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Соціальна політика: історична ретроспектива та сучасний 

стан 

 
Н.В. Оленцевич, к.е.н., доцент 

Л.О Новодворська, слухач магістратури державного управління 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Серед функцій державного управління одне із провідних місць посідають 

питання розробки і реалізації соціальної політики. У відповідності до теорії нового 

публічного менеджменту принципи управління у державному секторі є тотожними 

до основ корпоративного управління і мають будуватися на механізмах ринкового 

обміну [1]. Виходячи із цього, до громадян слід відноситись як до клієнтів 

публічних організацій, які бажають отримати певні послуги з певними 

характеристиками. Державні органи, відповідно, перетворюються на публічні 

інституції з формування і надання послуг. До оцінки останніх за таких умов можна 

підходити з такими критеріями як якість, оперативність, повнота, адресність, 

професіоналізм виконавців і зручність для отримувачів. Саме ці характеристики 

державних послуг перетворюються на важливі ознаки результативності 

функціонування публічного сектору [2]. 

Дослідження потреб теперішніх і майбутніх споживачів послуг 

продемонструвало, що громадяни України висувають певні вимоги до змісту і 

якості соціальних послуг і бажали би бачити у цій сфері такі зміни: 

– підвищення інформованості про послуги, що надаються на цей час; 

– підвищення якості послуг; 

– зменшення бюрократичної тяганини і дублювання адміністративних 

процедур; 

– розуміння і більш уважне, співчутливе ставлення представників установ, 

що надають соціальні послуги, при зверненні до них клієнтів, які потребують 

консультації, допомоги та підтримки; 

– застосування більш гнучкого підходу до надання соціальних послуг з тим, 
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щоб вони більше відповідали індивідуальним потребам клієнта. 

Підвищення якості соціальних послуг спрямоване на захист конституційних 

прав і свобод людей, повагу до гідності кожної людини. На жаль, централізований 

підхід до планування надання соціальних послуг і розвитку послуг в стаціонарних 

установах призводив до того, що при плануванні враховувались лише наявні 

ресурси, а не реальні потреби людей. Такий підхід не здатний задовольнити 

індивідуальні потреби клієнтів та залучити споживачів послуг, або тих, хто 

представляє їх інтереси, до процесу планування надання послуг і контролю за їх 

якістю.  

Нові засади формування і надання послуг соціального характеру чітко 

збігаються з ключовими цінностями та етичними принципами, широко прийнятими 

в Європейському Союзі щодо надання соціальних послуг, а саме тим, що всі 

послуги повинні бути спрямовані на розвиток самостійності клієнтів, дотримання 

їх прав та забезпечення їх права на вибір. Соціальний захист і соціальні послуги 

повинні бути легко доступними для всіх бенефіціарів у рівній мірі. Для підвищення 

якості і адресності послуг мають застосовуватись інноваційні та ефективні 

механізми їх формування і фінансування, а також управління наданням соціальних 

послуг, що сприятиме підвищенню рівня життя населення України. 

Серед нових підходів, які запроваджуються і потребують подальшого 

розповсюдження у сфері надання державних соціальних послуг, слід назвати нові 

організаційні механізми і форми обслуговування різних категорій громадян. Так, з 

метою надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, починаючи з 2003 року 

створено мережу районних Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Послуги, що надаються Центрами, є державними соціальними послугами та 

здійснюються на безоплатній основі. 

Свою діяльність Центри здійснюють через відносно відокремлені 

формування – спеціалізовані соціальні служби, а саме: 

– служби підтримки сімей – опікують дітей-сиріт, дітей і молодь з 

функціональними обмеженнями, працюють із сім'ями, в яких існує проблема 
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алкогольної та наркозалежності, допомагають молодим людям побудувати 

гармонійні відносини всередині сім'ї і з навколишнім оточенням; 

– «телефони довіри» – спеціалізовані служби, які надають безкоштовну, 

конфіденційну, екстрену психологічну, інформаційну та правову допомогу людям, 

які перебувають у складних життєвих обставинах; 

– «Школи волонтерів» та «Волонтерські центри», які об’єднують 

небайдужих людей різного віку та соціального статусу, що вчаться надавати 

кваліфіковану допомогу, ділитися своїми уміннями, теплом зігрівати людей, які 

цього потребують. Найчастіше волонтери опікуються особами, схильними до 

ін'єкційного вживання наркотиків, піклуються про людей, які повернулися з місць 

позбавлення волі, проводять консультації у пологових будинках для попередження 

відмов від дітей тощо. 

