник, 
Я. Ф. Радиша, О. П. Щепіна та інших дослідників, державна 
політика України в галузі охорони здоров’я – це комплекс 
прийнятих загальнодержавних рішень чи взятих 
забов’язань щодо збереження та зміцнення фізичного і 
психічного здоров’я та соціального благополуччя населення 
держави як найважливішої складової її національного 
багатства шляхом реалізації сукупності політичних, 
організаційних, економічних, правових, соціальних, 
культурних, наукових та медичних заходів з метою 
збереження генофонду української нації, її гуманітарного 
потенціалу. Держава має забезпечувати приорітетність 
охорони здоров’я, поліпшення умов праці, відповідати за 
рішення екологічних проблем, удосконалювати медичну 
допомогу та заохочувати здоровий спосіб життя. 

Метою данного дослідження є аналіз державної 
політики України в галузі охорони здоров’я, як системи, що 
регулює здоров’я нації. 
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Важливим етапом у розвитку охорони здоров’я стало 
затвердження проекту Загальнодержавної програми 
«Здоров’я-2020: український вимір» [1].  

Розроблений проект Програми спрямовано на:  
– профілактику неінфекційних захворювань та 

формування усвідомленого та відповідального ставлення 
населення до власного здоров'я та особистої безпеки 
населення України, скорочення нерівності, проведення 
заходів спрямованих на зниження основного тягаря хвороб, 
посилення потенціалу системи охорони здоров'я;  

– формування міжсектрального підходу для підвищення 
ефективності заходів з їх профілактики та формування 
здорового способу життя;  

– оптимізацію організації та фінансування системи 
охорони здоров'я в межах виконання Загальнодержавної 
програми «Здоров'я–2020: український вимір».  

Наданий час система охорони здоров’я в Україні в 
основному спрямована на лікування пацієнтів, а не на 
попередження розвітку захворювань та їх своєчасне 
виявлення. Це, в свою чергу, призводить до хронізації 
патології, зростання первинної інвалідизації та смертності. 
Значні проблеми виникають через недостатній рівень 
впровадження високих медичних технологій. 

Розглядаючи досліджувану проблему, необхідно 
звернути увагу на те, що національна політика в галузі 
охорони здоров’я повинна передбачати створення нової 
ідеології охорони здоров’я України, вироблення шляхів та 
засобів оптимальної організації на національному рівні 
охорони та поліпшення здоров’я, соціальної профілактики 
захворювань та реабілітації [2].  

Що стосується стратегічних дій та цілей політики 
держави у сфері охорони здоров’я має бути поліпшення 
здоров’я населення та обов’язкової доступності медичної 
допомоги для всіх прошарків населення. Якщо кожна людина 
суспільства матиме можливість не лише зберігати, а й 
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поліпшувати власне здоров’я, то це забезпечить використання 
багатогранних можливостей людини на користь держави та 
подовжити активний працездатний період життя. 

Здоров’я сприймається не тільки як здатність до 
фізичного благополуччя існування, скільки як здатність до 
виконання соціально-трудових функцій, до відтворення 
сукупності людських здібностей та потреб. Ступінь розвитку 
різноманітних здібностей, творчих можливостей особистостей 
і повнота їх реалізації, інтенсивність та результативність 
діяльності індивіда є не лише залежними, а й певною мірою 
похідними від стану його здоров’я [3].  

Підсумовуючи викладене вище, відзначимо, що для 
України, яка сьогодні перебуває в стадії трансформації всієї 
системи державного управління, значно ускладнюється процес 
реалізації змін у системі охорони здоров’я, ефективне 
управління якою є важливим внеском у досягнення належних 
стандартів життя населення і обороноздатність держави. 

Розв’язанню проблем має посприяти поетапне 
збільшення державних асигнувань у сферу охорони здоров’я 
та їх раціональне використання, запровадження ефективної 
системи фінансування; профілактика виробничого 
травматизму та професійних захворювань; наявність 
моніторингу за станом генофонду, рівнем популяційного 
імунітету, циркуляцією збудників інфекційних хвороб. На 
даний час, державі потрібні контроль та попередження 
неінфекційних хвороб за допомогою впровадження 
різноманітних програм з регулювання навколишнього 
середовища, а також податкового регулювання (насамперед, 
податки на шкідливі звички). Систему охорони здоров’я 
необхідно спрямувати на попередження та профілактику 
захворювання і пропаганду здорового способу життя, а не 
тільки на саме лікування. Особливої уваги потребує 
матеріально-технічне забезпечення та удосконалення роботи 
підрозділів, які займаються проведенням медико-соціальної 
експертизи та реабілітації, а також наближення відповідної 
діяльності до європейських стандартів.  
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Проте, необхідно пам’ятати, що не лише сама держава, а 
і суспільство відповідальні перед сучасним та майбутнім 
поколіннями за рівень здоров’я та збереження генофонду 
України.  
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СУТНІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНУ 

 
Однією з найактуальніших і невідкладних проблем 

людства ХХ – ХХІ століть є передбачення можливих 
наслідків відповіді на глобальні виклики епохи. Ще в 1972 р. 
у доповіді Римського клубу «Межі зростання» були закладені 
підвалини поняття «сталий розвиток». Сучасна «концепція 
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сталого розвитку передбачає економічну, екологічну та 
соціокультурну складові, згідно з якими людство має 
орієнтуватися на застосування енергозбережувальних та 
природоохоронних технологій, створення екологічно 
безпечної продукції, переробку відходів, збереження 
непорушності природних біологічних систем, підтримання 
культурного плюралізму в суспільстві» [1, с. 672]. 
Зауважимо, що нова парадигма суспільного розвитку 
полягає не в нарощуванні виробництва матеріальних благ, а 
в наданні людям можливості робити вільний вибір щодо 
професії, праці, стилю життя, здоров’я, доступу до знань, 
реалізації особистих інтересів та ін. Таким чином, під час 
формування соціальної політики держави необхідно 
підтримувати баланс між задоволенням сучасних потреб і 
захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх 
потребу в безпечному і здоровому довкіллі. 

В Україні вже практично чверть століття відбувається 
пошук векторів суспільного розвитку, які б могли 
забезпечити гідне функціонування в тому числі й 
соціальних програм як інструменту реалізації соціальної 
політики, спрямованих не лише на соціальний захист більш 
вразливих категорій населення, а здебільшого сприяли б 
створенню відповідних умов для розвитку активної 
економічної діяльності громадян країни. В цьому напрямку 
було розроблено й прийнято низку законодавчих актів, які, 
наприклад, В. Потапенко, аналізуючи правову базу в сфері, 
що стосується сталого розвитку, називає її «досить строкатою 
та різною як за якістю правових документів, так і за рівнем 
відповідальності реальній політиці» [4, с. 56]. 

Варто відмітити, що в Україні процес підготовки 
правової бази для забезпечення сталого розвитку країни й 
досі продовжується. Так, на початку 2015 р. була схвалена 
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», відповідно до 
якої, з метою впровадження в країні європейських 
стандартів життя та виходу України на провідні позиції 
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світу, визначено чотири вектори, за якими 
здійснюватиметься цей рух: розвитку, безпеки, 
відповідальності та гордості [5]. В рамках цих векторів руху 
передбачається реалізувати 62 реформи та програми 
розвитку держави, серед яких стратегічні орієнтири 
соціальної складової сталого розвитку має, на нашу думку, 
лише десята частина від усіх цих реформ. Хоча саме 
соціальні домінанти сталого розвитку, як справедливо 
зазначили ще в 2012 р. учені Інституту економіки 
природокористування та сталого розвитку Національної 
академії наук України, «пов’язані з одним із 
найактуальніших завдань сучасності – пошуком 
інструментарію подолання обмежень так званого суспільства 
споживання, в якому дедалі більше пригнічується 
особистість: утрачається раціональність споживчого попиту, 
відбувається розрив між споживанням і задоволенням 
реальних потреб людини, формуються «хибні» потреби, 
визначальним мотивом яких стає незмірне бажання «мати»«  
[3, с. 19].  

Слід зазначити, що соціальна політика територіальної 
організації суспільного життя ґрунтується як на 
загальнодержавному, так і на власному інтересі певної 
території (регіону). Орієнтиром відтворення соціальних 
відносин щодо розвитку регіону, на думку вітчизняних 
науковців, є спосіб життя, який можна забезпечити для 
переважної більшості населення за умов найефективнішого 
використання всіх складових економічного зростання 
регіону [6, с. 291–292]. Вчені наголошують, що мова йде про 
забезпечення умов для формування середнього класу зі 
способом життя, що притаманний розвиненим країнам. 

Як справедливо стверджують П. Круш та 
О. Кожемяченко, одним із вирішальних факторів соціально-
економічного розвитку регіону є його економіко-географічне 
положення, що включає виробничо-географічне положення 
відносно баз матеріального виробництва; ринкове – відносно 
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ринків збуту споживчих товарів виробничого призначення; 
демографічне – відносно зосередження населення, трудових 
ресурсів; транспортно-географічне – відносно транспортної 
мережі з урахуванням її перевізної здатності, швидкості та 
вартості транспортування [2, с. 90–91]. Дійсно, економіко-
географічне положення регіонів України, також як і їх 
природно-ресурсне забезпечення, не однакове, має свою 
специфіку, тому має враховуватися під час формування 
регіональної соціальної політики. 

Іншим чинником соціально-економічного розвитку 
територій є населення, оскільки саме воно є основою для 
формування трудових ресурсів, формує споживацьке 
середовище, є суб’єктом майнових відносин та інвестиційних 
процесів. Спостереження за змінами в демографічній 
ситуації здійснюється постійно відповідними органами та 
установами. Одним із таких демографічних показників є 
тривалість життя людини. Зазначимо, що в документах зі 
сталого розвитку наголошується на необхідності 
забезпечення доступності якісної питної води, каналізації, 
безпечних продуктів харчування, що актуально сьогодні для 
всіх регіонів України, оскільки це саме ті речі, що впливають 
також і на тривалість життя людини. До того ж лише чверть 
житлової площі у сільській місцевості країни обладнано 
каналізацією, вже не кажучи про її якість.  

Оцінюючи якість трудового потенціалу регіону потрібно 
звертати увагу насамперед на такі критерії: 

– освітня підготовка (загальна, спеціальна освіта); 
– кваліфікаційна підготовка; 
– освітня підготовка вищого рівня (вища освіта); 
– перепідготовка та підвищення кваліфікації; 
– статевовікові показники; 
– сімейна структура; 
– здоров’я. 
Ефективна соціальна політика регіону має сприяти 

збереженню і розвитку трудового потенціалу, цінностей 
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способу життя, норм і принципів фахової та моральної 
поведінки людей.  

Підсумовуючи все вище сказане хотілось би зазначити, 
що на формування соціальної політики в регіоні впливає 
велика сукупність факторів: економічні, демографічні, 
соціальні, містобудівні, природно-кліматичні та ін. умови 
життєдіяльності. Сукупність різноманітних факторів 
визначають створення мережі об’єктів, що визначають 
потребу в послугах соціального призначення. Особливу роль 
у розвитку соціальної сфери регіону відіграють фактори, що 
висвітлюють ступінь сформованості систем розселення та 
рівень розвитку матеріального виробництва. Отже, сталий 
розвиток регіону неможливий без вироблення засад 
регіональної соціальної політики, що ґрунтуються на 
соціально орієнтованій ринковій економіці.  
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УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПЕРСОНАЛОМ  
В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ 

РЕГІОНУ 
 
Сучасні соціально – економічні умови функціонування 

багатьох регіонів пов’язані з різноманітними внутрішніми та 
зовнішніми факторами впливу (загальний стан економіки, 
політична та соціальна нестабільність, наслідки попередніх 
криз та інше), які значно ускладнюють їх сталий розвиток. За 
останні роки, функціонування та розвиток підприємств усього 
світу супроводжуються виникненням криз різного типу та 
глибини прояву, що зумовлює необхідність комплексного 
антикризового управління, яке постає визначальною 
передумовою розвитку сучасного підприємства. 

Формування потенціалу стабілізації української 
економіки та її подальшого стійкого розвитку нерозривно 
пов’язане з подоланням кризового стану значної кількості 
вітчизняних промислових підприємств. Соціально 
економічне становище підприємств Харківського регіону, як 
і держави в цілому, свідчить про необхідність підвищення 
ефективності управління, в першу чергу, стратегічно 
важливих підприємств, які забезпечують не тільки робочі 
місця для населення, але й мають велике значення у сфері 
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промисловості, фінансів, енергетики, водопостачання, 
проектно – конструкторських розробок, для забезпечення 
наукових досліджень та військово-промислового комплексу. 
Саме тому задля забезпечення економічної безпеки регіону 
необхідно забезпечити відповідний рівень функціонування 
стратегічно важливих підприємств.  

Управління промисловими підприємствами у 
Харківському регіоні на сучасному етапі має багато 
недоліків, зокрема у сфері антикризового управління. 
Проблематика антикризового управління промисловими 
підприємствами охоплює широкий спектр проблем: 
виробництво, персонал, фінанси, планування та 
прогнозування, стратегічний розвиток та інші [1]. 

На нашу думку, окремого розгляду потребує антикризове 
управління персоналом на підприємствах в регіонах, оскільки 
найбільш популярними заходами під час кризи у українських 
керівників є звільнення персоналу, спрямоване на 
скорочення витрат, відпустки без збереження заробітної 
плати, робота у неповний робочий день та інші заходи. В свою 
чергу, про це свідчать відповідні дані Головного управління 
статистики у Харківській області за останні роки [2]: 

– у 2013 – 2015 роках спостерігаються негативні зміни у 
співвідношенні прийнятих та звільнених працівників у 
сфері промисловості – усього на роботу було прийнято – 
36376, 30587 та 22370 осіб у 2013, 2014 та 2015 рр. відповідно, 
а звільнено 44648 осіб у 2013 р., 42919 у 2014 р. та 33685 осіб 
за січень – вересень 2015 р. Тобто, простежується стійка 
тенденція до перевищення кількості звільнених над 
прийнятими на промислові підприємства регіону у розмірі 
понад 30 % відповідно до посилення кризових явищ 
(Харківський авіаційний завод, ДП ХПЗ ім. Т. Г. Шевченка, 
ДП «ХЕМЗ», ПАТ «Харківський тракторний завод», ДП завод 
«Електроважмаш» та ін.); 

– статистичні дані також свідчать про наявність практики 
відпустки без збереження заробітної плати на проблемних 
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підприємствах промисловості (переважно, державної форми 
власності). За період з 2013 по 2015 р. кількість осіб, що 
знаходилися у відпустці без збереження заробітної плати 
зросла з 1296 осіб у 2013 р. до 3103 осіб у 2015 р., тобто майже 
у 2,4 рази. Також за останні роки доволі часто керівники 
застосовували переведення працівників на неповний 
робочий день (тиждень) – 20672 осіб, 35767 осіб та 35154 
особи у 2013, 2014 та 2015 (січень – вересень) рр. відповідно. 
Підкреслимо, що зазначені заходи стали більш часто 
застосовуватися на промислових підприємствах Харківського 
регіону у період посилення соціально – економічної кризи у 
2014 – 2015 рр.; 

– ще однією тенденцією виступає масове вивільнення 
працівників – про найбільше очікуване вивільнення 
працівників повідомили підприємства, установи та організації 
м. Харкова. Серед осіб, попереджених про вивільнення, 
найбільшу частку становлять працівники сфери державного 
управління й оборони (75,7 %), освіти (7,6 %) та 
промисловості (4,3 %) [2]. 

Таким чином, статистичні дані підтверджують висновки 
щодо неефективного антикризового менеджменту персоналу 
на стратегічно важливих підприємствах регіону, які не 
використовують позитивний світовий досвід у цій сфері та не 
здійснюють спроб адаптації інструментів антикризового 
управління персоналом для українських реалій. Крім того, 
відповідно до статистичних досліджень, саме сфера 
промисловості у регіоні зазнала найбільших втрат під час 
кризи останніх років та втратила багатьох працівників, що 
обумовлює необхідність розвитку антикризового управління 
персоналом. 

Вивчаючи особливості управління персоналом в умовах 
кризи слід зазначити, що тільки 10 % підприємств формують 
антикризову команду, яка може вирішувати ситуаційні 
проблеми. 
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Проте проблема щодо реалізації ефективних 
інструментів управління персоналом в умовах кризи може 
мати наступні рішення та рекомендації щодо антикризового 
менеджменту персоналу [3]:  

1. Формування ефективної комунікативної політики в 
питаннях впровадження нововведень, створення умов для 
усунення опору змінам – реалізація локальних 
інформаційних ресурсів (мережа, чати, газети, радіо тощо), 
які виступають каналами поширення інформації та 
допомагають реалізувати управлінські функції.  

2. Формування HR-бренду як комплексу заходів щодо 
формування позитивного іміджу роботодавця, спрямованого 
на залучення й утримання кращих фахівців у цій галузі 
(використання ЗМІ, проведення благодійних акцій, 
аутплейсмент, присутність у соцмережах, дотримання 
положень колективного договору, кадрової політики, 
філософії підприємства). Крім того, наявність ефективного 
HR-бренду на підприємствах регіону дає можливість 
залучити нову робочу силу, а також підвищити 
конкурентоспроможність стратегічно важливих підприємств. 