У сфері надання соціальних послуг людям з фізичними обмеженнями поряд 

з державними працюють також і громадські організації, які надають широкий 

спектр соціальних послуг. Державні структури (відділи праці та соціального 

захисту, територіальні центри, заводи протезування, санаторії) спрямовують свою 

діяльність на надання матеріальної, соціально-побутової та соціально-медичної 

допомоги, передбачених Законом України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» [4]. Громадські організації зосереджують свої зусилля на 

наданні інформаційних, юридичних, а іноді й соціально-економічних послуг. При 

цьому, незважаючи на прийнятий закон «Про реабілітацію інвалідів в Україні», 

система реабілітаційних послуг практично відсутня, за винятком локальних, 

розрізнених напівпрофесійних проектів, які в силу відсутності комплексного 

підходу є малоефективними. Однією з проблем соціальної сфери, яка потребує 

вирішення, залишається недостатнє фінансування провайдерів соціальних послуг, 

що позначається на якості послуг і на здатності задовольнити першочергові 

потреби клієнтів (нестача працівників, неможливість залучити 

висококваліфікованих фахівців, відсутність транспорту, спеціального обладнання, 

погана оснащеність робочих місць). У зв'язку з цим відбувається підміна послуги: 

необхідна для клієнта послуга замінюється на наявну, наприклад, у багатьох 
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випадках так звані Центри реабілітації насправді виявляються Центрами денного 

перебування. Однією з причин недостатньої ефективності надання соціальних 

послуг є також відсутність міжвідомчих зв'язків, тісної взаємодії державних і 

громадських структур та інституту спадкоємництва. 

Аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку соціальних послуг для людей 

похилого віку дозволяє окреслити коло проблем, які потребують розв'язання у цій 

сфері. Перш за все, потребують нового підходу до свого вирішення ті завдання, які 

на цей час реалізує система соціальних послуг, оскільки вони характеризуються 

певним ступенем уразливості: 

– надання послуг клієнту, не стимулюючи його прагнення піклуватися про 

себе самостійно; 

– пропонування послуг, прописаних в інструкціях, а не послуг, яких потребує 

клієнт з метою задоволення його потреб (відсутнє право вибору); 

– об’єднання людей із спільними ознаками в групи, а не погляд на них як на 

індивідуальність; 

– забезпечення обмеженого спектру альтернативних послуг. 

У сфері інформаційного забезпечення надання соціальних послуг 

потребують вирішення такі питання: 

– доступність і поширеність інформації про вже існуючі соціальні послуги є 

недостатньою для задоволення потреб громади; 

– існує критично низький рівень доступності інформації про соціальні 

послуги на рівні місцевих громад; 

– інформаційна діяльність суб'єктів надання соціальних послуг є дуже 

нерівномірною; 

– існують значні відмінності в характері і формах надання інформації про 

соціальні послуги провайдерів державної та недержавної форм власності; 

– провайдери послуг мають нерівномірний доступ до джерел інформації. 

На наш погляд, для налагодження плідної співпраці між державним та 

громадським секторами у сфері надання соціальних послуг, доцільно було б 

забезпечити: 
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– спрямованість дій на надання комплексних послуг шляхом з'єднання 

діяльності відповідних організацій і фахівців; 

– розвиток нових, інноваційних ідей і послуг; 

– створення умов для більшої участі громади у формуванні соціальних послуг 

та розвиток соціальної згуртованості; 

– надання доступу до послуг та допомоги більшої кількості людей, які на них 

потребують; 

– створення інтегрованих послуг; 

– поширення досвіду і підвищення професійного рівня надання послуг 

громадськими організаціями; 

– зростання і поліпшення якості послуг, що надаються громадськими 

організаціями. 

Таким чином, соціальні послуги, орієнтовані на клієнтів, комплексні та 

попереджувальні, спрямовані на легке, доступне і зручне для клієнтів отримання 

інформації про можливості, способи і форми отримання необхідної допомоги у 

будь-якій важкій життєвій ситуації повинні бути метою діяльності органів 

публічної влади у сучасних умовах розвитку державного управління. 
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ВІД ВИТОКІВ ДО 

СЬОГОДЕННЯ 

 

Незважаючи на відносну молодість соціальної політики, її концептуальні 

засади формувалися мислителями впродовж багатьох століть. Ще з давніх часів 

вчені працювали над взаєминами суспільства і людини, держави і громадянина, 

підіймали проблему оптимального державного устрою.  

Сучасна соціальна політика – дитя XX століття. До інших істотних досягнень 

минулого століття відноситься формування широкого спектру різних програм і 

моделей соціальної політики. Це моделі Швеції і Норвегії, Німеччини і Франції, 

Англії та США, Радянського Союзу і країн колишнього соцтабору, Канади, моделі 

країн Латинської Америки, Азії та ін [1, с.46-55]. 

Соціальна політика та її основи закладалися представниками соціальної 

філософії – соціальними мислителями впродовж багатьох століть. Допомога 

стражденним і незаможним має свою багатовікову історію. Але тільки в ХVIII 

столітті, і особливо в Європі, проблема бідності починає все більше турбувати 

державу. Багато в чому це відбувається через острах соціальних протестів. 

Поступово необхідність турботи про бідних починає переходити в сферу діяльності 

держави. Велике значення в розвитку соціальної політики мало вплив просвітніх 

ідей ХVIII сторіччя. Відбулись американська і французька революції, натхнені 

творами, які лягли в основу сучасних цивільних свобод. Сучасна історія та 

правознавство першопрохідцем в області теорії і практики соціального 

реформування часто називають Великобританію, так як саме в цій країні відбулася 

промислова революція. А з виникненням індустріального суспільства держава 

приступила до формування соціальної політики та її інститутів на якісно нових 

принципах. В своїх країнах уряди Німеччини, Франції, Швеції, Норвегії також 

проводили своєчасні заходи з досягнення стабільності.  

Так, першим соціальним законом Німеччини стає Закон про матеріальну 

відповідальність 1871 року. Цим законом встановлювалася особлива 



12 
 

відповідальність власників залізничних підприємств за нещасні випадки, які 

сталися з робітниками, зайнятими в будівництві і обслуговуванні залізниці. 

Ідеологічною основою для формування сучасних концепцій соціальної політики 

держави стали ідеї «загального добробуту». Формування даних ідей проходило 

одночасно з розвитком соціального законодавства в країнах Західної Європи і 

США [2, с.120]. 

З кінця ХІХ століття окремі заходи в галузі соціальної політики починають 

здійснювати й інші держави, однак її розвиток було перервано економічною 

кризою 30-х рр. ХХ століття. Що стосується соціальної політики в нашій країні, до 

другої світової війни, то вже до початку ХХ століття, як і в інших європейських 

країнах, були зроблені перші спроби становлення соціальної держави. У цей період 

пройшли: громадянська війна, інтервенція, масові репресії на фронтах, 

встановлення культу особи вождя. Але, незважаючи на всі складнощі, саме в цей 

час були проголошені абсолютно нові соціальні основи – загальне і рівне виборче 

право, рівність громадян незалежно від статі, раси, національності та ін.  

Після другої світової війни в конституціях певних держав з’являється 

концепція «соціальної держави». Основні принципи, які трактують поняття 

«соціальної держави» закріплені в ряді міжнародних документів: Загальна 

декларація прав людини 1948 року, прийнята ООН, конвенції та рекомендації 

Міжнародної організації праці; декларація та програма дій, прийняті на 

Копенгагенському соціальному саміті в 1995 р. та ін. Після появи в конституціях 

західноєвропейських країн поняття «соціальна держава» (Італія, ФРН, Франція) 

починається практична реалізація цього терміну в повсякденному житті 

суспільства (законодавчо закріплюються наступні права люидини: право на працю, 

на відпочинок, соціальне забезпечення тощо.) [3, с.165]. 

Найважливішими об'єктами соціального захисту держави стають: сім'я; 

охорона здоров'я і соціальне забезпечення; екологія; зайнятість; міжнаціональні 

відносини тощо. У сучасному суспільстві, незалежно від його устрою, завжди є 

люди, які не можуть власними зусиллями забезпечити джерело коштів свого 

гідного існування. Це діти, люди похилого віку та інваліди. Для цього і існує 
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соціальне забезпечення – особлива форма вираження соціальної політики держави, 

спрямована на матеріальне забезпечення певної категорії громадян за рахунок 

коштів державного бюджету.  

В багатонаціональних державах в конституціях з’являються статті про 

рівність всіх національностей, вільний розвиток різних народів та їх мов, 

нацонільних меншин. З приходом в СРСР «хрущовської відлиги» різко зростає 

соціальне забезпечення населення. Ріст доходів (окладів) робітників та службовців 

на 60%, колгоспників – на 90% [4, с.86]. Вік виходу на пенсію знижається, 

тривалість робочого тижня теж. Масове будівництво житла (житло отримали 

майже 54 млн. чоловік). З кінця 1960-х рр. – початку 1980-х рр. основою 

проведеного в соціальній сфері курсу була покладена максимальне підвищення 

матеріального рівня громадян. Результат – вирівнювання рівня життя різних верств 

радянського суспільство. За часів політики так званої «перебудови» (1985-1991) в 

країні був узятий курс на оновлення суспільства і держави, під гаслами 

«перебудови», «гласності», «прискорення», що в своїй сукупності іменувалися 

політикою «нового мислення».  

Сучасні держави вже не тільки зобов'язані, але і фактично змушені під тиском 

суспільства займатися соціальною підтримкою громадян, які не в змозі своїми 

силами забезпечити собі мінімальний прожитковий рівень. Кінець XX – початок XI 

сторіччя про соціальну державу вже «говорять» конституції не тільки 

західноєвропейських, а й багатьох східноєвропейських, ряду азіатських 

(Туреччина), латиноамериканських та інших країн, конституції України, Білорусії, 

Казахстану, Вірменії та ін. До нових положень конституцій цього часу входять: 

охорона праці та здоров'я людей; встановлення гарантованого мінімального 

розміру оплати праці; забезпечення державної підтримки сім'ї, материнства, 

батьківства і дитинства, інвалідів та людей похилого віку; розвиток системи 

соціального обслуговування; встановлення державних пенсій, допомог та інших 

гарантій соціального захисту. 

Кінцевим результатом соціальної політики держави повинно бути 

досягнення достатнього життєвого рівня населення, покращення демографічної 
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ситуації, відновлення трудових ресурсів, які почали масово залишати країну в 

пошуках кращьої долі та робочих місць. Увага держави повинна бути приділено  

соціального захисту, вдосконалення системи соціального забезпечення – 

підвищення пенсій, розвитку адресної допомоги та інших компенсаційних виплат. 