3. Аутсорсинг персоналу – стратегія управління 
підприємством, спрямована на передачу ведення деяких 
функціонально необхідних напрямків в діяльності 
підприємства компаніям, що спеціалізуються в даному 
конкретному роді діяльності. Різновидом аутсорсингу 
персоналу виступає лізинг персоналу [3]. 

4. У свою чергу, лізинг персоналу передбачає тимчасове 
залучення працівників для виконання функцій, кількість 
яких зростає в певні періоди часу (сезонні роботи, великі 
контракти, час літніх відпусток). Однак, застосування 
лізингу персоналу має і свої недоліки – висока вартість 
послуг лізингової компанії, проблеми нормативного 
регулювання лізингових договірних відносин, що стосуються 
персоналу, проблемі адаптації персоналу. 
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5. Моніторинг пропозиції робочої сили на ринку праці. У 
кризові періоди менеджери з персоналу можуть 
відслідковувати резюме висококваліфікованих фахівців, які 
були звільнені через кризу і готові працювати на вигідних 
для підприємства умовах. 

6. Формування організаційної культури, яка об'єднає 
колектив і забезпечить виживання підприємства в умовах 
кризи, а також забезпечення виконання корпоративних 
правил і норм працівниками. 

7. Бюджетування впровадження змін, спрямованих на 
реалізацію антикризових заходів для того, яке спрямоване 
на визначення того, які статті найбільш затратні, та пошуку 
можливостей їх скорочення [1]. 

8. Розробка синтезованої системи матеріального і 
морального заохочення, спрямована на встановлення 
взаємозв'язку між результатами діяльності кожного 
працівника і розміром винагороди за працю. 

9. Вивчення та адаптація керівництвом і 
співробітниками підприємства досвіду конкурентів в Україні 
та за кордоном – сприятиме не лише застосуванню нових 
інструментів управління, але й допоможе уникнути 
негативних наслідків в схожих ситуаціях [3]. 

Відповідно до запропонованих заходів у сфері 
антикризового управління персоналом, можна зазначити, 
що основою для побудови ефективної системи управління 
персоналом в умовах кризи виступає кадрова служба 
підприємства у поєднанні з кризовим менеджером чи 
центральним керівництвом. Якщо підприємство реалізує 
малоефективну кадрову політику – період подолання кризи 
значно збільшиться та може призвести до значного 
зростання заборгованості або банкрутства підприємства. 
Оскільки більшість стратегічно важливих підприємств у 
нашому регіоні доволі часто має справу з кризовими 
явищами – підвищення ефективності управління 
промисловим персоналом дозволить скоротити період виходу 
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з кризи та загальну кількість проблем підприємства, а також 
згуртувати колектив, підвищити професійну підготовку 
персоналу та забезпечити можливість для подолання кризи 
та розвитку підприємства в майбутньому. 
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ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 
Протягом останнього десятиліття науковці та практики 

у сфері державного управління наголошують на необхідності 
реформації державної служби, оскільки тільки вмотивовані 
державні службовці можуть сформувати професійну і 
високоефективну державну службу. Корупція, висока 
плинність кадрів, особливо молодих і висококваліфікованих 
спеціалістів, низька продуктивність та якість прийняття 
рішень в органах виконавчої влади є наслідками слабкої 
матеріальної мотивації проходження державної служби, що 
негативно відбивається на результативності діяльності 
державної служби в цілому. 
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Питання матеріальної мотивації праці державних 
службовців розглядаються такими вченими в сфері 
державного управління, як Л. Артеменко, В. Бондар, 
Н. Гончарук, В. Малиновський, С. Озірська, Т. Пахомова, 
М. Пашкова, А. Сіцінський, В. Філіпповський та інші. Однак, 
ця проблема державної служби потребує, перш за все, змін 
нормативно-правового забезпечення. 

Реформування законодавства з питань проходження 
державної служби почалося з прийняття Закону України від 
17.11.2011 р. № 4050-VI «Про державну службу», однак його 
виконання постійно відкладалося і в решті нова державно-
управлінська еліта ініціювала новий Закон «Про державну 
службу» № 2490 від 30.03.2015 [2], проект якого винесений 
на розгляд Верховної Ради України. Прийняття нового 
Закону «Про державну службу» очікують самі державні 
службовці, сподіваючись на покращення матеріального 
забезпечення, і керівники органів державного управління, 
сподіваючись на підвищення матеріальної зацікавленості у 
кадрів, на можливість будувати систему мотивації праці, 
активно застосовуючи як матеріальні, так і нематеріальні 
засоби заохочення.  

Мотивація – це функція управління, яка за допомогою 
спеціальних спонукаючих засобів активізує людину, орієнтує 
її на досягнення фіксованих цілей організації, розвиває її 
трудовий потенціал та використовує його в цілях організації. 
Мотивація є основною функцію державного управління, що 
здатна спонукати державного службовця працювати 
ефективно, самовіддано і творчо, розкривати та 
використовувати його трудовий потенціал, зацікавлювати 
державного службовця на довготривале та сумлінне 
проходження служби. 

Нажаль, актуальними донині постають проблеми 
матеріальної мотивації в органах виконавчої влади, як:  

– загальнодержавні міжвідомчі та регіональні 
розбіжності у розмірах оплати праці державних службовців. 
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Вони пояснюються не тільки передбаченими у штатних 
розкладах вищими категоріями державних службовців, ніж 
на місцях, а й розмірами премій. Звичайно, така ситуація є 
несправедливою та може викликати невдоволення 
державних службовців, адже розмір премій повинен 
залежати від результатів діяльності державних службовців, 
а не від наявності коштів у фонді оплати праці; 

– низький рівень заробітної плати, його невідповідність 
реальному прожитковому мінімуму. Так, середньомісячна 
заробітна плата державних службовців в цілому по країні у 
2014 році складала 3702 грн [1]. Однак, більшість 
державних службовців, що працюють в районних державних 
адміністраціях, отримують заробітну плату на рівні 
мінімальної; 

– несправедливість індивідуального преміювання. 
Державні службовці наголошують на наявності 
суб’єктивного підходу з боку керівників щодо призначення 
премій. Крім того, Постановою Кабінету Міністрів України 
«Про упорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів» визначена надбавка за 
високі досягнення у праці або за виконання особливо 
важливої роботи – у розмірі до 50 % посадового окладу, з 
урахуванням надбавки за ранг та вислугу років ( в деяких 
випадках до 100 %) [3, с. 245–246]. Така надбавка 
призначається керівником, а значить носить суб’єктивних 
характер, крім того її призначення залежить від наявності 
коштів у фонді заробітної плати. 

Стаття 49 проекту нового Закону «Про державну 
службу» № 2490 від 30.03.2015 визначає, що держава 
забезпечує достатній рівень оплати праці державних 
службовців для професійного виконання посадових 
обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, 
доброчесної та ініціативної роботи. Заробітна плата 
державного службовця складається з: посадового окладу; 
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надбавки за вислугу років; надбавки за ранг державного 
службовця; виплати за додаткове навантаження у зв’язку з 
виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного 
службовця за рахунок економії фонду оплати праці 
державного органу; премії (у разі встановлення). Одним із 
позитивних нововведень проекту нового Закону «Про 
державну службу» № 2490 від 30.03.2015 є визначення, що 
стала частка посадового окладу у заробітній платі 
державного службовця має складати 70 %, а премії – 30 %. 
Такий підхід зумовлений вимогами адаптації державної 
служби в Україні до норм Європейського Союзу, де заробітна 
плата публічних службовців складається з 80 % окладу та 
20 % премій. Премії державним службовцям 
встановлюватимуться за результатами роботи та оцінювання 
результатів службової діяльності. Визначено основні два 
види премій: премія за підсумками оцінювання результатів 
службової діяльності; місячна або квартальна премія 
відповідно до особистого внеску державного службовця в 
загальний результат роботи державного органу. 

Розміри посадових окладів на посадах державної служби 
будуть визначаться щороку Кабінетом Міністрів України під 
час підготовки проекту закону України про Державний 
бюджет України на наступний рік. Мінімальний розмір 
посадового окладу державного службовця не зазначено у 
проекті Закону. Справедливим та логічним вважаємо підхід, 
що був застосований у попередньому Законі України від 
17.11.2011 р. № 4050-VI «Про державну службу», де 
мінімальний розмір посадового окладу на найнижчий посаді 
державної служби встановлюється на рівні не менше двох 
розмірів мінімальної заробітної плати.  

Позитивним мотивуючим фактором є принцип 
встановлення надбавки за вислугу років на державній 
службі – 3 % посадового окладу державного службовця за 
кожний календарний рік стажу державної служби, але не 
більше ніж 50 відсотків посадового окладу. Такий підхід дає 
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можливість державному службовцю кожного року 
отримувати винагороду за проходження державної служби, 
матеріально підкріплювати власну мотивацію щодо 
незмінності професії. До речі, якщо на даний момент, 
надбавка за вислугу: понад 10 років – 20 %, буде – 30 %; 
понад 15 років – 25 %, буде – 45 %; понад 20 років – 30 %, 
буде – 60 % і так далі. 

У даному проекті не зазначаються розміри надбавки за 
ранг державного службовця, вказано, що вони будуть 
визначатися Кабінетом Міністрів України під час 
затвердження схеми посадових окладів на посадах 
державної служби. 

Щодо медичного обслуговування, то відповідно до 
проекту, державний службовець та члени його сім’ї, які 
проживають разом з ним, користуються в установленому 
порядку медичним обслуговуванням у державних та 
комунальних закладах охорони здоров’я.  

Основна проблема матеріальної мотивації полягає у 
тому, що державні службовці сьогодні незадоволені 
розмірами своєї заробітної плати, яка не тільки не відповідає 
ринковій заробітній платні робітників з такою ж 
кваліфікацією, як і в державних установах, але, як правило, 
ледь перевищує прожитковий мінімум. Низьке матеріальне 
забезпечення не тільки не зацікавлює висококваліфікованих 
професіоналів вступати на державну службу, а й призводить 
до того, що державні службовці перестають цінити посаду, 
яку обіймають. Отже, реформування законодавства з питань 
державної служби, зокрема прийняття нового Закону «Про 
державну службу» повинно забезпечити вирішення цієї 
проблеми. 
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ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 
В Україні державний фінансовий контроль як на 

місцевому. так і державному рівні пройшов ті ж самі етапи й 
організаційно-правові форми становлення та розвитку, що і 
в провідних європейських державах. Протягом століть тут 
співіснували та наслідували одна одну контрольні інституції 
як адміністративно-бюрократичного характеру, так і більш 
демократично організовані установи, діяльність яких 
наближалась до стандартів здійснення державного аудиту 
публічних фінансів у сучасному розумінні. 

Як і в середньовічній Європі у Давньоруській державі (X–
XIII ст.) зростання князівського доменіального господарства 
призвело до формування спеціального адміністративного 
апарату для контролю за використанням князівського майна. 
Ініціатива у створенні зовнішньої системи державного 
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фінансового контроля, що охоплювала все народне 
господарство, а не тільки князівське майно, належить 
золотоординським ханам, які у середині XIII ст. встановили 
своє панування майже над всіма землями колишньої 
Давньоруської держави. З тих часів державна монополія на 
будь-які господарські дії, й перш за все, на контроль за 
державними фінансами, закріпилася у Московській державі, 
тоді як в українських землях домінували інші за 
походженням польсько-литовські традиції. 

У Польській державі, а з 1569 р. – федеративній Речі 
Посполитій, до складу якої входила більшість українських 
земель, королівське свавілля у використанні державних 
фінансів вже наприкінці XVI ст. було обмежено становим 
коронним сеймом. Сучасні дослідники розглядають Річ 
Посполиту як свого роду «шляхетську демократію», особливістю 
якої є сформована ще у XV ст. парламентська система, яка 
захищала особисту свободу громадян [4, с. 245]. У 1563 р. 
незалежно від королівської скарбниці утворюється 
загальнодержавна скарбниця, т.зв. Равська скарбниця 
(зберігалася в м. Рава Мазовецька), як джерело публічних 
витрат. У 1613 р. для контролю витрат державної скарбниці 
окремою конституцією (законом) засновано Коронний трибунал 
скарбовий, який підпорядковувався виключно сейму. Таким 
чином Речі Посполитій належить пріоритет у здійсненні 
незалежного від королівської (адміністративної) влади 
зовнішнього (парламентського) контролю за державними 
фінансами. Ця система у XVI-XVII ст. діяла й на українських 
землях, хоча й в інтересах польсько-литовської шляхти. 

Паралельно існувала й інша організаційно-правова 
форма фінансового контролю публічних фінансів – т.зв. 
лонґерат (лонґерія) або фахова скарбова колегія, що за 
Магдебурзьким правом відала міськими фінансами. У 1507 р. 
краківська міська рада (магістрат) із свого середовища обрала 
скарбову раду у складі шести осіб, а в 1519 р. королівським 
декретом аналогічну інституцію було запроваджено у Львові. 
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Формувалася вона у відносно демократичній (становий) спосіб. 
З 1577 р. один з львівських лонґерів обирався з числа райців, 
другий від колегії лавників. У 1604 р. після загострення 
відносин громади з радою до них долучився ще третій лонґер 
від колегії «сорока мужів» [2, с. 125]. За прикладом Кракова у 
Львові з середини XVII ст. утворений був скарбовий суд, 
члени якого (по двоє від кожного з трьох міських станів і двох 
вірменських суддів) називалися «депутатами або членами 
суду з майнових спорів» [3, с. 231–232]. 

Лонґерії формувалися та діяли за відсутності 
безпосереднього зовнішньої адміністративного впливу. Вони 
мали унікальну можливість самостійно (звичайно, в межах 
правових норм міського самоврядування) визначати сферу 
власної компетенції. Протягом багатьох десятиліть лонґерії 
існували як своєрідний експериментальний майданчик для 
узгодження інтересів різних соціальних груп міського 
населення, здійснення компромісів щодо економічних 
інтересів. 

Демократичні за природою органи фінансового 
контролю публічних фінансів діяли і в Запорозькій Січі. 
Загалом запорозька владно-адміністративна система, як і 
козацьке право, являли собою симбіоз українського 
звичаєвого права, елементів німецького магдебурзького 
права і положень Статутів Великого князівства Литовського. 
Система управління громадським майном, яка склалася у 
Січі протягом XVII – початку XVIII ст. мала унікальні риси, 
які не можна звести до простої імплементації зовнішніх 
зразків. У той же час досвід публічного врядування 
Запорозької Січі разом із польським досвідом 
державотворення суттєво вплинув на формування 
державних інституцій Козацької держави Богдана 
Хмельницького та його наступників. 

У Козацькій державі середини XVII – кінця XVIII ст. 
співіснували та конкурували дві різні за природою інституції, 
що опікувалися державним фінансовим контролем. По-
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перше, це самоврядний за походженням уряд генерального 
підскарбія, який від імені гетьмана через полкових і 
сотенних ревізорів мав можливість контролювати місцеві 
фінанси. І, по-друге, адміністративні фінансові установи 
(Генеральна та полкові лічильні комісії), підпорядковані 
безпосередньо загальноросійським органами державного 
фінансового контролю (Ревізіон колегії та ін.). З 1781 р. 
російський уряд припинив діяльність Генеральної скарбової 
канцелярії. На базі її установ створювалися губернські 
казенні палати, підпорядковані міністерству фінансів. 

Державний фінансовий контроль у Російській імперії з 
1811 р. здійснювався виключно на адміністративних засад і 
в централізований спосіб. Від інших міністерств відомство 
Державного контролю відрізняло, по-перше, його 
підпорядкованість безпосередньо монарху й, по-друге, 
виключно колегіальний характер рішень, що ухвалювалися 
у Раді державного контролю. Місцеві органи державного 
контролю – контрольні палати, засновані у 1865-1866 роках, 
– діяли самостійно від загальних губернських установ та 
здійснювали ревізію рахунків останніх. 

Цікавий, хоча й суперечливий досвід організації 
адміністративного фінансового контролю склався в 
Австрійській (у 1867-1918 роках Австро-Угорській монархії), 
до складу якої з кінця XVIII ст. належали західноукраїнські 
землі. З 1761 р., коли тут було засновано Вищу рахункову 
палату, за право здійснювати фінансовий контроль із 
змінним успіхом змагалися дві групи імперських бюрократів 
– загальнодержавних і місцевих. Тільки 1866 року під 
проводом імператора для нагляду за діяльністю рахункових 
установ окремих міністерств остаточно утворено Вищий 
рахунковий суд із збереженням за ним статусу колишнього 
Генерального рахункового директорату. 

Органи державного фінансового контролю українських 
державних утворювань доби Національної революції 1917-
1920 років вимушено копіювали організаційну структуру та 
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повноваження колишніх установ Російської імперії. 
Можливостей розвинути самостійну демократично 
побудовану систему державного і місцевого контролю в них не 
було. Конституційний проект О. Ейхельмана (1920 р.), 
спрямований на створення конституційних засад 
федерального фінансового контролю як самостійної гілки 
державної влади, за тих обставин залишився без розгляду [1]. 