Держава історично зформувалась як інситут для вирішення потреби людей у 

врегулюванні суспільних відносин та допомоги особам, які цього потребують 

(в результаті бойових дій, природних катаклізмів, втрати працездатності тощо). 

Отже, основною функцією держави повинен стати соціальний захист громадян цієї 

країни та осіб, які перебувають на її території. Незважаючи на наявність в 

Конституції України закріплених прав громадян на соціальний захист, на житло, на 

достатній рівень життя, на медичну допомогу та на освіту, в життя втілюється дуже 

мало. 

Для соціальної політики держави приоритетними цілями є: 

– довести рівень життя громадян України не нижче прожиткового 

мінімуму, який встановлений державою для різних категорій громадян; 

– ліквідувати соціальну нерівність (за етнічною, економічною, 

релігійною ознаками), яка може стати причиною соціальної напруженності в 

суспільсьтві. 

Якість соціальних програм може бути покращена без збільшення рівня 

фінансування, якщо використовувати наявні ресурси більш ефективно або 

використовувати інші шляхи вирішення проблем. 

Досвід багатьох країн світу підтверджує, що соціальна політика може 

базуватися лише на економічному потенціалі країни. Рівень соціальних послуг 

населенню повинен відповідати стану економіки країни. Необхідно реально 

оцінювати можливості економічного поетнціалу країни та потреби населення і 

раціонально перерозподіляти кошти бюджету.  

На даний час проявляються тенденції та прояви соціально-демографічної 

кризи в України. За підрахунком експертів ООН Україна до 2050 року втратиь 36% 

свого населення. Гірша ситуація лише в Молдові, яка за цей період втратить 51% 

населення [5]. 
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На негативні соціальні прояви впливають такі фактори: 

– значна перевага жіночого населення над чоловічим. Жінок в Україні 

проживає майже на 4 мільйони більше, ніж чоловіків; 

– значна перевага кількості померлих громадян над новородженими. 

Причини тіж самі: зниження рівня життя населення, інфляція, нестабільність 

політичного життя, невпевненість у майбутньому, проблеми для вирішення 

житлових питань; 

– стрімке старіння населення, тобто збільшення частки населення 

пенсійного віку в загальній частини населення. Старіння працюючого населення 

призводить до зниження ефективності праці, не використання прогресивних 

методів виробництва, збільшення витрат з бюджету на потреби працівників даної 

категорії; 

– поява альтернативних форм сім’ї, велика кількість одинокої молоді, яка 

не бажає в силу тих або інших причин заводити дітей. 

За підрахунком експертів ООН Україна до 2050 року втратиь 36% свого 

населення. Гірша ситуація лише в Молдові, яка за цей період втратить 51% 

населення [5]. 

На основі аналізу соціальних та економічних проблем, які існують в сучасній 

Україні, можна зробити такі висновки: 

– рівень безробіття продовжує зростати; 

– скорочується кількість робочих місць; 

– збільшується неофіційне працевлаштування; 

– зменшеється народжуваность; 

– відбувається подальше старіння населення; 

– посилюється безповоротний відтік кадрів за кордон; 

– соціальні гарантії стали номінальними, бо вони ледве покривають 

рівень інфляції та тарифи ЖКГ; 

– розподіл населення за рівнем доходів залишається дуже високим; 

– скорочуються бюджетні місця у ВИШах; 

– якість та доступність послуг закладів охорони здоров’я зменшується. 
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На даний час соціально-політична ситуація України є катастрофічною. Від 

уряду вимагається вирішити важливі питання подальшого соціального, 

економічного, демографічного розвитку держави. При чому все це потрібно 

зробити в стислі терміни. 

Теоритично держава створюється для громадян, для їх захисту і задоволення 

їх потреб. Нажаль, в Україні спостерігаються тенденції зруйнування системи 

соціального забезпечення. 

Економіка, яка є базою для розвитку соціальної сфери теж на межі дефолту. 

Для самої економіки є загрозами: закордонні кредити, монополізація, заробітні 

плати в конвертах, тотальна корупція. 

Підвищити ефективність функціонування системи соціального забезпечення 

в Україні можна за допомогою закордонного досвіду, але не простим копіюванням 

нормативних актів чи механізмів реалізації цих соціальних програм, а 

підлаштувавши його з урахуванням місцевого мінталітету населення України. 

Система соціального забезпечення України повина бути реформована на всіх 

рівнях, починаючи з напрямків соціальної політики. Краще зменшити кількість 

категорій, що потребують соціальної допомоги, але забезпечити їх якісною 

допомогою аніж надавати допомогу майже всій країні в обсягах, які не взмозі 

вирішити ті чи інші проблеми громадян. 
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ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 

 

Перед нами за останні роки постає найгарячіше питання – питання миру. 

Тому, що саме питання вибору миру чи війни є найбільш актуальним для всієї 

країни. І, звісно, хотілося б загострити увагу на деяких нормах Конституції України, 

де чітко окреслено, що всі люди є рівними перед законом; жінкам і чоловікам 

надається рівні можливості у громадсько-політичній і культурній діяльності.  

На сьогодні, залишається актуальним питання гендерної рівності жінок та 

чоловіків у політичній сфері. 