За часів радянської влади в умовах державної монополії 
на основні засоби виробництва і жорсткого політичного 
контролю за суспільним життям державний фінансовий 
контроль міг існувати тільки у формі внутрішнього 
адміністративного контролю у двох провідних формах – 
централізованій (Контрольно-ревізійне управління Народного 
комісаріату потім міністерства фінансів СРСР) та відомчій 
(внутрішній контроль державних установ) – рівно підлеглих 
політичному контролю вищих органів партійно-державного 
керівництва. Невдала спроба створити у 1991 р. Контрольну 
палату СРСР, як підпорядкований Верховній раді СРСР 
вищий орган фінансово-економічного контролю у країні, 
тільки віддзеркалила безперспективність спроб модернізації 
традиційної системи адміністративного фінансового контролю 
у відповідності до умов, що склалися в зовсім іншому 
соціально-економічному та державно-суспільному контексті. 

Отже, сучасна Україна в своїй історії має дві традиції 
організації державного фінансового контролю. Зрозуміло, що 
на початку незалежного розвитку української держави 
(тобто з 1991 р.) домінували традиції адміністративного 
контролю. Проте сьогодні після ухвалення нової 
європейської за змістом редакції Закону України «Про 
Рахункову палату» (2 липня 2015 р.) та створення на базі 
Державної фінансової інспекції Державної аудиторської 
служби як центрального органу виконавчої влади 
(28 жовтня 2015 р.) є підстави казати про посилення 
демократичної традиції здійснення державного аудиту 
публічних фінансів, яка стає незворотною. 
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ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА  
У ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ  

 
Сутністю державної регіональної політики є сукупність 

організаційно-правових та економічних заходів, 
спрямованих на поточні цілі держави та ефективний 
розвиток регіонів, раціональне використання ресурсів, 
створення сприятливих умов життєдіяльності людей. 
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Гуманітарний розвиток України це забезпечення 
високої якості життя на основі реалізації людського 
потенціалу, що зумовлює необхідність збільшення 
інвестицій у людський капітал, розвиток соціальної 
інфраструктури, сприяння підвищенню життєвого рівня 
населення як в загальнодержавному так і в регіональному 
розрізі. 

Людина є найпершою цінністю суспільства. Це потребує 
розв'язання найважливіших проблем розвитку духовності та 
моралі, освіти, поліпшення якості життя, що порушує гострі 
питання справедливості, патріотизму, поєднання світових і 
національних цінностей, гуманності, захисту людської 
гідності та принципів сучасної світової політичної і 
соціальної демократії, які передбачають реалізацію прав і 
свобод людини, забезпечення прав національних меншин, 
рівність чоловіків і жінок, створення умов для вільного 
волевиявлення народу на виборах усіх рівнів.  

 Метою дослідження є аналіз регіональної політики в 
гуманітарній сфері. 

Багато науковців досліджували питання щодо 
регіональної політики в гуманітарній сфері, а саме П. Бутко, 
Т. Кордюкова, Ф. Савченко, М. Симоненко та ін. 

Зробивши аналіз багатьох досліджень у сфері 
регіональної політики в гуманітарній сфері можна 
зазначити, що регіональна політика в гуманітарній сфері 
потребує досконалого аналізу та вдосконалення. 

Регіональна політика в гуманітарній сфері має сприяти 
розвитку освіти, науки, культури, медицини, сфери 
обслуговування, народному підприємництву. З урахуванням 
структури сучасної економічної системи гуманітарна політика 
як важливий елемент економічної системи має забезпечувати 
вільний доступ людини до освіти у тому й числі і до вищої, 
набуття професії, змістовну працю, належні умови праці. 

В Україні гуманітарна політика послабилася, що 
спричинило значне безробіття, звуження можливості 
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найбідніших верств населення здобути вищу освіту; 
унаслідок безробіття відбувається декваліфікація 
працівників. Послаблення гуманітарної політики призвело й 
до того, що працездатне населення працює на важких, 
небезпечних, екологічно брудних виробництвах. 

У сфері організаційно-економічних відносин 
гуманітарна політика повинна забезпечувати участь 
безпосередніх працівників у керуванні виробництвом, 
власністю, широкий розвиток народних підприємств, 
кооперативів, трудової приватної власності, а також оплату 
праці на рівні вартості робочої сили високої якості, 
прогресивне оподаткування трудових доходів. 

За останні десять років спостерігається тенденція до 
зменшення кількості з 21,4 тис. до 15,1 тис. дошкільних 
навчальних закладів як у міській, так і у сільській 
місцевості, так само, як і кількості дітей в них.  

Спостерігається дисбаланс в охопленні дошкільною 
освітою дітей, які проживають у містах і селах. Так, у 
Львівській та Рівненській областях дошкільні заклади 
відвідують відповідно лише 9 та 10 відсотків дітей, що 
проживають у сільській місцевості. 

Найбільшим структурним елементом системи освіти як 
за кількістю закладів, так і за чисельністю учнів є середня 
освіта. Найбільше загальноосвітніх навчальних закладів у 
Львівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Вінницькій 
областях, найменше – у Чернівецькій, Херсонській та 
Кіровоградській областях. 

Найбільше професійно-технічних навчальних 
закладів зосереджено в областях Дніпропетровській (65), 
Львівській (55) та Харківській (53), найменше – у 
Волинській (19), Закарпатській (20), Івано-Франківській (20) 
та Чернівецькій (14). 

В Україні функціонує 951 вищий навчальний заклад I – 
IV рівня акредитації, де навчається 2,71 млн студентів, у 
тому числі у закладах I-II рівня акредитації – 0,51 млн, III-
IV рівня акредитації – 2,2 млн. 
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Найбільше зосереджено вищих навчальних закладів I – 
IV рівня акредитації державної та комунальної форми 
власності в м. Києві (116), Харківській (75), 
Дніпропетровській (57), Львівській (61), та Одеській (45) 
областях; найменше – у Волинській (18), Рівненській, 
Миколаївській, Сумській (по 17 закладів) [1]. 

Залишається гострою ситуація з кадровим 
забезпеченням навчальних закладів. Намітилася тенденція 
старіння науково-педагогічних кадрів вищоїосвіти. У зв’язку 
з невирішенням ряду соціальних питань, відсутністю 
належних умов праці існує проблема відпливу педагогічних 
працівників з шкіл, особливо сільських. 

Науці, освіті, культурі має бути наданий статус 
найбільш економічно, соціально та політично важливих, 
оскільки вони є головним джерелом і базисом розвитку 
сучасного суспільства, держави та її регіонів. Послідовна 
гуманізація суспільства також має передбачати заходи, 
спрямовані проти комерціалізації культури, що суперечить 
духовним засадам українського народу та загальнолюдським 
цінностям. 

Гуманітарна політика повинна бути спрямована на 
формування, ініціативи і відповідальності особистості, 
відродження національного, культурного фундаменту 
суспільства. Її основним вектором є розвиток суспільства, 
підвищення його морального стану і здоров’я. 

Тому пріоритетом регіональної гуманітарної політики є 
створення умов для розвитку людського потенціалу завдяки 
рівному доступу всіх громадян до якісної освіти. 
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СОЦІОЕКОНОМІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО 

АГРАРНОГО І СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ 
 

Домінування техногенного шляху соціально-
економічного розвитку підриває відтворення природної 
основи як такої, призводить до великих втрат і 
розбалансування. Саме це спонукало суспільство приділяти 
увагу концепції сталого розвитку, яка забезпечує зняття 
суперечностей між досягненням цілей гармонійного 
соціально-екологічного розвитку та ідеологією 
перманентного зростання. Сталий розвиток доцільно 
розглядати у трьох площинах. По-перше, з точки зору 
соціально-гуманітарних цільових настанов; по-друге, з 
урахуванням теоретичного забезпечення таких 
характеристик процесу, як стійкість і справедливість; по-
третє, з позицій формування умов для самовідтворення 
сталого розвитку на основі наявних територіальних 
природних ресурсів. Саме на здатність самовідтворення і 
самоорганізації орієнтують Європейська хартія 
регіонального розвитку і Європейська хартія місцевого 
самоврядування. Подальший розвиток парадигми сталого 
розвитку повинен ґрунтуватися на пошуку форм і методів 
гармонізації інтересів суб’єктів господарювання, влади, 
населення, всіх учасників господарської системи. Ця позиція 
передбачає визначення загальнодержавних і регіональних 
особливостей, напрямів і засобів забезпечення [9]. 

В умовах сучасних викликів аграрний сектор України як 
основний сектор економіки потребує модернізації. 
Модернізація аграрного сектору являє собою процес його 
техніко-технологічного і ресурсного оновлення, досягнення 
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високого рівня конкурентоспроможності та стійких темпів 
розвитку на основі впровадження агроновацій з дотриманням 
принципів екологічної прийнятності та соціальної 
спрямованості сільськогосподарської діяльності [10]. 

Подолання суперечностей у розвитку аграрного сектору 
вимагає перегляду усталеного підходу до сільського 
господарства як до галузі, що має виключно виробничо-
комерційне призначення. Аграрна політика України має 
бути адаптованою до глобальних тенденцій аграрного 
розвитку, в якому виділяються два стратегічних напрями: 

– розвиток аграрного виробництва з урахуванням 
регіональної специфіки та необхідності підвищення його 
конкурентоспроможності; 

– сільський розвиток на основі громад [3].  
Соціоекономічна модернізація аграрного сектору як 

суспільно-виробничої системи передбачає осучаснення і 
гармонізацію його складових: інституційної, соціальної, 
економічної, техніко-технологічної та інших. В сучасному 
розумінні модернізація аграрного сектору можлива на основі 
соціоекономічного підходу, який розглядає економічний і 
соціальний аспекти розвитку у нерозривній єдності. 

Основною передумовою модернізації аграрного сектору є 
визнання багатофункціональності сільського господарства. 

Багатофункціональність сільського господарства 
полягає в тому, що його результатом є виробництво 
суспільних благ, до яких належать: продовольча безпека 
країни; вплив на навколишнє середовище (формування та 
охорона агроландшафтів, агробіологічного різноманіття, 
збереження родючості грунтів); підтримання 
життєдіяльності населення на сільських територіях через 
використання їх природних ресурсів для економічної 
діяльності; відтворення і розвиток селянства як носія 
національної ідентичності [2]. 

Метою модернізації вітчизняного аграрного сектору є 
забезпечення розвитку аграрного виробництва та 
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підвищення його конкурентоспроможності і сільського 
розвитку на основі громад. 

Завдання підвищення конкурентоспроможності 
аграрного виробництва полягає у створенні умов для 
зростання загального рівня продуктивності аграрного 
сектору на засадах сталості, при гармонійному поєднанні 
різних галузей сільського господарства і типів господарств. 
Це дає можливість раціонального використання 
земельноресурсного потенціалу та створення умов рівного 
доступу виробників до техніко-технологічних і 
організаційних інновацій, до фінансового забезпечення, 
кредитування та страхування, ринкової інфраструктури, 
вигід від експорту продукції [3]. 

Сільський розвиток передбачає підвищення ділової та 
громадянської активності членів сільських громад, 
створення ними громадських, обслуговуючих і виробничих 
об’єднань з метою диверсифікації та зростання сільської 
економіки, розширення сфери послуг, збереження 
локальних екосистем, підвищення якості життя на селі, 
подолання бідності, оновлення людського капіталу. 
Сільський розвиток вимагає консолідації зусиль і 
координації дій органів державної виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, громадських і 
самоврядних організацій, підприємницьких структур, 
інвесторів, що, у свою чергу, зумовлює необхідність 
адекватного інституційного забезпечення на всіх ієрархічних 
рівнях суспільної структури [3; 6]. 

Систему необхідних заходів щодо сільського розвитку 
необхідно формувати шляхом: 

1) посилення тих складових аграрної політики, які 
забезпечують виробництво суспільних благ у процесі 
сільськогосподарського виробництва; 

2) виокремлення «сільських» аспектів в регулятивній, 
регіональній, бюджетній, соціальній і гуманітарній політиці, 
узгодження цих аспектів між собою та їх інтеграції в цілісну 
систему [2; 4; 5]. 
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Трансформація системи управління розвитком 
агропромислового виробництва і сільських територій має 
передбачати зміщення акцентів у діяльності органів 
державного управління на: 

– організаційну роботу з цілеспрямованого формування 
агропромислових територіально-виробничих 
міжгосподарських об’єднань з високим рівнем спеціалізації 
та концентрації галузей агропромислового виробництва для 
найповнішого використання переваг сільських територій; 

– запровадження в практику низових рівнів управління 
розвитком агропромислового виробництва і сільських 
територій елементів стратегічного управління на основі 
середньо- і довгострокового програмування комплексного 
розвитку агропромислового виробництва і сільських територій; 

– розбудову системи міжгосподарського і громадського 
самоврядування по всій управлінській вертикалі з 
переданням їм частини державних повноважень управління 
регіональним розвитком агропромислового виробництва; 

– запровадження механізмів державної підтримки 
інноваційно-інвестиційних проектів місцевих програм 
розвитку, що реалізуються організованими в самоврядні 
об’єднання сільгоспвиробниками [8]. 

Гармонізацію інтересів господарюючих суб’єктів з 
інтересами місцевого населення, сільських громад у процесі 
соціоекономічної модернізації аграрного сектора можна 
забезпечити через: 

– запровадження правових, економічних та 
організаційних механізмів регулювання діяльності 
агропромислових корпоративних структур, за яких би 
економічний ефект від масштабу виробництва і рентні 
надприбутки не вилучалися з села, а спрямовувалися на 
місцевий розвиток, тоді як порушення агроекологічних вимог 
загрожувало б суб’єктам господарювання банкрутством; 

– підтримку створення й розвитку доступних широкому 
колу виробників сільськогосподарської продукції місцевих 
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продовольчих ринків, місцевих ринків виробничих і 
кредитних ресурсів, інформаційних мереж; 

– сприяння розвиткові сімейних господарств як таких, 
де найбільше поєднано інтереси господарюючих суб’єктів і 
членів громад; 

– поширення взаємовигідного партнерства вертикально 
інтегрованих агропродовольчих формувань, сімейних 
фермерських та особистих селянських господарств для 
спільного виробництва трудомісткої сільськогосподарської 
продукції, її подальшої переробки і реалізації; 

– підтримку процесів консолідації та кооперування 
дрібнотоварних господарств з метою спільного 
впровадження ними нових технологій виробництва, 
пакування, зберігання і формування великих партій 
товарної продукції та виходу з ними на ринки [ 1]. 

 Отже, агросфера як життєзабезпечуюча (виробнича і 
середовищеформуюча) система якнайкраще вписується у 
рамки концепції сталого розвитку, і саме на засадах сталості 
має відбуватися її прогрес. Сталий розвиток агросфери 
можна визначити як системні, людиноцентриські 
цілеспрямовані зміни, що повинні забезпечити підвищення 
її економічної ефективності, соціальної прогресивності, 
екологічної безпечності та стійкості[ 7]. 
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Системне узгодження й збалансування складових 

Концепції сталого розвитку України є завданням великої 
складності. Взаємний зв’язок соціальної та екологічної 
складових приводить до усвідомлення необхідності збереження 
однакових прав сьогоднішніх і майбутніх поколінь на 
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використання природних ресурсів. Взаємодія соціальної та 
економічної складових вимагає досягнення справедливості при 
розподілі матеріальних благ між людьми й надання 
цілеспрямованої допомоги бідним прошаркам суспільства. 
Взаємозв’язок природоохоронної та економічної складових 
потребує вартісної оцінки техногенних впливів на довкілля. 

Безпека харчових продуктів і продовольчої сировини 
взаємопов’язана із кожною з трьох головних складових 
сталого розвитку суспільства: економічною – оскільки є 
умовою для проведення експортно-імпортних операцій на 
агропродовольчому ринку; природоохоронною (екологічною) – 
через те, що є інтегрованою у процес збереження цілісності і 
життєздатності біологічних і фізичних природних систем, від 
чого залежить глобальна стабільність усієї біосфери; 
соціальною – у зв’язку з тим, що належить до основних 
факторів, які визначають здоров'я населення країни і 
збереження його генофонду. 

Впродовж останніх років стан продовольчої безпеки в 
Україні погіршився у зв'язку з демонополізацією харчової 
промисловості, збільшенням обсягів імпорту продовольчих 
товарів тваринного походження; забрудненням харчових 
продуктів токсинами, що мають імунодепресивну дію; 
нераціональним використанням у сільському господарстві 
добрив, що призводить до надлишкового вмісту нітратів і 
важких металів у рослинницькій продукції; застосуванням 
антибіотиків (як харчової добавки) що приводить до їх 
виявлення у продукції тваринництва і птахівництва. До 
основних чинників погіршення якості та безпечності 
продовольчої продукції належать також: застаріла 
матеріально-технічна база і недостатня оснащеність 
багатьох підприємств харчової промисловості і торгівлі; 
недостатньо високий рівень санітарної і виробничої 
культури; використання неякісної сировини і компонентів; 
розбалансованість механізмів державного регулювання 
процесів виробництва та реалізації продуктів харчування 



 187

внаслідок реформування існуючої в Україні моделі системи 
безпечності та якості продовольчої продукції та 
впровадженням європейської практики ветеринарного та 
фітосанітарного контролю. 

У даний час в Україні забезпечення виробництва 
доброякісних щодо ветеринарно-санітарних показників 
продуктів та сировини тваринного походження є одним з 
основних завдань державної ветеринарної медицини. 
Реалізація даного завдання здійснюється за допомогою 
державного контролю та нагляду за надходженням, забоєм 
тварин, переробкою, зберіганням, транспортуванням та 
реалізацією продукції тваринного походження; ветеринарно-
санітарної експертизи, в тому числі з лабораторним 
дослідженнями зразків тваринницької продукції, що 
визначені законодавчо затвердженими вимогами, 
стандартами, технологічними інструкціями [1–4]. 
Наприклад, сьогодні в Україні діють національний стандарт 
ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових 
продуктів. Вимоги» (з 1 липня 2003 р.) і національний 
стандарт ДСТУ ISO 22000:2007 ( з 1 серпня 2007 року).  

20 вересня 2015 р. набрав чинності ухвалений Верховною 
Радою 22 липня 2014 р. Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо харчових 
продуктів», який передбачає запровадження в Україні моделі 
європейської системи безпечності та якості харчових 
продуктів, побудованої на принципі «від лану до столу» та 
положеннях системи аналізу небезпек і критичних точок 
контролю НАССР (hazard analysis and critical control points).  

З метою гармонізації законодавства України із 
законодавством ЄС у сфері безпечності та якості харчових 
продуктів внесені зміни до деяких законодавчих актів 
України, а саме до:  

− Закону України «Про державну систему біобезпеки 
при створенні, випробуванні, транспортуванні та 
використанні генетично модифікованих організмів»; 
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− Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, 
утилізацію, знищення або подальше використання неякісної 
та небезпечної продукції»; 

− Закону України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів»; 

− Закону України «Про питну воду та питне 
водопостачання»; 

− Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення»;  

− Закону України «Про захист прав споживачів»; 
− Закону України «Про ветеринарну медицину»; 
− Закону України «Про безпечність та якість харчових 

продуктів»; 
− Закону України «Про державне регулювання імпорту 

сільськогосподарської продукції»; 
− Закону України «Про Перелік документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності»;  
− Господарського кодексу України; 
− Кодексу України про адміністративні правопорушення [5]. 
Згідно з положеннями Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових 
продуктів» значно зменшується  кількість адміністративних 
заходів контролюючого характеру; скасовуються дозвільні 
процедури, яких не існує в ЄС (зокрема пом’якшуються 
умови отримання експлуатаційного дозволу, який буде 
потрібен для підприємств, що провадять діяльність, 
пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових 
продуктів тваринного походження). Окремі норми даного 
закону (п. 2 частини другої ст. 20, ст. 21 та п. 4 частини 
першої ст. 64) набудуть чинності відповідно з 20 вересня 
2017, 2018, 2019 року. 

Зростання конкуренції серед виробників і боротьба за 
ринки збуту постійно стимулює підвищення вимог 
споживачів щодо якості та безпечності продовольчої 
продукції. У зв’язку з цим, проблема державного 
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регулювання якості та безпечності продовольчої продукції 
потребує розгляду під кутом  зору не лише реалізації 
державної євроінтеграційної політики, а також з огляду на 
імплементацію положень державної політики сталого 
розвитку, що передбачає зважене оновлення механізму 
функціонування існуючої в Україні моделі системи 
безпечності та якості продовольчої продукції, яка довела 
свою ефективність. 
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РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Це дослідження присвячене одному специфічному, проте 
важливому, аспекту вступу України до ЄС. Його метою є 
дослідження питання про те, які уроки могла б винести наша 
країна, що визначила курс на євроінтеграцію, з відданості 
Євросоюзу ідеї сталого (екологічно та соціально 
збалансованого) розвитку. Тож спробуємо сформулювати деякі 
основні тези щодо зобов’язання України впроваджувати 
принципи сталого розвитку, що передбачено, зокрема, 6-ою 
Екологічною програмою дій та Стратегією сталого розвитку ЄС.  

Розсудливі скептики поділяють думку, що очікуване 
історичне розширення ЄС на схід є великим випробуванням, 
бо зокрема, країни-кандидати розробили національні стратегії 
сталого розвитку лише на папері й потребують допомоги для 
їх вдосконалення та довгострокової практичної реалізації. 
Національні стратегії сталого розвитку вимагатимуть 
глибокого залучення приватного бізнесу, проте майбутнім 
членам ЄС бракує досвіду й належних знань про те, як 
практично інтегрувати принципи сталого розвитку в галузеву 
політику, що виходила б за межі загальних декларацій в 
стратегіях і планах. Тому на сьогодні, країни, що претендують 
на приєднання до цього Союзу готові «купувати» якість 
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довкілля передусім як складову ширших сподівань на краще 
життя, наприклад пов’язаних із вступом до ЄС. 

Членство в ЄС неминуче змінить Україну в усіх аспектах. 
Відтак залишається відкритим питання, чи знайдеться в ній 
достатньо завзятості, щоб реалізувати міріади складних і 
дуже витратних завдань, які зрештою дозволять виконати 
багато жорстких – технічних та адміністративних – вимог 
Євросоюзу, у тому числі, які нині регулюють сферу довкілля. 
Зазначена обставина відображає можливо критичну 
проблему, пов’язану із необхідністю розбудови більш 
відкритого і прозорого суспільства, такого, що інтегруватиме 
ширші верстви населення й сприятиме активності своїх 
громадян. Постановка такого питання очевидно веде до 
формування місцевого самоврядування Новітнього часу, 
спричиненого трьома типами історико-політичних подій у 
Європі: перехід від абсолютистського правління до правової 
системи стримувань і противаг, тобто системи 
взаємообмеження влад; рух за громадський контроль, який 
був наслідком запровадження загального виборчого права; 
спроба створити «загальнонародну державу» [2]. 

Перебуваючи в межах двох перших панівних тенденцій, 
тобто конституціоналізму й громадського контролю, 
традиційні системи місцевого самоврядування на Заході, як 
правило, узгоджувалися з принципами ліберальної ідеології. 
Крім того, діяльність місцевих органів влади мала бути чітко 
відмежована від інших сфер управління. Зрештою це 
сприяло виникненню трьох ярусів врядування: 
загальнодержавного (національного), проміжного й 
різноманітних варіантів місцевого самоврядування [3, с. 190]. 
Нинішнє розуміння ярусів врядування спирається на модель 
часткового перекриття функцій, де органи врядування не є 
за своїм характером ані ієрархічними, ані цілком 
автономними одні від одних. Натомість вони пов’язані між 
собою. Зарубіжні вчені описують цю модель як сукупність 
таких елементів: 1) одночасні урядові заходи на декількох 
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рівнях, що беруть участь у програмі; 2) крім рівнів свободи 
дій, існують сфери обмеженої повної автономії або свободи 
дій; 3) повноваження і вплив обмежені, що спонукує орган 
влади до ведення переговорів [5, с. 81–99]. В останні 
приблизно два десятиріччя спостерігається зростання 
значення проміжного ярусу врядування, розташованого між 
центральною й місцевою владами. Л. Шарп визначає ці 
проміжні або середні структури як такі, що необхідні для 
розробки й прийняття рішень, більш прийнятних ніж ті, що 
йдуть від центральної або місцевої влади [4, с. 1]. Проміжні 
структури набули цілком нових форм регіональних 
виборних органів влади, що здійснюють виконавчі, а інколи 
й законодавчі повноваження (Бельгія, Франція, Іспанія, 
Португалія, Італія), або ж виникли у формі оновлених 
органів управління окружного рівня (Норвегія, Швеція, 
Данія, Британія та деякі землі Німеччини). Піднесення 
проміжних органів управління пояснюється низкою 
чинників. По-перше, вони були створені для того, щоб 
розвинути такий тип автономії, який потрібен для 
заспокоєння запитів етнічного націоналізму, що з 1960-х рр. 
ішов поруч із вимогами самоврядування. По-друге, 
проміжний рівень урядування було зміцнено для вирішення 
проблем, пов’язаних зі зростаючою урбанізацією й 
необхідністю надання нових типів послуг; він дозволяє 
приймати рішення й здійснювати діяльність у масштабах, 
що перевищують розміри муніципалітету. Третім чинником 
є запровадження поділу на рівні або округи, що могло б 
задовольнити громадські потреби в районах, які недостатньо 
добре обслуговуються центральними містами, тобто у 
віддалених приміських і сільських місцевостях. Четвертою 
причиною є заохочення до регіонального 
широкомасштабного планування, зокрема в проблемних 
зонах і ділянках, що виходять за межі юрисдикційних 
кордонів, таких як транспорт і захист довкілля. По-п’яте, у 
деяких країнах посилення регіонів пов’язувалося з рухом за 
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децентралізацію / демократію, як-от в Іспанії, Італії, а після 
Другої світової війни – у Норвегії, Данії, Німеччині й певною 
мірою у Франції. По–шосте, проміжний рівень врядування 
був також засобом задоволення групових політичних та 
економічних інтересів. Такі інтереси відповідають чи то 
інтересам політичної партії, чи то комерційним інтересам 
регіону або низки регіонів у межах країни. Унаслідок цих 
тенденцій органи влади, що стоять між центральним і 
місцевим рівнями, стали новими захисниками або 
речниками інтересів громади, а також одиницями 
визначення й проведення політики [1, с. 120].  

Ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, – є 
перехідним періодом в становленні правової, соціальної 
держави, який на жаль для нас усіх дуже затягнувся, тому 
реформування місцевого самоврядування відбувається дуже 
повільно та стримано. За підсумками проведеного аналізу 
ситуації, що склалась у сфері місцевого самоврядування в 
Україні та досвіду країн – членів Європейського Союзу з 
питань реформування місцевого самоврядування, нами 
виділено декілька найважливіших протиріч і проблем, які 
гальмують розвиток цього інституту та які повинна розв’язати 
реформа місцевого самоврядування: відсутність необхідної 
фінансово-матеріальної бази; протекціонізм при відборі 
керівних кадрів; корупція; нерозвиненість інститутів 
громадянського суспільства; відсутність загальногромадських 
і професійних стандартів здійснення повноважень та ін. 
Розглянувши проблеми, пов’язані з місцевим самоврядування 
в Україні нами запропоновано модель випереджувального 
розвитку місцевого самоврядування, в якій реалізовано 
принципи ефективного демократичного управління і 
враховується загальний контекст наявності сильного 
громадянського суспільства та розвинених ринкових 
механізмів. Згідно цієї моделі, органи місцевого 
самоврядування орієнтовані на процес постійного надання 
пропорційних за якістю і кількістю послуг для задоволення 
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потреб населення з найменшими сукупними витратами і 
застосовуючи при плануванні послуг випереджаючої бази 
порівняння. Така модель повинна сприяти «руху на 
випередження» – до ЄС «майбутнього», радше ніж до його 
«минулого». Для її впровадження знадобляться такі 
перетворення: функціональне розмежування; структурні 
корегування; внутрішня організаційна модернізація; 
демократизація управління; фінансова децентралізація; 
професіоналізація місцевого самоврядування та служби в 
його органах на засадах перспективності, ефективності й 
мінімальної витратності, а також адекватності тенденціям 
розвитку самого ЄС, що визначатимуть його критерії та 
конкретні умови вступу України до Євросоюзу.  

Зрештою, реформа місцевого самоврядування 
покликана змінити старі принципи державного впливу та 
втручання у життя регіонів, розглянути та перебудувати 
структуру органів місцевого самоврядування, дати простір 
для вироблення довгострокових програм та ідей. Проведення 
реформи місцевого самоврядування має супроводжуватись 
розбудовою раціональної просторової основи організації 
публічної влади для забезпечення доступності та якості 
надання соціальних та адміністративних послуг, здатності 
адекватно реагувати на соціальні та економічні виклики, 
ефективного використання публічних ресурсів, сталого 
розвитку всіх територій України. 
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НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ 

 
Постановка проблеми. Сьогодні якісне інформаційне 

забезпечення є вкрай важливою складовою успішної 
діяльності будь-якої організації. Одним з основних 
стратегічних напрямків розвитку національної статистики є 
розвиток‚ удосконалення та модернізація інформаційних і 
комунікаційних технологій. Особливо гостро постала така 
проблема в органах державної служби, у тому числі в 
органах державної статистики. Адже саме якісна обробка та 
представлення інформації є основою до розробки стратегій 
та програм розвитку міст, районів, областей та й країни в 
цілому. Тому вкрай актуальним є питання модернізації 
інформаційного забезпечення органів державної статистики 

Виклад основного матеріалу. У статистичній організації 
попередньою умовою успішного проектування‚ створення і 
функціонування системи статистичних метаданих є розробка 
перспективної концепції корпоративної системи 
статистичних метаданих (ССМ). Концепція повинна бути 
складовою частиною стратегічного плану діяльності 
статистичної організації.  
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У ній мають бути визначені основні цілі‚ переваги і 
функції ССМ: 

1) вимоги до метаданих‚ пов’язані з кожним з елементів 
стандартного виробничого процесу; 

2) здатність аналізувати існуючи об’єкти і сервіси 
статистичних метаданих; 

3) чітке визначення того‚ якого роду метадані повинні 
використовуватися в корпоративній ССМ (статистичні 
спостереження‚ соціально-економічні класифікації і 
номенклатури‚ динамічні ряди‚ статистичні публікації‚ 
статистична сукупність‚ економічні суб’єкти‚ статистичні 
одиниці‚ методи агрегування і статистичної оцінки‚ таблиці 
кінцевих даних і інші); 

4) бюджетні пропозиції по проекту ССМ; 
5) модель метаданих‚ що погоджується з функціями 

статистичної інформаційної системи. 
Стратегічний план для системи статистичних 

метаданих повинен передбачати створення організаційної 
структури і стратегії управління. 

У зв’язку з цим‚ доречно розглянути принципи та 
рекомендації‚ що стосуються ефективного управління 
діяльністю на етапах розробки і здійснення проекту по 
створенню ССМ: 

1) робота‚ пов’язана з метаданими‚ повинна бути 
невід’ємною частиною бізнес-процесів у загальному 
організаційному масштабі; 

2) потік метаданих повинен описуватися у взаємозв’язку 
зі статистичними і бізнес-процесами; 

3) необхідно забезпечувати чітку ідентифікацію 
користувачів; 

4) розробка ССМ повинна здійснюватися як самостійний 
проект‚ незалежно від будь-яких виробничих систем; 

5) ССМ являє собою повний набір інструментів‚ архівів і 
сервісів для підтримки використання метаданих і 
подальшого розвитку в рамках статистичного управління; 
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6) метадані повинні надаватися в різних форматах у 
залежності від процесів і цілей‚ для яких вони виробляються 
і використовуються; 

7) при керуванні метаданими основну увагу варто 
приділяти всьому життєвому циклові (включаючи підтримку 
і відновлення); 

8) доречним буде вести історію метаданих; 
9) рекомендується одержувати метадані з їх природних 

джерел‚ переважно в автоматичному режимі як побічний 
продукт інших процесів. Для зведення до мінімуму помилок 
доцільно‚ по можливості‚ використовувати одноразові введення; 

10) необхідно здійснювати обмін метаданими і 
використовувати їх у якості інформаційної основи для 
комп’ютеризованих процесів і тлумачення людиною; 

11) необхідно забезпечувати‚ щоб метадані були 
легкодоступними і придатними для використання в 
контексті інформаційних потреб клієнта; 

12) для кожного елемента метаданих повинно існувати 
єдине достовірне джерело («орган‚ що реєструє»); 

13) процес документообігу повинен бути ув’язаний з 
кожним елементом метаданих з метою чіткої ідентифікації 
власника‚ статусу твердження‚ дати операції і т.д.; 

14) по можливості‚ варто забезпечувати багаторазове 
використання метаданих в інтересах статистичної інтеграції‚ 
а також із розуміння ефективності (ніякі нові елементи 
метаданих не створюються до тих пір‚ поки 
розроблювач/системний архітектор не встановить‚ що 
аналогічного елемента не існує і поки цей факт не буде 
визнаний відповідною «сферою стандартів»); 

15) механізм обліку витрат/результатів допоможе 
забезпечити‚ щоб витрати виробників метаданих 
виправдовувались вигодами для користувачів метаданих; 

16) доцільно на систематичній основі організовувати 
професійну підготовку і передачу ноу-хау для всіх партнерів, 
що беруть участь у ССМ. 
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Керівники вищої ланки‚ включаючи головного 
статистика‚ повинні досить активно брати участь у 
формулюванні політики‚ затвердженні проектів розвитку і 
моніторингу досягнутих результатів. 

Всі організаційні підрозділи повинні мати чітке 
розуміння своєї ролі і відповідальності в сфері метаданих. 
Галузеві статистики несуть відповідальність за створення‚ 
ведення‚ повторне використання і поширення всіх даних і 
метаданих у своїй галузі. Функції забезпечення тематичних 
галузей клієнтською підтримкою‚ розвитку і обслуговування 
інфраструктури‚ організації професійної підготовки і т.д. 
можуть бути доручені «підрозділу по корпоративному 
управлінню даними». 

Необхідно‚ щоб організація мала в своєму 
розпорядженні стратегію діяльності в сфері метаданих‚ 
включаючи загальну архітектуру і план здійснення‚ та щоб 
ця стратегія була інтегрована в більш масштабні 
корпоративні плани та стратегії [1]. 

Важливим стратегічним напрямом модернізації 
інформаційних і комунікаційних технологій є також 
впровадження географічних інформаційних систем (ГІС) в 
системі органів державної статистики. 

ГІС – це сучасні інформаційні технології для 
картографування та візуалізації аналізу даних‚ які є 
невід’ємною частиною будь-якої інформаційної системи‚ що 
оперує просторовими даними. Інакше кажучи‚ ГІС 
забезпечують збирання‚ збереження‚ оброблення‚ доступ‚ 
відображення та поширення просторово-координованих 
даних і вміщують ці дані у формі їх цифрових представлень. 