За індексом гендерної рівності Україна займає найнижчі місця (69 місце з 142 

країн) за даними Світового економічного форуму [1]. 

Якщо розглянути рівень освіченості жінок та чоловіків в Україні, то ми 

побачимо, що жінки навіть більш освічені ніж чоловіки (88% проти 77%). Але 

значно гіршими виглядають показники участі жінок в економічній та політичній 

сферах. Так, в порівнянні зі світовими показниками жіночого представництва в 

парламентах країн, у ВРУ жінки займають лише 12,5% проти 22% середнього 

світового показнику [1]. 

Також спостерігаються низькі показники проходження жінок до парламенту. 

Тільки 12,5% представниць прекрасної статі потрапили до парламенту України, що 

складає 53 депутата жінки з 423 обраних депутатів. Незважаючи на те, що зміни до 

законодавства практично не були реалізовані в повній мірі, все рівно 

спостерігається позитивна динаміка росту представництва жінок у політиці в 

порівнянні з минулими виборами до парламенту. Так, на виборах народних 

депутатів 2012 року до Ради пройшли лише 9% жінок, а вже в 2014-12,5% [1]. 

Відсутність розвитку сучасної державної політики в контексті гендерних 

відносин особливо проявляється на прикладі встановлених гендерних партійних 

квот. Потрібно виробити більш ефективні підходи для усунення дисбалансу у 

владних структурах щодо вирішення цієї проблематики. 
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Наприклад, для врегулювання гендерних відносин у Швеції, запроваджено 

гендерні партійні квоти задля збільшення представництва жінок в органах влади [2, 

с. 153]. 

Є ряд стереотипів, які склалися тисячоліттями: жінки набагато слабкіші 

морально і тому при екстрених ситуаціях приймають неправильне рішення, і тому 

в політиці ми бачимо малу кількість жінок порівняно з кількістю чоловіків в усіх 

гілках влади. 

Ще традиційно вважається, що жінки, як правило, повинні виховувати дітей 

та догляд за ними, готувати їжу тощо. А ті, хто мають велике бажання змінити 

політичний стан в країні засуджуються з боку суспільства і змушені відмовитися 

від кар’єрного росту заради усталених сімейних стереотипів – потрібно жити як всі, 

як жили наші діди та прадіди огорнути себе рутинним клубком побутових справ. 

Таке статеве кліше зберіглося ще з давніх-давен і з часом жіноцтво  виявило 

покору і залежність від чоловіків. Існує думка, що у первісному суспільстві панував 

матріархат, хоча існують й інші версії. 

З часом жінки втратили домінуючу роль на користь чоловіків. 

Не краще виглядає і ситуація в вищих органах виконавчої влади. Так, в 

Кабміні на 24 міністри, які були призначені на посади, лише 3 були віддані 

представницям слабкої статі: віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції, 

міністр освіти та міністр охорони здоров’я. 

На місцях губернаторів те ж виявляється майже повна відсутність жінок. Так, 

з 22 призначених губернаторів, жінці довірили очолити лише Харківську 

обладміністрацію [1]. 

Багато уваги приділяється гендерної рівності і у Європі. Цю проблему 

вважали дуже розповсюдженою 31% опитаних європейців у 2012 році. Гостріше це 

питання озвучувалося у 2009 році, коли майже 40% європейців вважали цю 

проблему дуже актуальною. Взагалі ця проблема турбує 34% жінок Європи і лише 

29% чоловіків. А найбільш розповсюдженими європейці вважають інші прояви 

дискримінацій: по етнічній приналежності 56%, по сексуальній орієнтації 46%, за 

станом здоров’я також 46% [3]. 
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Для більш детального вивчення проблеми у сфері рівних прав і можливостей 

жінок і чоловіків у політиці та для розвитку гендерної рівності і формування більш 

етичного, недискримінаційного політичного простору потрібен гендерний аналіз, а 

також збір якісної інформації і розуміння гендерних тенденцій у суспільстві, 

використання цих знань для виявлення потенційних проблем і пошуку шляхів їх 

вирішення. 

Звісно, що в наше сьогодення політично-соціальний становище жінок 

наглядно покращився, порівняно з минулими століттями, проте жінки й досі 

зазнають на собі вияви дискримінації через належність до жіночої статі. 

Враховуючи те, що місцевий мандат депутата є менш значущий ніж 

парламентський і конкуренція на місцевих виборах завжди не така запекла як на 

виборах до парламенту, жінки покращили свої показники представництва в 

місцевих радах всіх рівнів. Згідно статистичних звітів з місцевих виборів 2015 року, 

депутати – жінки зайняли 15% місць в 22 обласних радах, та 18,1% в місцевих. 

Найбільш вдалі показники перемоги жінок в Сумській обласній раді (21,9%). 

Найменш вдалими для жінок виявилися вибори до Одеської обласної ради (лише 

9,5%) [1]. 

Доцільно зауважити, що чим нижче забезпечення та розвиток органу 

державної влади тим більше можливостей саме жінці зайняти керівну посаду. На 

більш оплачуваних місцях переваги віддаються раціональним чоловічому 

правлінню з жорсткою системою впливу на оточуючих. 