Висновки. Впровадження ГІС в системі органів 
державної статистики має проводитися в контексті загальних 
принципів та завдань щодо формування Національної 
інфраструктури геопросторових даних України шляхом 
створення відповідного нормативно-технічного‚ методичного‚ 
інформаційного‚ цифрового картографічного та програмно-
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технічного забезпечення галузевої ГІС з урахуванням етапів 
та темпів розвитку основних складових Української 
Національної інфраструктури геопросторових даних [1]. 
Практична реалізація цього положення може бути здійснена 
шляхом активної участі Держстату в заходах щодо створення 
Національної інфраструктури геопросторових даних України‚ 
а також формування галузевих вимог щодо базових наборів 
цих даних‚ створення на їх основі спеціальних профільних 
наборів геопросторових даних державної статистики. 
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
 

Впродовж останніх років розвинуті країни Європи та 
світу успішно впроваджують компетентністний підхід в 
управління людськими ресурсами на державній службі як 
один із ключових шляхів підвищення результативності 
діяльності органів виконавчої влади. Адже від рівня знань, 
умінь, кваліфікації державних службовців, навичок 
впровадження їх у практичну діяльність, здатностей до 
постійного особистісного та професійного розвитку залежить 
ефективність впровадження в життя управлінських рішень 
та реалізації державних програм соціально-економічного 
розвитку країни [1].  
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Теоретичні засади функціонування компетентністного 
підходу до управління персоналом державної служби 
розглядаються такими вченими в сфері державного 
управління, як Н. Артеменко, Ю. Битяк, О. Воронько, 
С. Газарян, Н. Гончарук, Д. Дзвінчук, Н. Драгомирецька, 
Т. Желюк, Н. Липовська, В. Мартиненко, Т. Пахомова, 
Л. Пашко, М. Рудакевич, С. Серьогін, О. Слюсаренко, 
В. Сороко та інші. Однак, попри наявність значної кількості 
теоретичних напрацювань, впровадження компетентністного 
підходу до управління персоналом державної служби має 
низку проблем практичного характеру.  

Компетентсністний підхід знайшов широке 
застосування у приватному секторі та у практиці управління 
персоналом органів державного управління зарубіжних 
країн. Формування ефективної державної кадрової політики 
в Україні та вдосконалення шляхів і механізмів її реалізації 
передбачає широке застосування компетентнісного підходу у 
сфері державної служби. Але тут виникає багато проблем, 
пов’язаних з особливостями застосування цього підходу. 
Призначені на посади державні службовці часто не в повній 
мірі володіють необхідними знаннями та досвідом 
управлінської діяльності в галузі державного управління. 
Саме недостатній рівень знань, умінь та навичок багатьох 
посадовців, неспроможність ними приймати адекватні до 
викликів часто змінного зовнішнього середовища рішення і 
організувати їх якісне та ефективне виконання призводять 
до виникнення кризових ситуацій у суспільстві [2, с. 3]. 

Виявляючи особливості застосування компетентнісного 
підходу до управління персоналом в органах виконавчої 
влади в Україні, необхідно пам’ятати про те, що управління 
персоналом державної служби на засадах компетентністного 
підходу ґрунтується на таких положеннях: 

– підбір на посади державних службовців відповідно до 
наявних компетентностей та кваліфікаційних вимог до 
зайняття посади; 
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– удосконалення наявних компетентностей державних 
службовців (знань, умінь, навичок, особистих та професійних 
здібностей); 

– навчання та підвищення кваліфікації державних 
службовців з метою формування необхідних 
компетентностей та розвитку наявних; 

– проведення оцінювання персоналу з метою виявлення 
мало розвинутих компетентностей та розробки пропозицій 
щодо їх удосконалення; 

– розробка мотиваційних заходів для державних 
службовців щодо удосконалення їх компетентності, 
самоосвіти та саморозвитку. 

Ефективне впровадження та використання 
компетентністного підходу в органах виконавчої влади 
України може мати деякі перешкоди:  

– недостатній розвиток системи управління персоналом 
державної служби, що часто зводиться до кадрового 
діловодства та юридичного супроводження проходження 
державної служби; 

– відсутність науково-обгрунтованих методик 
практичного застосування компетентністного підходу в 
органах виконавчої влади; 

– відсутність у лінійних керівників та представників 
служби управління персоналом необхідних знань та досвіду 
застосування компетентнісного підходу в управлінні 
персоналом державної служби; 

– можливий адміністративний тиск та втручання в 
розробку профілів компетентності посади державного 
службовця з метою адаптації до наявних характеристик 
бажаного кандидата; 

– можлива концентрація уваги суб’єктів управління на 
найбільш значущих для них компетентностях при розробці 
профілів компетентності; 

– не завжди можуть бути правильно трактовані результати 
проведених психологічних методик спеціалістами служби 
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управління персоналом, так як фахово визначити наявні 
особисті якості і здібності державного службовця здатні лише 
професіонали-психологи; 

– можливе не урахування в процесі підбору кандидата на 
посаду державної служби відповідно до профілю 
компетентності складових трудового потенціалу особистості, 
що не проявилися під час процедури відбору, але можуть 
проявитися і позитивно вплинути на результати трудової 
діяльності в майбутньому.  

Специфіка застосування компетентнісного підходу до 
управління персоналом в органах виконавчої влади полягає, 
перш за все, в обмеженнях державної служби. Керівники на 
державній службі не мають можливості організовувати 
процес управління персоналом так широко, як це роблять 
керівники у приватному секторі. Крім того органи державної 
влади мають спеціальний статус, всі дії по розвитку та 
управлінню персоналом повинні відповідати законодавству 
та розпорядженням вищих інстанцій.  

Однак, незважаючи на закріплені законодавством 
ініціативи щодо модернізації системи проходження 
державної служби, система управління персоналом 
державної служби зводиться до кадрового діловодства та 
юридичного супроводження проходження державної служби. 
Результативне впровадження та використання 
компетентністного підходу в органах виконавчої влади 
України потребує вирішення низки головних питань: 
відсутність науково-обгрунтованих методик практичного 
застосування компетентністного підходу в органах 
виконавчої влади; недостатня компетентність лінійних 
керівників та представників служби управління персоналом 
щодо застосування цього підходу; недостатнє фінансування 
програм професійного навчання державних службовців; 
слабка мотивація державних службовців до удосконалення 
компетентності. 
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КОМУНІКАТИВНА ПРОФЕСІОГРАМА УПРАВЛІНЦЯ 
ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
 
Питання комунікативної компетенції фахівця 

залишається актуальним. Нині спостерігається зміна 
пріоритетів у професіоналізації державного управління, 
підвищуються вимоги до комунікативної практики 
управлінців, оскільки рівень професійно-комунікативної 
діяльності значною мірою впливає на вирішення стратегічних 
питань, на контакт зі споживачами управлінських послуг. 
Тому вкрай необхідною є якнайповніша реалізація 
особистісного мовленнєвого потенціалу кожного працівника 
щодо власного соціально-комунікативного зростання, бо 
сучасна освічена людина повинна прагнути довершеності в 
культурі спілкування і комунікації. 

Відомо, що спілкування відбувається за визначеними 
правилами і вимагає серйозної, ґрунтовної підготовки. 
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Спілкування іноді ототожнюють із комунікацією, та це не 
синоніми, бо комунікація є цілеспрямованим інформаційним 
обміном в різноманітних процесах спілкування [2, с. 150]. 
Комунікативна ж компетенція фахівця є важливим питанням, 
яке потребує вивчення шляхів її зростання. Вона належить до 
ключових професійних характеристик і містить такі три 
основні компоненти: 

– робота з документами; 
– уміння вести міжособистісний і соціальний діалоги; 
– майстерність публічного виступу. 
Через це вдосконаленню професійно-мовленнєвої 

комунікації управлінців, урізноманітненню способів 
розв'язання професійних проблем, етичних та етикетних 
норм поведінки в ситуаціях із колегами, відвідувачами 
необхідно приділяти належну увагу. 

Серед кваліфікаційних та моральних вимог до 
управлінців виділяють з-поміж інших перш за все такі, як 
досконале володіння державною мовою, стилістикою 
офіційних документів і правилами діловодства [1, с. 29]. 

Якщо комунікативна компетенція належить до 
ключових професійних характеристик, то необхідно укласти 
комунікативну професіограму управлінця, яка визначатиме 
основні складові необхідних компетенцій і вказуватиме на 
шляхи здобуття таких умінь, як: 

– формування мети і завдань професійного спілкування; 
– керування спілкуванням із чіткою його 

регламентацією; 
– використання етикетних засобів для досягнення 

комунікативної мети; 
– володіння стилістичною вправністю; 
– уміння укладати ділові документи різних груп і видів  

та ін. 
Цей перелік професійних навичок є частковим. 
Для досягнення належного рівня професійної 

компетенції необхідно пам’ятати про систематичне 
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піднесення комунікативної культури і мовленнєвої 
компетенції у таких формах, як: 

– організація навчання за професійними програмами з 
питань підвищення кваліфікації для короткотермінових та 
довготривалих курсів при вищих навчальних закладах, а 
також на замовлення органів влади, організацій, 
підприємств, установ; 

– запровадження постійно діючих тематичних семінарів; 
– проведення навчання працівників органів державної 

влади та місцевого самоврядування на рівні міста, району, 
області, а також на робочих місцях із залученням фахівців з 
питань комунікативної та діловодної культури у формі 
семінарів, семінарів-тренінгів, інтенсивних семінарів та ін.; 

– проходження стажування в Інституті підвищення 
кваліфікації керівних кадрів Національної академії 
державного управління при Президентові України та в 
регіональних інститутах, а також у місцевих центрах 
підвищення кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування; 

– заохочення систематичної самоосвіти в царині мовної і 
діловодної культури. 

Отже, укладання комунікативної професіограми 
управлінця з поступовими змінами, уточненнями, а також 
пошук нових шляхів і форм здобуття необхідних умінь і 
навичок з питань формування мовленнєвої компетенції 
заслуговують на особливу увагу. 
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ СПІВТОВАРИСТВ  
У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

  
Говорячи про роль місцевих співтовариств у реалізації 

державної політики у різних сферах і у політичній системі в 
цілому, необхідно відзначити, що, незважаючи на відсутність 
часто юридичних та економічних прав у цієї форми організації 
населення, в історії багатьох країн, у тому числі й України, 
місцеві співтовариства відігравали важливу роль. Це було 
викликано тим, що під час криз і перебудови суспільства в 
політичній системі діють дуже потужні механізми, 
провідниками яких стають люди, котрі далеко не завжди 
усвідомлюють, що саме вони намагаються зробити. Оскільки 
людина є істотою соціальною, за наявності загальних 
локальних цілей громадяни об’єднуються в суспільні структури, 
а за певних обставин локальні цілі йдуть на другий і навіть на 
третій план, поступаючись місцем загальнонаціональним 
інтересам. Тобто виникає новий політичний актор у вигляді 
місцевого співтовариства, який, тим не менш, на відміну від 
інших політичних акторів на практиці не має доступу до 
коштів, що збираються з громадян у вигляді податків (і мають 
за визначенням спрямовуватись на потреби населення). 

Підхід, за якого основним політичним актором є держава, 
або принаймні державні інститути, вважається багатьма 
справедливим не лише у сфері розподілу суспільного блага, а й 
у всіх сферах суспільного життя. На наш погляд, це є вірним до 
тих пір, доки місцеві співтовариства не сформуються як 
активні політичні актори, що прагнуть впливати на 
формування та реалізацію державної і місцевої політики. А 
для цього, у свою чергу, необхідно цілеспрямоване формування 
групової ідентичності жителів того чи іншого населеного 
пункту, що виявляється в так званому «почутті спільноти» або 
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ж, використовуючи соціологічну термінологію, «групової 
ідентичності учасників місцевого співтовариства». Інакше 
кажучи, «почуття сусідського співтовариства» – це відчуття того, 
що члени співтовариства важливі для інших членів та їх 
думка повинна враховуватися в процесі формування групової 
ідентичності. 

Безумовно, для місцевої громади загальне місце 
проживання може не стати основою для появи інших ознак 
спільності, що разом створюють з формальної громади реальне 
співтовариство. І, в першу чергу, наявність різних типів і форм 
взаємодії зумовлює не лише певний і сталий спосіб життя, але і 
його зміни. Ці взаємодії обов’язково повинні мати не тільки 
такі форми, що розділяють людей, а й такі, що консолідують їх. 
І тому базовою ознакою місцевих співтовариств має бути 
взаємодія різних соціальних груп, і тому при створенні 
комфортного для всіх мешканців територіального утворення 
соціального середовища треба забезпечувати заохочення 
громадянської активності із залученням ЗМІ та інших засобів 
колективної і міжособистісної комунікації шляхом створення 
якісних медійних продуктів, спрямованих на розвиток 
громадянської ініціативи. 

При цьому, ключовими складовими формування мотивації 
політичної дії в місцевих співтовариствах на наш погляд є: 

– недостатня гнучкість владних механізмів структур 
місцевого самоврядування, нездатність місцевої еліти реагувати 
на мінливі виклики розвитку територіальних співтовариств; 

– відсутність взагалі будь-якої оцінки або необ’єктивна 
оцінка ефективності витрачання бюджетних коштів 
органами місцевого самоврядування, що негативно 
сприймається громадськістю; 

– відсутність справедливої оцінки внеску неформальних 
лідерів і активістів місцевих співтовариств у розв’язання 
актуальних проблем. 

У зазначеному контексті місцеві співтовариства 
виступають в якості alter ego структур місцевого 
самоврядування, остаточно перетворюючись на політичних 
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акторів, оскільки специфічною природою політики, самою 
суттю «політичного» є реалізація загальних інтересів і потреб 
громадян, тим більше, що історія свідчить, що практики 
самоврядування існували задовго до юридичного 
закріплення відповідної форми реалізації влади. 

Слід також зазначити, що незважаючи на тривалу 
історію існування досі в жодній країні світу органи місцевого 
самоврядування не володіють необхідним обсягом ресурсів 
для вирішення існуючих на місцевому рівні соціальних, 
політичних та економічних проблем. Відтак, вони не мають 
повного набору механізмів впливу як на реалізацію місцевої 
політики, так і на місцеві громади з метою забезпечення їх 
всебічного розвитку. Через це, наприклад, в країнах з 
розвиненою демократією успішно створені і функціонують 
механізми, що ґрунтуються на соціальному партнерстві 
місцевої влади і конкретного місцевого співтовариства. 

На практиці це означає, що, наприклад, до розробки 
соціально-економічного плану розвитку території мають бути 
залучені всі громадяни, а не тільки депутати та 
представники громадських структур. Учасники обговорення 
повинні брати на себе зобов’язання щодо вирішення тих чи 
інших проблем (благоустрою, допомоги в зменшенні 
бездоглядності дітей, поліпшенню добросусідських відносин 
тощо). Реалізація взятих зобов’язань є ключовим моментом 
функціонування територіального співтовариства, втіленням 
ідеї представницької демократії. 
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НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЛІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ  

У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:  
В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ПЕРІОД  
ДО 2020 РОКУ 

 
25 – 27 вересня 2015 р. у Нью-Йорку на ювілейному  

70-му Саміті ОНН зі сталого розвитку були прийнято 
всесвітні цілі сталого розвитку. Це 17 цілей, як то 
викорінення бідності, голоду, доступ до освіти, безпечне 
управління ресурсами планети, тощо, які людство планує 
досягати до 2030. Це важлива подія, яка формуватиме життя 
людства щонайближчі 15 років.  

Сьогодні змінився погляд на досягнення зазначених 
цілей: більше уваги звертається на громади і їх місцевий 
соціально-економічний розвиток. Важлива роль у досягненні 
цих цілей відводиться місцевим органам влади. 

Розвиток демократичних інститутів, потреба врахування 
локальних відмінностей, соціально-економічних, культурних, 
географічних, демографічних, інших особливостей сприяло 
виробленню та удосконаленню державної політики щодо 
сталого розвитку України та функціонування інституту 
місцевого самоврядування як основи такого розвитку. 

Проблема реорганізації та ефективності 
функціонування системи публічної влади є сьогодні для 
нашої країни надзвичайно актуальною. Одним з 
пріоритетних завдань сучасної України є проведення 
децентралізації, реформи територіальної організації влади 
та державного управління.  
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Відповідно до Указу Президента України від 12 січня 
2015 р. № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна–
2020» метою реформування є побудова прозорої системи 
державного управління, створення професійного інституту 
державної служби, забезпечення її ефективності, відхід від 
централізованої моделі управління в державі, забезпечення 
спроможності місцевого самоврядування та побудова 
ефективної системи територіальної організації влади в 
Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської 
хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, 
повсюдності і фінансової самодостатності місцевого 
самоврядування.  

Успішне впровадження реформи державного 
управління та здійснення децентралізації неможливе без 
науково обґрунтованої та підтвердженої на практиці 
ефективної системи регіонального управління. Особлива 
роль регіонального управління визначена пріоритетами 
державної регіональної політики Закону України від 5 
лютого 2015 року № 156-VIII «Про засади державної 
регіональної політики».  

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 
2014 р. № 385 була затверджена Державна стратегія 
регіонального розвитку на період до 2020 року (ДСРР-2020), 
в якій були закріплені основні принципи державної 
регіональної політики та визначені механізми їх реалізації.  

У Стратегії зазначається, що Уряд підтримує 
принципові позиції підходу ЄС до реалізації регіональної 
політики, які базуються на поєднанні політики щодо 
підвищення рівня конкурентоспроможності територій та 
політики, спрямованої на недопущення зростання 
регіональних диспропорцій, але обмежений на даний час у 
відповідних за обсягами ресурсах для здійснення 
ефективних заходів у рамках такого підходу.  

Постановою було визначено, що Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 
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державні адміністрації мають у шестимісячний строк 
забезпечити приведення регіональних стратегій розвитку у 
відповідність із Державною стратегією. Це актуалізує 
необхідність модернізації регіональних стратегій, і у т.ч. – за 
рахунок застосування нових підходів до формулювання 
стратегічних пріоритетів регіонального розвитку. 

У Харківській області робота над розробленням нової 
Стратегії регіонального розвитку була розпочата наприкінці 
вересня 2014 року. 05.03.2015 р. Стратегія була схвалена 
сесією Харківської обласної ради і разом із додатками та 
Планом заходів з реалізації Стратегії на 2015 – 2017 роки 
була оприлюднена на веб-сайті Харківської обласної 
державної адміністрації.  

У Харківській Стратегії визначені тенденції та основні 
проблеми соціально-економічного розвитку регіону; 
визначені стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на 
відповідний період; визначено оперативні цілі, що 
забезпечать досягнення стратегічних; виявлені головні 
чинники та сценарії розвитку області; проведений аналіз 
сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та 
загроз розвитку області (SWOT-аналіз) тощо. 

Важливою частиною регіональної стратегії є пріоритети 
розвитку, які визначають напрямки розвитку соціально-
економічної сфери регіону на середньострокову перспективу. 
Наприклад, у ДСРР-2020 наголошується на необхідності 
розвивати міжрегіональне та транскордонне співробітництво. 
Так само ці питання висвітлені в Стратегії Харкова, де 
розглядаються питання транскордонного співробітництва, 
які є найбільш актуальними саме для прикордонної області, 
а також увага акцентована на необхідності розвивати як 
транскордонне, так і внутрішнє міжрегіональне 
співробітництво. Відзначимо також, що значна увага в 
Стратегії області почала приділятися питанням формування 
людського потенціалу та розвитку підприємництва.  

У процесі визначення регіональних пріоритетів розвитку 
доцільно орієнтуватися на європейську практику. В країнах 
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ЄС у сфері регіонального розвитку втілюються пріоритети, які 
стосуються захисту навколишнього середовища, розвитку 
безпечної енергетики, розвитку транспортної мережі, 
покращення якості життя, формування економіки знань тощо. 
Треба зазначити, у кожній конкретній регіональній стратегії, 
в тому числі і в Харківській, ці пріоритети формулюються з 
урахуванням місцевих особливостей і спрямовуються на 
вирішення конкретних завдань регіонального розвитку за 
сприянням органів місцевої влади.  

Отже, Харківська область має всі передумови для 
успішно впровадження Стратегії регіонального розвитку, 
про що свідчить успішна реалізація в області низки 
важливих інфраструктурних проектів, зокрема в галузі 
енергозбереження, енергоефективності та електронного 
врядування.  

Зрозуміло, що регіональна Стратегія та План заходів на 
2015-2017 роки має набути не декларативного характеру, а 
бути постійно діючим, робочим документом, що корелюється 
із сучасними реаліями, враховуючи прогнозні зміни щодо 
соціально-економічного розвитку Харківського регіону та 
майбутнього адміністративно-територіального устрою. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Поступовий перехід держави до ринкових відносин створює 

можливість реалізувати на практиці різні способи і методи 
регулювання податкових відносин і, відповідно, податкових 
надходжень до бюджету. Актуальність цих питань посилюється 
під час докорінних реформ у податковій сфері, що й 
відбувається зараз в Україні. Розуміння функціональності 
податкового інструментарію на державному рівні сприяє 
посиленню адаптивності застосовуваних змін у правовому та 
поведінковому сенсі, що й доводить своєчасність та необхідність 
виявлення тенденцій розвитку державного податкового 
менеджменту, особливо за наявності двох конкуруючих 
концепцій подальшого податкового реформування. 

Подвійність природи податків і практики їх 
регулювання, що історично склалася, викликана полярністю 
кінцевої мети різних суб'єктів податкового менеджменту: 
прагненням до мінімізації витрат платника податків, і 
одночасно бажанням держави максимізувати суму 
податкових доходів всіма можливими засобами. Породжені 
таким чином суперечності інтересів бізнесу і держави в 
процесі їх вирішення повинні вести до пошуку компромісу 
при здійсненні обраної податкової політики. Вказані вище 
проблеми зумовлюють мету дослідження, що полягає у 
визначенні особливостей та сучасних тенденцій розвитку 
державного податкового менеджменту в контексті 
нинішнього податкового реформування в України. 

Особливості розвитку державного податкового 
менеджменту в науковій літературі частіше за все прийнято 
розглядати з точки зору [1, с. 87]: 

– історії виникнення податків і управління 
оподаткуванням; 
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– еволюції економічної думки в податкових теоріях; 
– еволюції інструментів податкового регулювання за 

окремими напрямами; 
– етапів становлення податкової системи держави; 
– тенденцій і напрямів розвитку державного 

податкового менеджменту. 
Історичне становлення сучасного державного 

податкового менеджменту в нашій країні проходило складно, 
витримувало різні випробування. Але навіть при таких 
випробуваннях історичний досвід не потрібно відкидати 
повністю, потрібно з нього витягувати уроки. Слід 
підкреслити, що тенденції розвитку державного податкового 
менеджменту доцільно розглядати залежно від підходу до 
його розуміння: суб’єктного, функціонального та цільового. 

Отже, якщо розглядаємо державний податковий 
менеджмент з позицій суб'єктного підходу, то основними 
тенденціями його розвитку є: 

1. Реформування системи контролюючих органів у сфері 
оподаткування. Даний процес має величезне значення для 
вдосконалення податкових відносин. При цьому він повинен 
відповідати умовам їх виникнення і доцільності здійснення 
витрат на реформування цих органів. В Україні такі 
перетворення можна простежити, дослідивши шлях 
контролюючих органів від ДПАУ до ДФСУ, а також змін її 
структури. Наприклад, в Україні поки що податкова міліція не 
ліквідована, за нею закріплено статус структурного підрозділу, 
який створюється і діє в складі нині. Але в концепції 
податкової реформи, яка відбувається, пропагується думка 
щодо її перетворення в управління фінансових розслідувань. 

Питання організації системи органів, що здійснюють 
адміністрування податків і податковий контроль, в різних 
країнах вирішується по-різному. Але дотепер не 
обґрунтована краща їх модель, що залишає поле для удоско-
налень цієї системи. На думку українського бізнесу, саме 
реформування ДФС насьогодні спроможне вирішити чергу 
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важливих проблем, в той час як «глобальне» податкове 
реформування слід відстрочити до 2017 р.  

2. Реорганізація контролюючих органів в сфері 
оподаткування. Дана тенденція може виявлятися через 
об'єднання, розділення, організацію нових податкових 
інспекцій, зміна їх внутрішньої організаційної структури. Як 
правило, подібні трансформації здійснюються як реакція на 
виникаючі проблеми і політику їх вирішення. Так, свого часу 
масштаби тіньового сектору економіки та масштаби 
функціонування окремих галузей економіки обумовили 
необхідність організації відповідно податкової міліції та 
відділів по боротьбі з відмиванням доходів, а також 
створення спеціалізованих податкових органів, які 
обслуговують великих платників податків.  

3. Оптимізація механізмів взаємодії органів, що 
забезпечують податковий менеджмент. Перш за все, йдеться 
про регламентацію взаємодії різних органів, вдосконалення 
існуючого порядку інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності цих органів. Так передумовою необхідності такої 
оптимізація стали факти дублювання функцій різними 
державними органами, а також правова необхідність 
встановлення переліку інформації з обмеженим доступом і 
особливостей роботи з нею.  

4. Перехід до клієнтоорієнтованої діяльності. Важливими 
проявами даної тенденції стали: по-перше, переорієнтація 
діяльності податкових органів на полегшене надання 
платникам податків регламентованих і затребуваних сервісів, 
а по-друге, встановлення відносин з платниками податків на 
діалоговій основі і демократичних принципах. Такі зміни 
викликані масштабною діяльністю щодо боротьби з корупцією 
і тіньовою економікою, певним збільшенням податкового 
навантаження і необхідністю повернути довіру платників 
податків до діяльності фіскальних органів. 

5. Технологізація податкових процедур. Цей процес 
здійснюється в Україні на основі довгострокових проектів 
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модернізації, які передбачають широке застосування 
інформаційних технологій. Основною метою є вдосконалення 
податкового адміністрування і роботи податкових органів.  

З погляду функціонального підходу в сучасних умовах 
простежуються наступні основні тенденції. 

По-перше, вдосконалення процесу державного 
податкового планування, яке можна розглядати через 
призму двох напрямів: 

1) законодавча діяльність (використання наукових основ 
і передового іноземного досвіду побудови податкової системи; 
усунення суперечностей податкового законодавства з 
іншими галузями права; зближення податкового і 
бухгалтерського обліку; закріплення інструментів 
податкового регулювання з урахуванням державних 
пріоритетів економічного розвитку); 

2) планування податкових надходжень: підвищення 
результативності прогнозів на основі комплексного 
використання формалізованих і неформалізованих 
(експертних) методів прогнозування; забезпечення 
достовірності і достатності інформаційно-аналітичного 
забезпечення; аналіз податкового потенціалу 
адміністративно-територіальних одиниць; оцінка ризиків в 
податковому менеджменті і їх наслідків. 

По-друге, вдосконалення процесу організації податкової 
системи, що стосується двох моментів: координації всього 
податкового процесу і його елементів та організації 
виконання податкового бюджету в країні і регіонах.  

По-третє, вдосконалення процесу податкового контролю, 
що реалізується через:  

1) чітку регламентацію, прозорість і прискорення 
процедур реєстрації, здачі податкової звітності, звірок 
платежів, оптимізацію способів здійснення контролю 
виходячи з вимог і сучасних умов ведення бізнесу;  

2) підвищення об'єктивності і результативності відбору 
платників податків для процедур податкового контролю; 
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3) підвищення якості організаційного забезпечення 
здійснення податкового контролю; підвищення професіоналізму 
і податкової культури співробітників податкових органів. 

Цільовий підхід. При розгляді цього підходу, основними 
тенденціями розвитку державного податкового менеджменту 
стають: 

1. Підвищення обґрунтованості елементів податкової 
стратегії, що посилює врахування стратегічної і тактичної 
складової податкового менеджменту, розгляд змін в 
податковій стратегії через призму виникаючих статичних і 
динамічних конкурентних переваг податкового характеру. 

2. Вдосконалення методичних підходів до оцінки 
ефективності податкової політики і державного податкового 
менеджменту.  

3. Зсув акценту з фіскальної на регулюючу функцію 
податків. При цьому додатковим аргументом доцільності 
такого зсуву є можливість в майбутньому забезпечити 
додаткові надходження до бюджету від розвитку 
регульованих сфер діяльності. 

4. Врахування соціальних аспектів податкової політики, 
що необхідне, оскільки діюча податкова система не завжди 
здатна згладжувати соціальний розрив між різними 
групами платників податків, а, навпаки, може консервувати 
і навіть посилювати соціальну і майнову поляризацію, 
сприяючи розвитку соціальних конфліктів і ослабленню 
податкової конкурентоспроможності країни. Вплив на 
соціальні процеси як об'єкт податкового регулювання 
повинен здійснюватися з урахуванням стратегічних 
наслідків застосування конкретних інструментів податкової 
політики, спрямованих на стимулювання забезпечення 
ефективної зайнятості, розвитку освіти, охорони здоров'я, 
соціальної інфраструктури, захисту навколишнього 
середовища і раціонального використання ресурсів, 
іпотечного кредитування, регіонального розвитку та ін.  
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5. Зсув акценту у бік інституційних заходів в боротьбі з 
ухиленням від сплати податків. Це означає усвідомлення 
необхідності створення в суспільстві таких умов діяльності, 
коли латнику податків вигідніше платитиме податки через 
обставини, пов'язаних з підтримкою репутації чесного 
платника податків. Забезпечити дієву протидію ухиленню 
від сплати податків можна з формуванням стійкого 
інституційного середовища, в умовах якого є досяжним: 
вдосконалення демократичних інститутів; забезпечення 
реального захисту власності і стійкості контрактів, у тому 
числі за участю нерезидентів; рішення проблеми 
підвищення загальної економічної і податкової культури; 
скорочення умов та знищення корупції і тих негативних 
явищ, які порушують процес ринкової конкуренції.  

6. Гармонізація податкового законодавства до вимог 
Євросоюзу, що ставить перед собою наступні основні 
завдання: відміну податкових меж для створення рівних 
конкурентних умов для суб'єктів підприємництва; 
об'єднання і уніфікацію внутрішнього ринку ЄС, як 
основного двигуна інтеграційних процесів в регіоні; 
приведення у відповідність структури податкової системи, а 
також порядку сплати основних видів податків у всіх 
країнах співтовариства. 

7. Глобалізація податкової конкуренції. Дана тенденція 
обумовлює необхідність врахування при виборі податкової 
політики можливої реакції як резидентів, так і нерезидентів, 
аналізу її економічних наслідків, потенціалу формування 
динамічних та статичних конкурентних переваг (докладніше 
[2], а також продумування альтернатив захисту держави від 
згубної податкової конкуренції з боку інших країн.  

Необхідно також відзначити, що, незважаючи на істотні 
відмінності в розгляді сутності і особливостей здійснення 
державного податкового менеджменту, простежується чітка 
залежність між окремо взятими тенденціями його розвитку в 
рамках різних підходів. Це виходить з єдності об'єкту такого 
менеджменту (а саме, податкової системи), а також 
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підтверджує доцільність комплексного підходу, оскільки будь-
які зміни в одному елементі системи приводять до змін в 
інших елементах, а також в загальному результаті 
функціонування всієї системи. 
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗНАЧУЩИЙ 

ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІНЦЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ 

 
Формування високої мовної культури публічного 

управлінця – особи, діяльність якої опосередкована мовною 
комунікацією з різними верствами населення, – є надзвичайно 
важливим завданням вишів, що готують фахівців відповідного 
спрямування, адже в ідеалі саме публічна людина має 
слугувати еталоном мовної поведінки, у такий спосіб задаючи 
високі стандарти комунікації на рівні соціуму в цілому.  

На жаль, нинішня ситуація в галузі публічного 
спілкування в нашій країні далека від ідеальної моделі: як 
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високопосадовці, так і управлінці нижчих рівнів дуже часто 
є поганими прикладами, а то й «антиприкладами» для 
пересічних громадян у питанні володіння державною мовою 
та секретами успішної комунікації. 

Така ситуація зумовлена багатьма чинниками 
(культурно-історичними, соціальними, правовими, 
освітніми, індивідуальними). З огляду на це можна 
стверджувати, що її подолання можливе лише в разі 
комплексного підходу. Разом із тим центральна роль у цьому 
процесі має належати вищим навчальним закладам, які 
готують молоду генерацію фахівців з публічного управління 
й адміністрування. Ці виші повинні в процесі підготовки 
майбутніх публічних осіб питанню формування в них 
стійких навичок якісної мовної комунікації, передусім 
державною мовою, приділяти особливу увагу.  

Прикро, але практика сьогодення засвідчує, що після 
прийняття Закону України «Про вищу освіту» [3], який, як 
відомо, суттєво розширив повноваження вишів, у тому числі 
й у сфері визначення змісту навчання фахівців, чимало 
навчальних закладів вирішили «зекономити» на мовній 
підготовці своїх студентів, урізавши, а то й вивівши з 
переліку обов’язково потрібних дисципліни мовно-
комунікативного циклу («Ділова українська мова», 
«Українська мова за професійним спрямуванням», 
«Риторика», «Ораторське мистецтво» тощо), аргументуючи це 
або тим, що студенти, мовляв, отримали потрібні їм мовні 
знання під час навчання в загальноосвітніх закладах, або 
тим, що фахова мовна компетентність може формуватися й 
поза мовними дисциплінами, тобто в процесі вивчення 
студентами спеціальних професійно орієнтованих курсів. 
Подібна логіка міркувань адміністрацій вишів, безперечно, є 
глибоко хибною, адже, по-перше, зміст шкільної мовної 
освіти лише опосередковано корелює зі змістом і характером 
мовленнєвої діяльності майбутнього фахівця в будь-якій 
сфері, по-друге, жоден спеціальний навчальний курс у 
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вищій школі, крім власне мовно-комунікативних дисциплін, 
не може бути достатньо орієнтованим на формування 
фахової культури мовлення.  

Якщо говорити про вищий навчальний заклад, що готує 
фахівців у галузі публічного управління й адміністрування, 
то виведення ним мовно-комунікативних дисциплін із 
навчальних програм або обмеження мовної складової в цих 
програмах може розглядатися як хибний крок, оскільки 
наслідком таких дій вишу може стати фактична неготовність 
фахівця-управлінця здійснювати якісну комунікацію 
державною та іншими мовами на рівні, достатньому для 
виконання службових обов’язків (а ця вимога передбачена 
кваліфікаційними характеристиками фахівців у галузі 
управлінської діяльності!).  