З 144 обласних міст мерами стали лише 8 жінок. З 146 районних міста мерами 

стали 14 жінок. І тільки на рівні сільських рад жінкам вдалося перевищити 30 % 

показник свого представництва [1]. Рівність є одним із наших пріоритетів 

демократичної країни. Спостерігається така тенденція, що жінки у виборчих 

списках – найчастіше висувають «для галочки», а відтак не мають достатнього 

фінансового забезпечення для максимального збирання голосів виборців. Питання 

гендерної рівності проходить наскрізною темою діяльності українського 

суспільства тому, що відсутність акценту на статевій належності звільняє від рамок 

і дає змогу нашій державі вийти на більш розвинений рівень зрілої правової 
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держави і розвинути права і можливості українок. 

Малими кроками Україна прямує до вільного вибору. Нещодавно для 

активних жінок України відбулася знакова подія – укладання угоди між Кабінетом 

міністрів України та підрозділом ООН «ООН Жінки», про розширення прав та 

можливостей жінок України. Структура Організації Об’єднаних Націй була 

створена для надання підтримки державам учасницям ООН в затвердженні 

глобальних стандартів гендерної рівності та оказує підтримку при розробці 

законодавчих актів, програм та послуг для досягнення цих стандартів [4]. 

Вперше за всі роки незалежності жінка отримала звання генерала. Указом 

Президенту України від 12.10.2018р. Петро Порошенко присвоїв звання генерала 

Людмилі Шугалей. 

Жінка-водій – це вже звичайне явище. У побуті є висловлювання: «якщо 

жінка може управляти машиною, то вона зможе управляти цілою країною».  

Для того, щоб почати жити краще, потрібно змінювати повністю систему 

влади, не тільки назву чи додавати щось нове, ми повинні по-новому думати, 

потрібне повне оновлення, щоб відійти від старого усталеного способу життя. 

Не жінки повинні руйнувати гендерні стереотипи і боротися з чоловічим 

домінуванням, а державна політика. Треба зосередити зусилля на зміцнені жіночого 

лідерства та на підтримці участі жінок у політичних процесах, а також забезпечити 

належної уваги до питань гендерної рівності в українському уряді. 
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СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО КОДУ, ЯК 

ОСНОВНИЙ КЛЮЧ ДО ПРОЦВІТАННЯ ДЕРЖАВИ 

 

Успішну країну створюють успішні люди. Будь-який народ планети - перш 

за все, житель своєї країни, і думки і емоції у нього пофарбовані історією культури 

тієї країни, в якій він проживає. Культура країни впливає на наші переживання, в 

результаті життєвий досвід і емоції створюють у нас відчутний образ, який формує 

дії і робить нас тими, хто ми насправді є. Дуже важливо наскільки громадяни країни 

вірять у свій успіх. Сьогодні створюється враження, що населення України, 

констатуючи кризу що охопила країну, відгороджується від неї – у всьому винні 

чиновники, країна агресор Росія, але ніхто не звинувачує себе. Переважна 

більшість українців звинувачують когось і критикують. З тих чи інших причин 

люди будуть критикувати завжди. Ми все періодично не відмовляємося від 

критичних зауважень в чиюсь адресу. Ми забуваємо, що критика – це варварський 

метод маніпуляції, яка руйнує дружні відносини, співробітництво. Наші люди в 

більшості своїй не здатні критично мислити і тверезо аналізувати, оскільки це 

передбачає постійний саморозвиток. Замість того, щоб формувати репутацію 

української держави на основі досягнень української культури і історичного 

розвитку, ми протиставляємо себе росіянином і бажаємо ненавидіти все російське. 

У той же час за кордоном українців сприймають вже не як росіян. Насправді, до 

військового конфлікту там ніхто не бачив різницю між Україною і Росією, тому що 

не знав її. За кордоном думали, що Україна – це країна «третього світу», але ж по 

соціальним і культурним ознаками наша країна типова середньоєвропейська. Все 

це не додавало нам позитивного іміджу на світовій арені. 

Необхідно створювати позитивні стереотипи, які показують українців як 
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працелюбну націю, яка знає і поважає свої традиції. Але поки нас сприймають у 

світі, як аграрну країну, яка вирощує соняшник, їсть сало і вміє робити кращу в 

світі горілку. Зараз наша країна переживає пік національної ідентифікації і 

співвітчизники, з гордістю підкреслюють свою приналежність до української нації. 

Але, що означає бути українцем, що таке бути нацією, що таке патріотизм – розуміє 

далеко не кожен. Адже суть патріотизму не в речах, а в діях, вчинках, адже нація – 

це спільнота людей, які через єдину долю знаходять єдиний характер. 