Аналіз чинних навчальних планів деяких ВНЗ, що 
готують фахівців-управлінців, засвідчує, що в основному на 
сьогодні виші включили до переліку дисциплін програм 
підготовки фахівців із публічного управління й 
адміністрування курси комунікативного спрямування [1; 2]. 
Так, у Харківському національному економічному 
університеті імені С. Кузнеця діє магістерська програма 
«Публічне адміністрування», що передбачає вивчення курсу 
«Комунікація в публічній адміністрації», результатом 
засвоєння якого мають стати такі компетентності магістрів, 
як «володіння сучасними технологіями зв’язків з 
громадськістю для оперативного та оптимального вирішення 
завдань публічного адміністрування» та «вміння будувати 
комунікації з громадянами, колегами, керівниками та 
підлеглими з дотриманням поваги, вимог культури та етики 
публічного адміністрування та службового етикету, у тому 
числі використовуючи методи виявлення, попередження та 
запобігання конфлікту інтересів» [2].  

Як видно з наведеного прикладу, цей курс передусім 
зосереджений на формуванні специфічних умінь і навичок 
слухачів у сфері публічної комунікації, ігноруючи власне 
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мовний аспект комунікативної підготовки фахівців. 
Видається, що такий підхід є певною мірою неправильним, 
особливо зважаючи на те, що цей університет знаходиться на 
території, де постійно відбуваються інтерференційні процеси 
між українською та російською мовами, спричиняючи 
підвищення ризику неналежного дотримання фахівцями 
мовних норм тієї чи тієї мови. Така критична оцінка 
комунікативного курсу, що читається в ХНЕУ, передусім 
мотивована тим, що для забезпечення дійсно якісної мовно-
комунікативної підготовки управлінця передусім необхідно 
домогтися від нього високого володіння нормами мови, 
оскільки навіть щонайкращі знання секретів комунікації 
(мовленнєвий етикет, ведення перемовин, здійснення 
виступів тощо) ніколи не зможуть компенсувати незнання 
людиною елементарних норм тієї чи тієї мови. Зі сказано 
випливає, що формування високої комунікативної культури 
публічного управлінця чи адміністратора не може мислитися 
поза формуванням у нього глибоких і міцних знань із мови.  

Таким чином, у сучасних реаліях розвитку вищих 
навчальних закладів, зокрема тих, які готують фахівців-
управлінців, студентам, слухачам повинна надаватися 
можливість підвищити рівень володіння мовою (державною 
та іншими) поряд із можливістю здобути специфічні 
комунікативні вміння й навички. Тільки за цієї умови 
можна сподіватися, що поступово якість публічної 
комунікації стане близькою до ідеалу, сприяючи, як 
зазначалося вище, закріпленню в суспільстві високих 
стандартів культури мовлення. 
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ОНЛАЙН-ДЕЛІБЕРАЦІЯ В УМОВАХ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН 

 
У зв’язку з активним розвитком ІКТ та віртуалізацією 

суспільно-політичних відносин, в концепції електронного 
уряду можна виділити новий тип відносин – громадяни-
громадяни (Citizen-to-citizen, C2C). Мається на увазі 
взаємодія між громадянами, що відбувається по каналам 
зв’язку, які надаються органами влади. З такими 
відносинами пов’язано поняття онлайн-деліберації, що 
можлива завдяки соціальним медіа. 

Facebook та YouTube належать до найбільш популярних 
соціальних медіа у світі, тому саме їх слід розглядати як 
інструменти сприяння деліберації, в ході якої громадяни 
можуть впливати на прийняття рішень та вироблення 
політики. На онлайн-деліберацію в значній мірі впливає два 
фактори – можливість ідентифікації учасників та доступ до 
необхідної інформації онлайн. Що стосується першого, то 
Facebook можна розглядати як більш надійне джерело 
правдивої інформації щодо особистих даних користувачів, 
враховуючи мету створення аккаунту в цій соціальній 
мережі. Кожен користувач YouTube має аккаунт у 
соціальній мережі Google+, але мало хто активно 
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користується ним. Тому, відповідно до моделі «social identity 
model of deindividuated effects», або SIDE [4], можна 
припустити, що користувачі Facebook будуть поводити себе 
більш ввічливо, ніж користувачі YouTube. 

Що стосується другого фактора – доступу до інформації, 
відповідно до теорії соціальних мереж і завдяки більшій 
наочності відображуваного у Facebook контенту, що 
згенерований користувачами (у стрічці новин), можна 
припустити, що дискусія в Facebook торкнеться більшої 
кількості її потенційних учасників. В YouTube для 
інформування користувача про появу нових коментарів під 
повідомленням, що він залишив, використовуються 
«оповіщення Google», які є незручними при роботі з великою 
кількістю коментарів. 

Відомо, що політична дискусія є ключовим фактором 
досягнення суспільного консенсусу, так як вона сприяє 
розвитку толерантності, дає можливість прийняти участь в 
суспільному житті. Існує безліч концепцій деліберації, проте 
в останні кілька десятиліть, прихильники різних точок зору 
включили в свої визначення, принаймні дві спільні ідеї: 

– концепцію форми спілкування, що характеризується 
«певною комунікативною поведінкою, що сприяє всебічному 
обговоренню в групі» [1]; 

– розуміння того, що в процесі спілкування учасники 
ретельно зважують всі за і всі проти пропозицій, 
представлених іншими [2]. 

Габермас [3] визначає деліберацію як обмін раціонально-
критичними аргументами серед групи індивідів, що виникла 
внаслідок накопичення суспільних проблем, чия головна 
мета полягає у пошуку прийнятного для всіх зацікавлених у 
відповідних проблемах рішення. Також дослідники 
стверджують, що поведінка учасників і взаємодія між ними 
повинні відповідати критеріям, встановленим у відповідності 
з принципами політичної рівності і егалітарної взаємності 
для того, щоб вони вважалися такими, що знаходяться в 
рамках деліберації. 
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Поняття деліберації багато дослідників асоціює із 
дискурсивною участю – певним типом обговорень, що 
відбуваються між, щонайменше, двома особами, при яких: 

– особлива увага приділяється використанню логіки та 
аргументів, а не влади й примусу; 

– участь спричинено певними соціальними або 
політичними проблемами; 

– індивіди сприймають думки та ідеї, висловлені 
іншими учасниками, у той час як спілкування між ними 
регулюється нормами рівності та ввічливості. 

Наукові дослідження підтверджують важливу роль 
соціальних медіа в поліпшенні громадської участі та 
демократичного прийняття рішень. Кіберпростір уможливлює 
децентралізований зв’язок «багато-до-багатьох», тому що всі 
його учасники, як правило, мають рівні права в коментуванні 
або піднятті нових питань та можуть вільно висловлювати 
власну думку. Дослідження також показують, що письмові та 
асинхронні характеристики кіберпростору дозволяють 
підтримувати рефлексивне, раціональне та аргументоване 
спілкування. Інструменти кіберпростору є більш підходящим 
засобом для деліберації, ніж синхронні канали, тому що вони 
дають користувачам можливість аналізувати інформацію в 
тому форматі, який зручний саме їм, що в підсумку призводить 
до формування каналу, сприятливого для раціонально-
критичного обговорення. 

Проте деякі дослідники ставлять під сумнів, чи володіє 
форма дискурсу, що виникла завдяки комп’ютерно-
опосередкованим обговоренням, властивостями спілкування 
обличчям до обличчя, і відкидають гіпотезу про те, що 
онлайн-деліберація розширює неформальну зону публічної 
сфери. По-перше, комп’ютерно-опосередкована комунікація 
розглядається як явище, що деіндивідуює учасників, 
заохочуючи неввічливий дискурс (так званий флейм (flame) – 
суперечка заради суперечки) і розвиток групових стереотипів. 
По-друге, відсутність інформації, що відповідає дискусії, є 
головною причиною нечемної поведінки. Користувачі, які 
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беруть участь в обговоренні політики онлайн, як правило, 
залишають коментарі тільки в групах, які сповідують такі ж 
погляди, що й вони, тобто онлайн-деліберація в основному 
підсилює вже існуючі погляди завдяки упередженості її 
учасників. 

Отже, онлайн-деліберацію неможна однозначно 
розглядати як позитивне явище. Можна зробити висновок, що 
соціальні медіа не зможуть забезпечити форум для 
інтенсивного та поглибленого обговорення політики, однак 
вони в змозі забезпечити простір для деліберації та заохочення 
політичної участі – як безпосередньої, так і непрямої. 
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РОЛЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 
Зараз регіональні влади виконують посередницьку 

функцію між центром та місцевим рівнем. Немаловажним 
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для ефективного стимулювання місцевих органів влади за 
рахунок регіональних бюджетів є створення сприятливих 
умов для економічного зростання безпосередньо в 
муніципалітетах і поселеннях. Розробка бюджетної 
регіональної політики повинна сприяти досягненню сталого 
соціально-економічного розвитку суб'єкта країни в 
основному за рахунок його внутрішнього потенціалу з 
максимально ефективним використанням власних ресурсів і 
можливостей. Забезпечити стійкість соціально-економічному 
розвитку регіону можна за рахунок розширення власної 
доходної бази та оптимізації часткою регіональних витрат на 
соціальну сферу. Сьогоднішнє становище України є в 
значній мірі наслідком кризи системи державного 
управління, який призвів до втрати економікою таких 
характеристик, як динамізм, стійкість і збалансованість. 
Завдання управління соціально-економічним розвитком 
України в даний час визначаються багатьма факторами, як 
зовнішніми (світовими), так і внутрішніми, зокрема, 
значним підвищенням ролі регіонів у проведенні соціально-
економічної політики держави. Соціально-економічна 
політика суб'єкта України має бути спрямована на 
забезпечення сталого розвитку цього суб'єкта в цілому і 
держави, як наслідок. Чи не повним є визначення 
регіональної політики як державного заходу з перерозподілу 
ресурсів між регіонами країни заради заданих цілей. 
Головна проблема регіональної політики полягає не в тому, 
щоб зібрати і розподілити фінансові ресурси, а у підвищенні 
конкурентоспроможності регіонів, а отже, знаходяться в них 
виробництв, у підвищенні інвестиційної привабливості 
регіонів, зміцненні джерел наповнюваності місцевих 
бюджетів. Вирішення соціальних проблем є найважливішим 
і невід'ємним елементом регіональної політики, тим більше 
що суб'єкти територіальної економіки, більшість яких – 
комерційні підприємства, вельми неохоче беруть на себе 
вирішення соціальних проблем. Соціальна орієнтація 
української економічної політики проголошена в багатьох 
офіційних документах і, насамперед, в Конституції України, 
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що встановила курс на будівництво соціальної держави, на 
створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний 
розвиток людини. Залишається ряд проблем і протиріч у 
визначенні сутності соціально-економічного політики, 
орієнтованої на сталий розвиток. По-перше, незрозуміло, які 
органи влади і управління – державні або регіональні (або ті 
та інші) – виступають суб'єктами регіональної політики. По-
друге проблеми соціально-економічного та екологічного 
характеру, локалізовані на певній території. По-третє, в 
числі проблем, що вирішуються в ході регіональної політики, 
не названі проблеми внутрирегионального характеру, які 
обов'язково повинні бути предметом державного управління 
територій. Економічно сталий розвиток – не що інше, як 
структурна перебудова економіки відповідно до потреб 
технологічного та соціального прогресу. Основним 
показником економічного розвитку країни вважається 
збільшення показників ВВП або ВНП на душу населення, 
що свідчить про зростання ефективності використання 
виробничих ресурсів країни та добробуту її громадян. 
Перехід до сталого соціально-економічному розвитку 
України в цілому можливий тільки в тому випадку, якщо 
буде забезпечено економічно сталий розвиток всіх її регіонів. 
Це передбачає формування ефективної просторової 
структури економіки країни при дотриманні балансу 
інтересів усіх суб'єктів України, що зумовлює необхідність 
розробки та реалізації програм переходу до стійкого 
соціально-економічному розвитку для кожного регіону, що 
відповідають завданням, але при цьому враховують 
місцевих особливостей, що передбачають: формування 
регіонального господарського механізму, що регулює 
соціально-економічний розвиток; реконструкцію 
регіональної промислової системи з урахуванням 
господарської ємності; розвиток АПК в рамках стратегії 
розвитку екологічно чистих агротехнологій, адаптованих до 
місцевих умов при виконанні природоохоронних заходів; 
здійснення заходів з оздоровлення населення, розвитку 
соціальної інфраструктури. Програмні та прогнозні 
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документи державного рівня повинні служити орієнтиром 
при розробці регіональних програм переходу до сталого 
розвитку і разом з відповідними правовими актами та 
нормативами визначати економічні умови їх реалізації. 

Сталий розвиток включає в себе два ключових 
взаємозалежних поняття:потреб;обмежень, накладених на 
здатність навколишнього середовища задовольняти нинішні 
і майбутні потреби людства. 

Основним завданням сталого розвитку проголошується 
задоволення людських потреб і прагнень. Класична теорія 
сталого розвитку з'явилася в результаті об'єднання трьох 
основних точок зору: економічної, соціальної та екологічної. В 
ході проведення модернізації міжбюджетних відносин 
визначена структура міжбюджетних трансфертів, які 
надаються з державного бюджету. Діяльність та цілі 
функціонування створених раніше фондів фінансової 
підтримки регіонів, через які здійснюється надання 
міжбюджетних трансфертів, трансформовані з урахуванням 
необхідності підвищення ефективності взаємодії регіонального 
та місцевих бюджетів у контексті вищеописаних проблем. 
Головний розпорядник бюджетних коштів: 

– розробляє план своєї діяльності відповідно до 
завдання та функцій, визначених нормативно-правовими 
актами, виходячи з необхідності Досягнення конкретних 
результатів за рахунок бюджетних коштів; 

– розробляє на підставі плану діяльності проект 
кошторису та Бюджетні пропозиції й подає їх Міністерству 
фінансів України чи місцевому фінансовому органу; 

– здійснює внутрішній контроль за повнотою 
надходження, отримання розпорядниками бюджетних 
коштів нижчого рівні та одержувача бюджетних коштів і 
витрачання ними бюджетних коштів; 

– одержує звіти про використання коштів від 
розпорядників бюджетних коштів нижчих рівнів та 
одержувачів бюджетних коштів и Аналізує ефективність 
використання ними бюджетних коштів. 
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Реалізація заходів в рамках здійснення довгострокової 
державної регіональної соціально-економічної політики за 
допомогою механізмів міжбюджетних відносин передбачає 
пайову участь коштів бюджетів відповідного рівня і цільові 
(спеціальні) трансферти з фонду регіонального розвитку. 

При реалізації регіональної соціально-економічної 
політики, орієнтованої на сталий розвиток, міжбюджетні 
відносини, як механізм фінансової збалансованості, мають 
важливе значення для здійснення регіональних цільових 
програм. При реалізації регіональної політики 
загальновизнаними формами фінансових міжбюджетних 
відносин є надання субвенцій, бюджетних кредитів та 
державних гарантій відповідним рівням державної влади. 
Збільшення економічного потенціалу регіону, його внеску в 
національну економіку, якість і обсяг бюджетних послуг, що 
надаються населенню регіонів – це основні критерії 
ефективності моделі межбюджетніх відносин. В останні роки 
зберігається значна диференціація рівнів соціально-
економічного розвитку регіонів, це пов'язано в першу чергу з 
відмінностями економічного та природного потенціалу 
регіонів. По-друге, посилилися відмінності між регіонами за 
рівнем розвитку галузей соціальної інфраструктури 
(забезпеченість дошкільними освітніми установами, 
амбулаторно-поліклінічними закладами, лікарями і середнім 
медичним персоналом, випуск фахівців вищими та середніми 
державними навчальними закладами). По-третє, за рівнем 
розвитку інженерної інфраструктури (енерго-, тепло-, водо-, 
газозабезпечення), за наявністю основних фондів галузей 
економіки (за повною балансової вартості) на душу населення, 
розвитку науки та інноваційної діяльності та іншими 
показниками. Для досягнення економічно сталого розвитку 
регіону необхідно підвищити роль міжбюджетних відносин та 
регіональної економічної політики в ефективному управлінні 
відтворювальними процесами територіального розвитку 
країни. Важливо забезпечити облік причинно-наслідкових 
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зв'язків цілей і завдань регіональної економічної політики з 
основними елементами регіонального відтворювального 
процесу: природно-ресурсним, виробничо-технологічним, 
інноваційним, трудовим, інфраструктурним, соціальним, 
екологічним, а також бюджетним, фінансово-кредитним і 
ринковим. Це обумовлює необхідність забезпечення єдиної 
взаємоприйнятної регіональної політики як для органів 
державної влади, суб'єктів України, так і для органів влади 
місцевого самоврядування та господарюючих суб'єктів регіону 
в питаннях ефективного використання та відтворення 
ресурсного потенціалу регіонів, комплексного розвитку їх 
продуктивних сил, вирішення завдань соціального розвитку 
та охорони навколишнього середовища. Таким чином, 
формування регіональної економічної політики і 
міжбюджетних відносин з урахуванням прямих і зворотних 
зв'язків основних елементів регіональних відтворювальних 
процесів дозволяє виявити специфіку загальновиробничіх, 
цільових, міжфазових та інших протиріч на федеральному і 
регіональному рівнях розвитку економіки. Перехід до сталого 
соціально-економічному розвитку вимагає скоординованих 
дій у всіх сферах життя суспільства. 
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ВІЙСЬКОВИХ ТА НАСЕЛЕННЯ ЗОНИ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

 
Неоголошена війна на теренах Донецької та Луганської 

областей, що продовжує забирати тисячі життів, стала 
глобальним викликом для вітчизняної влади, медицини, 
інститутів громадянського суспільства. 

Серед низки проблем, які впродовж тривалого часу 
залишаються невирішеними, суттєво ускладнюють надання 
медико-санітарної допомоги населенню прифронтових 
територій та ведення успішних дій українських збройних 
формувань, слід виокремити брак кадрового забезпечення 
спеціалістами-медиками зони антитерористичної операції 
(АТО) та значне поширення алкоголізації в середовищі 
військових. 

У зв’язку з наведеним метою дослідження є здійснення 
аналізу наявних проблем, причин їх виникнення та 
опрацювання напрямів оптимізації ситуації. 

З початком бойових дій на Донеччині традиційні 
проблеми дефіциту фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення закладів охорони здоров’я проявились з 
особливою гостротою. На окремому засіданні Комітету 
Верховної Ради України від 14.08.2015 р., присвяченому 
організації медичної допомоги населенню та учасникам АТО, 
прийнято звернення до Президента, Прем’єр-Міністра 
України, в яких наголошено на об’єктивному зростанні 
потреб медичного сектора, відсутності додаткових коштів та 
необхідності здійснення невідкладних заходів задля 
продовження діяльності в екстремальних умовах. 
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Активна фаза антитерористичної операції значною 
мірою ініціювала кадровий голод медицини Донбасу – 
частина фахівців залишили місця постійного проживання, 
рятуючи родини та власне життя. 

За таких умов штаб галузі передбачив можливість 
направлення пацієнтів із зони АТО в заклади охорони 
здоров’я інших регіонів, зарезервувавши 30% стаціонарних 
ліжок, та рекомендував галузевим регіональним органам 
державної виконавчої влади створювати волонтерські групи 
медиків для роботи у прифронтовій зоні.  

Однак рекомендаційний характер вказаного 
управлінського рішення та відсутність конкретних 
механізмів залучення фахівців до роботи на Сході суттєво 
знизили його ефективність: медики-волонтери здебільшого 
приїжджають у зону АТО на нетривалий термін, 
використовуючи вихідні та святкові дні, відпустки без 
збереження заробітної платні чи частку щорічної відпустки. 
Короткочасне перебування спеціаліста не дозволяє повною 
мірою інтегрувати його в колектив та в лікувально-
діагностичний процес. Окрім того, відсутність правового 
регулювання відносин між медиком-волонтером та 
керівником приймаючої установи, з одного боку, ставить під 
удар обидві сторони у випадку лікарської, медичної помилки, 
з іншого – не дозволяє компенсувати витрати медика хоча б 
за проїзд (навіть за наявності фінансових можливостей 
закладів охорони здоров’я прифронтової зони). 

Тож, задля оптимізації медико-санітарної допомоги 
контингентам проблемних територій, галузевим документом 
варто б регламентувати, щонайменше, наступні позиції: 

– можливість надання медикам тривалих відпусток для 
роботи у лікувально-профілактичних закладах прифронтової 
зони;  

– гарантії збереження для них попереднього робочого 
місця після повернення із зони АТО;  
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– умови оплати праці медика-волонтера у закладах 
охорони здоров’я прифронтових територій (бажано – з 
урахуванням труднощів та потенційних небезпек). 

Військові дії актуалізували й низку інших проблем, 
котрі є продовженням наших суспільних негараздів. Йдеться 
зокрема про поширення алкоголізму серед українських 
вояків у зоні протистояння. 

Свідчення журналістів та волонтерів щодо «побутового» 
алкоголізму військових на полігонах та на передовій 
з’явились достатньо рано – з початком війни. Медики, 
психологи, самі учасники бойових дій пояснюють феномен 
надзвичайно високою стресогенністю умов АТО, 
непрофесійністю та безвідповідальністю частини командирів, 
низьким рівнем дисципліни у підрозділах, «залишковим» 
принципом здійснення мобілізації. 

Керівництвом силових структур проблема алкоголізації 
у військах тривалий час не помічалась (можливо, через брак 
належної вертикальної комунікації). Нерідко – 
замовчувалась. Статистика поширення алкоголізму в зоні 
АТО відсутня і зараз. Так, в матеріалах Міністерства 
Оборони України наводиться кількість небойових втрат 
особового складу зони конфлікту  
(597 – впродовж 2014-2015 рр.), структура смертності 
(нещасні випадки, суїциди, вбивства, дорожньо-транспортні 
пригоди, порушення заходів безпеки); однак інформація 
щодо можливого впливу алкоголізації загиблих на кінцеві 
наслідки офіційні документи не надають. 

«Візуалізував» проблему зловживання алкоголем у 
військах Закон України № 158-VIII від 5 лютого поточного 
року. Стаття 172-20 передбачає, що «розпивання пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв 
військовослужбовцями, військовозобов’язаними та 
резервістами під час проходження зборів на території 
військових частин, військових об’єктів або виконання ними 
обов’язків військової служби в нетверезому стані – тягнуть за 
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собою накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до п’яти діб». Більш 
жорсткі санкції передбачені щодо командирів, причетних до 
розпивання спиртного з підлеглими, за приховування 
порушників та до осіб, яких протягом року було піддано 
адміністративному стягненню за такі ж порушення. 

Закон дозволив керівництву Обласних Державно-
Військових адміністрацій зони АТО уводити заборону 
установам торгівлі на продаж алкоголю бійцям військових 
формувань (раніше заходи носили рекомендаційний 
характер).  

Разом з тим, реалізація норм Закону на практиці 
стикається із низкою труднощів. Як вважає радник 
Президента України Ю. Бірюков, здійснення штрафних 
санкцій не базується на засадах єдиноначальства, яке в 
умовах бойових дій може бути ефективним та оперативним 
засобом впливу на порушників. Використання в системі 
штрафних санкцій військової служби правопорядку, часто не 
забезпеченої кадрово та матеріально-технічно, а також 
гарнізонних гауптвахт, які перебувають на стадії 
становлення, позбавлені необхідної інфраструктури та 
нормативно-правової бази не лише як інститут покарання, а 
й виховання, суттєво знижують ефективність передбачених 
Законом заходів. Так, із 12,5 тисяч відкритих у 2014 році 
судових проваджень, судові вироки винесено лише з приводу 
350-ти. 

У сфері профілактики та боротьби з епідемією 
алкоголізму військових залишаються невирішеними низка 
інших питань, що потребують оперативного реагування. Так, 
у медиків первинного контакту відсутні методичні матеріали 
щодо здійснення профілактичної роботи, не визначено 
порядок діагностики і лікування алкогольної залежності.  

Зараз стаціонарні наркологічні заклади зони АТО 
надають медичну допомогу переважно в ургентних випадках. 
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Залучення їх до верифікації алкогольної залежності та 
планового лікування бійців з синдромом «побутового» 
пияцтва дозволило б не лише зменшити негативні медичні 
наслідки епідемії, а й посилити боєздатність військових 
формувань. 

Наркологічні заклади і поза зоною АТО повинні 
працювати на позбавлення від залежності – уже під час 
ротації «проблемних» бійців. При цьому, частину відпустки 
варто передбачити для лікування, решту – для відпочинку 
вдома чи в умовах відновлювально-вишкільних центрів (які 
переважно влаштовуються зусиллями волонтерів та можуть 
стати елементом майбутньої етапної системи надання 
спеціалізованої медико-реабілітаційної допомоги).  

З урахуванням вкрай обмежених можливостей закладів 
охорони здоров’я, доцільно поставити питання і щодо 
дольової участі залежних від алкоголю бійців у фінансуванні 
власного лікування. Однак виявом гуманності до них з боку 
держави, суспільства стало б адресне спрямування коштів, 
стягнених у вигляді штрафу, на забезпечення лікувально-
діагностичного процесу.  

Законодавче запровадження «сухого закону» в зоні АТО, 
як свідчать журналісти, волонтери, результати особистого 
перебування у військових госпіталях, не призвело до 
відчутного зменшення гостроти проблеми. За таких умов 
варто б оцінити і можливість запровадження системи 
регламентованого споживання алкоголю в бойових 
підрозділах (на зразок 100 гр. «наркомовських».  

 Якщо наведений досвід недостатньо переконливий, то 
слід звернутись до офіційних рекомендацій ВООЗ. Вони 
передбачають можливість споживання алкоголю (з метою 
профілактики ішемічної хвороби серця), враховують вид та 
кількість спиртного, стать пацієнта, кратність прийому – 
«…при кількох безалкогольних днях на тиждень». Тож, не 
важко визначити схеми за видами, кількістю, часом та 
днями споживання, щоб мінімізувати стресогенний вплив 
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обставин військового часу та забезпечити високий рівень 
боєздатності захисників Вітчизни.  

Однак вирішення вказаної проблеми, як і наведених 
вище, можливе лиш за умов визнання їх наявності та 
політичної волі змінювати ситуацію (починаючи із 
належного відбору мобілізованих військкоматами, 
системних виховних заходів у бойових підрозділах, 
військових службах правопорядку тощо).  
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ГУМАНІТАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА 
УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ РЕГІОНУ 

 
Суттєвою умовою для забезпечення високого 

професіоналізму управлінських кадрів регіону має стати 
розширення можливостей для їх навчання, зокрема на 
основі застосування дистанційного навчання. Дистанційне 
навчання має, на нашу думку, стати перспективним 
напрямом реформування підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів в контексті забезпечення 
безперервності їх навчання. Також, на нашу думку, 
дистанційне навчання при підвищенні кваліфікації УКР 
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має передбачати одночасне формування двох рівноважливих 
підсистем, якими є: педагогіко-психологічна підсистема, 
інформаційно-технологічна підсистема. 

Однією з найважливіших рис дистанційного навчання 
управлінських кадрів регіону в системі підвищення 
кваліфікації є не лише широке використання інформаційно-
комунікаційних технологій, а й формування у них нового 
типу культури – гуманітарно-технологічної. 
Найважливішим механізмом її формування є зміна стилю 
мислення, який поступово стає концептуальним 
(гуманітарним), стратегічним, конструктивним, 
технологічним, що знаходить шляхи й засоби вирішення 
соціальних завдань, які стають все більше складними [1, 
с. 136]. 

Таке системне надситуативне професіональне мислення 
сучасного суб’єкта управління, як лідера управління на 
регіональному рівні ми визначаємо як можливість і звичка 
вибирати лінію і способи своєї поведінки в конкретних 
ситуаціях, виходячи не лише з їх особливостей та 
ситуативних думок, а й з їх місця в діяльності та житті. 
Іншими словами, це мисленевий погляд на будь-яку 
конкретну ситуацію з висоти, це так зване її «гелікоптерне 
бачення». Таке бачення дозволяє освіченому суб’єкту 
владних повноважень – професіоналу зрозуміти, що стоїть за 
межами того, що реально спостерігається і бачиться в 
конкретній ситуації, подумки побачивши її дальші 
горизонти. 

Вважаємо, що системне надситуативне мислення 
управлінських кадрів регіону – це широта їх кругозору, 
дальність і глибина розуміння того, що відбувається. Крім 
цього воно дозволяє бачити цілісну картину справи й кожної 
ситуації, а тому й діяти ефективно, результативно, успішно, 
маючи конкретне бачення шляхів удосконалення, саме тому 
у нашому дослідженні інноваційне мислення управлінських 
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кадрів регіону, що володіють інформаційно-комунікаційною 
компетентністю, ми визначаємо як високо розвинуту уяву, 
неординарний світогляд, схильність до виправданого ризику 
при прийнятті управлінських рішень, прогностичні здібності, 
розвиток інтуїції і спонтанності. 

Інноваційне мислення управлінських кадрів регіону є 
передумовою формування у них гуманітарно-технологічної 
культури, яка є однією із значимих рис запропонованої 
А. Інкелесом аналітичної моделі сучасної особистості [2, 
с. 212]: відкритість експериментам, інноваціям, змінам; 
орієнтація на теперішнє й майбутнє, а не на минуле; 
впевненість і здатність до подолання створюваних життям 
перепон; планування майбутніх дій для досягнення цілей; 
почуття справедливості, засноване на впевненості в 
залежності винагороди від внеску, професійної майстерності 
і професіоналізму; висока цінність освіти й навчання; 
здатність знаходити різноманітні варіанти рішень в одних і 
тих самих умовах; розвинута здатність до рефлексії та 
самоаналізу. 

Ми поділяємо думку науковців про те, що поєднання 
цих здібностей з відповідними особистісними якостями 
складає сукупність інновацій у поведінці. Під інноваційною 
поведінкою нами розуміється уміння інноваційно мислити 
та реалізовувати інноваційні ідеї у щоденній професійній 
діяльності [3, с. 85]. 

Внаслідок проведеного дослідження встановлено, що 
ефективність та якість формування гуманітарно-
технологічної культури в управлінських кадрів регіону 
забезпечується реалізацією низки умов обов’язкових для 
процесу дистанційного навчання під час підвищення 
кваліфікації, зокрема: змістовно-діяльнісні умови; 
організаційно-технологічні умови; організаційно-правові 
умови; особистісно-професійні умови. Лише комплексна 
реалізація усіх вищенаведених умов здатна забезпечити 
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ефективність формування в управлінських кадрів регіону 
гуманітарно-технологічної культури. Критеріями її 
сформованості необхідно, на нашу думку, вважати такі: 
особистісно-смисловий; структурно-логічний; оцінювально-
результативний. 

На основі виділених критеріїв нами виокремлено три 
рівні сформованості гуманітарно-технологічної культури в 
управлінських кадрів регіону в процесі підвищення 
кваліфікації, а саме І-й репродуктивно-алгоритмічний, ІІ-й 
операційно-технологічний, ІІІ-й професіонально-
продуктивний. Необхідно при цьому наголосити, що рівні 
співвідносяться з виділеними нами рівнями розвитку у них 
інформаційно-комунікаційної компетентності – І-й: 
початковий (інтуїтивний), ІІ-й: достатній (нормативний),  
ІІІ-й: високий (творчий). Це й не дивно, адже гуманітарно-
технологічна культура є, на нашу думку, похідною цього 
виду компетентності управлінських кадрів регіону. 
Сформованість в управлінських кадрів регіону гуманітарно-
технологічної культури забезпечує високу результативність 
їхньої професійної діяльності та відіграє роль важливої 
умови їхньої успішності як в процесі децентралізації влади, 
та і в процесі безперервної взаємодії з територіальною 
громадою та її жителями. 

Проведений аналіз дозволяє нам відстоювати думку про 
те, що ефективність формування гуманітарно-технологічної 
культури під час дистанційного навчання в процесі 
підвищення кваліфікації в керівників ОДВ та посадових осіб 
ОМС буде забезпечена, якщо: 

– спрямованість навчального процесу визначається 
характером професійної управлінської діяльності та 
орієнтується на активізацію наявних та формування нових 
професійних якостей та навичок; 

– професійно-орієнтована дистанційна освіта 
здійснюється на основі інтегративних зв’язків навчальних 
модулів з профілюючими дисциплінами по спеціальності; 
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– базується на виявленні та науковому осмисленні, 
обґрунтуванні й коментуванні типових ситуацій 
управлінської діяльності, що вимагають прояву високого 
рівня гуманітарно-технологічної культури; 

– організація учбового процесу дистанційного навчання 
в системі підвищення кваліфікації ґрунтується на 
забезпеченні поетапного формування та розвитку 
професійно важливих знань, умінь, навичок суб’єкта 
управління як лідера управління регіонального рівня в 
контексті подолання сучасних викликів управлінських 
кадрів регіону української держави; 

– створені умови для реалізації формування й розвитку 
інноваційних знань, умінь, навичок відповідно до 
практичної управлінської діяльності. 

Оскільки гуманітарно-технологічна культура 
управлінців ОДВ і ОМС має відіграти нині, на нашу думку, 
роль вагомого каталізатора ефективності й результативності 
їхньої управлінської діяльності, своєчасним є запровадження 
у навчальний процес підвищення їх кваліфікації 
розробленої нами структурно-функціональної моделі її 
формування (рис. 1). 

Як видно з рис. 1, структурно-функціональна модель 
містить кілька основних модулів, кожний з яких має звісно, 
власну наповнюваність. 

Безперечно, технологія реалізації структурно-
функціональної моделі формування гуманітарно-
технологічної культури передбачає програму її 
впровадження в процес інформаційно-дистанційного 
навчання підвищення кваліфікації управлінських кадрів 
регіону з урахуванням вимог стратегічного вирішення 
властивостей, зв’язків та поєднуваності цього явища з 
іншими. При цьому особлива увага має бути приділена 
підбору й вибору основних засобів, методів, прийомів, форм, 
виділенню проміжних цілей, аналізу просторової й часової 
реалізації елементів учбового процесу. 
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель  
формування гуманітарно-технологічної культури 

управлінських кадрів регіону 
 
Таким чином, розроблена нами структурно-

функціональна модель формування гуманітарно-
технологічної культури управлінських кадрів регіону може 
стати дієвим інструментом осучаснення системи підвищення 
їхньої кваліфікації та активізації впровадження у неї 
дистанційного навчання як інноваційного освітнього 
середовища для підвищення рівня їх професійності і 
професіоналізму. 
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