Українці, одні з найбільш усміхнених людей в Європі, сьогодні втратили віру 

в себе, довіру до політичних еліт, розділені інформаційною війною і живуть в 

невіданні. Люди різних країн, маючи загальну людську природу, володіють 

окремим від усіх «колективним підсвідомим», «культурним несвідомим» - 

культурним кодом [1]. Головні складові культурного коду нації – мову, традиції, 

казки, міфи, музика, живопис конкретного регіону або народу. Найпростіший 

спосіб впливати на культурний код нації і країн – впливати на дитячу свідомість і 

маніпулювати ним за допомогою візуального контакту. Мова несе потужну 

енергетику, яка впливає на менталітет, психолінгвістичний код людини, його 

світосприйняття та світові цінності. На цьому наголошували психолінгвісти 

А. Потебня, Е. Сепір, В. Гумбольт і інші видатні вчені світу. Саме тому для кожного 

корінного народу на своїй землі, мова і його енергетика є оберегом від зла, 

катаклізмів, аварій, хвороби і знищення, так і в державі не буде порядку, якщо на 

землі корінного народу його мова не буде для всіх громадян даної країни мовою 

держави. Проблемою є державна мова корінного народу, для вирішення якої 

потрібне мудрість [2, с. 248]. 

Культурний код України піддався, останнім часом, серйозним 

випробуванням, але тим не менш зберігся. Його треба плекати, зміцнювати і 

берегти. Величезна роль тут належить освіті. Вибір освітніх програм має спиратися 

на непорушні цінності, базові знання та уявлення про світ. Громадянська завдання 

освіти, системи освіти – дати кожному обов'язковий обсяг гуманітарного знання, 

який становить основу само-ідентичності народу. Відповідні вимоги повинна 

задавати і державна політика в галузі культури: телебачення, кіно, інтернет, масова 
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культура в цілому, яке формує суспільну свідомість, задають поведінкові зразки та 

норми.  

Існують можливості в культурне несвідоме нації внести корективи, а то і 

перекодувати «культурний код». Зрозуміло, він змінюється – і не тільки «під 

тиском», а й під впливом інших культур [3, с.20]. Клотер Рапай показав на практиці, 

як, наприклад, японців, з традиційною культурою чаювання можна змусити 

купувати каву, збільшивши тим самим його продаж в Японії. Він встановив зв'язок 

між поведінкою людей в соціумі і національною культурою. Завдяки цьому Клотер 

Рапай став дуже багатою людиною, так само, як і ті, хто наповнює український 

ринок алкоголем, адже українські традиції тісно пов'язані з вживанням міцних 

напоїв, але економічна вигода – не духовна, вона швидкоплинна. В український 

парламент досить часто пропонуються законопроекти, які проводять в життя 

рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для позбавлення 

українського суспільства від алкогольної залежності – підвищення цін на 

алкогольні напої, зменшення числа ліцензій на продаж алкоголю і заборона його 

реклами. Проблема тверезості нації закладена культурним кодом, відповідно буде 

більш правильно долучати українців до здорового способу життя, ніж протистояти 

наслідкам алкогольної залежності. 

Прогалини в культурному коді українців дуже вміло використовувала 

Російська федерація в процесі «відкушування» східної частини України і анексії 

Криму. Велика частина українців народилася і виховувалася в СРСР і багато 

громадян України, як і раніше вважають себе частиною нині не існуючого держави. 

Підсумок – жителі Сходу України і Криму з легкістю піддалися жахливої 

маніпуляції з катастрофічними наслідками. З цього приводу можна привезти 

яскравий приклад уміння цінувати, з дитячих років, рідну землю у сільських 

жителів Нормандії. Звичай, що демонструє, з одного боку, інтуїтивне розуміння 

цього принципу, а з іншого – збентежеючий підхід до його використання. Коли 

старшому синові в родині виповнюється сім років, батько веде його по межі 

сімейних володінь і на кожному розі відважує йому ляпаса. Цей ритуал не сприяє 

поліпшенню відносин батьків і синів, але він створює міцний емоційний зв'язок 
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дитини з межами фамільної власності. Батько знає – такий досвід сприяє тому, що 

син назавжди запам'ятає кордону володінь своєї сім'ї [3, с.26]. США давно 

зрозуміли, що націю, державу духовно згуртовує саме культурний код, тому дуже 

жорстко його впроваджують і уважно контролюють, щоб не було підміни. 

Вивчення культурного коду залишається одним з основних ключів до розуміння 

сутності як окремої людини, так і нації в цілому через культурну спадщину предків, 

як єдиної національної системи, яка має великий вплив на формування людини і 

створює орієнтири діяльності будь-якого суспільства. Культура – життя народу, 

його душа, його розум і серце, його минуле і майбутнє. В основі будь-якої 

національної культури лежить принципи народності. В Україні, на жаль, жорсткі 

дії у цьому напрямку почали тільки з 2014 року. Наша влада почала розуміти, що – 

втративши національний код, не захистивши його, ми втратимо нашу державу. 

Директор Інституту культурних перетворень Школи права і дипломатії при 

Університеті Тафтса, професор Лоуренс Харрісон – на підставі розробленої 

типології, провів власне дослідження, детально вивчає вплив релігії, яку 

сповідують більшість населення країни, на її модернізацію [4]. Він упевнений, що 

причини відсталості і процвітання країн існують в культурних відмінностях 

суспільства. Одні культурні особливості сприяють модернізації, інші ж, навпаки, 

гальмують економічний розвиток країни. Є над чим замислитися, адже віра - це 

найсильніше, що було, є і буде на Землі. Державі потрібно підтримувати свою 

церкву. Всі святі місця повинні бути передані національної церкви, яка повинна 

освячувати державні справи, закликати народ до згоди, толерантності та 

консолідації, творити добро і будувати демократичну українську державу для всіх 

його громадян, незалежно від національності, а не тільки для багатих, збільшуючи 

їх доходи. Без підтримки церкви держава далеко не піде. Без підтримки 

національної церкви уряд не в змозі буде вирішувати проблеми державних 

демократичних реформ. 

Держава зобов'язана і має право і свої зусилля, і свої ресурси спрямувати на 

вирішення усвідомлених соціальних, суспільних завдань, а також на формування 

світогляду, що скріплює націю. Українці обов'язково стануть успішною нацією в 
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тому випадку, якщо зрозуміють, що економічне процвітання країни неможливо без 

розвитку культури і науки, які є двигуном прогресу. Поза культури не один народ 

не існує. І національна культура повинна протистояти переродження будь-якого 

народу. Знищення культури – знищення нації. Досвід сильних країн світу є тому 

доказом. 
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АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ЗАХОПЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖЕЮ 

 

Сучасний світ вимагає від суспільства мобільності, вміння митєво реагувати 

на нові життєві обставини. 

Такі обставини диктує науково-технічний прогрес, глобалізація та тотальна 

комп’ютеризація багатьох сфер життєдіяльності сучасного суспільства. Одним це 

вдається на порядок краще, а саме – молодому поколінню, яке автори теорії 

поколінь В. Штраус та Н. Хоув називають «поколінням Z» або центеніалами [1]. 

Так, згідно з цією теорією, молоді люди, які народжуються після 2000 року, 

суттєво відрізняються від попередніх поколінь. Їм характерні: здатність швидко 
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перемикати увагу, необхідність візуального підкріплення інформації; потреба в 

інноваціях, оновленнях, постійному русі; вміння знаходити контакт із будь-ким, 

незалежно від його статусу, релігії, нації тощо; акцент на власному саморозвитку, 

самоствердженні та вдосконаленні навколишнього середовища; онлайнове 

існування [1].  

Справді, сучасна молодь віддає пріоритет онлайн-спілкуванню, вміє 

налаштовувати контакти в соц-мережах, іноді навіть підсвідомо відчуває 

аудиторію. Та головне, молоді люди вбачають цілісність та співіснування двох 

світів – віртуального та реального, а відтак гармонійно поєднують життя в 

навчальному закладі та життя в інтернеті [2].  

За результатами дослідження «Динаміка користування Інтернет в Україні: 

травень 2017» КМІС, лише 5,8% молоді віком від 18 до 29 не користуються 

глобальною мережею [3]. Сьогодні кожен третій юнак проводить більше ніж 

чотири години в інтернеті в робочий день [4]. Тому науковці та практики різних 

галузей – лікарі, педагоги, психологи та, особливо, батьки підростаючого 

покоління виражають своє занепокоєння глобальним зануренням дітей та підлітків 

у віртуальний світ і все частіше звертаються до такого поняття, як «інтернет-

залежність». 

Проте, для покоління центеніалів інтернет – це інструмент реалізації 

різноманітних цілей як розважального, так і соціального характеру, тому варто 

розрізняти, коли включення в глобальну мережу є нагальною потребою сьогодення, 

а коли – дійсно залежністю з усіма її шкідливими наслідками для психічного і 

фізичного здоров’я, і взаємодії із суспільством. Тому розглядати постійне 

звернення молодих людей до ресурсів інтернету не варто як якесь суто негативне 

явище, як небезпечну залежність, якщо воно, зі свого боку, не несе об’єктивної 

шкоди. 

Нераціональне користування інтернетом може призвести до проблем зі 

здоров’ям (погіршення зору, розвиток захворювань хребта і т. ін.), зниження 

включеності у реальні соціальні взаємодії та негативного впливу на психічний стан, 

особливо підлітків, які є більш вразливими до критики, образ і провокаційних 
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коментарів, а також легше піддаються навіюванням, маніпуляціям.  

Інтернет-залежність та загалом потенційний негативний вплив інтернету 

простіше попередити, аніж лікувати. У якості превентивних методів, на нашу 

думку, може стати навчання дітей культурі поводження з інформацією, що 

включатиме в себе культуру пошуку, відбору, обробки та передачі інформації, а 

також регламентування користування інтернет-мережею, крім того важливо 

ознайомити молодь із правилами безпеки та етики в інтернеті. Що, до речі, буде 

корисним і для старшого покоління. 

Проблема формування здорових відносин молодої людини з інтернетом дуже 

актуальна в наш час та потребує подальших досліджень. Виникнення інтернет-

залежності можна попередити, і це має стати завданням владних органів. Так як 

включення молоді в інтернет-спільноту неминуче явище, важливим є надання 

підліткам умов до створення правильного ставлення до мережі інтернет, аби 

уникнути можливого пагубного впливу на подальший гармонійний розвиток 

молодої людини. Такими кроками може стати внесення актуальних коригувань у 

навчальний курс «Інформатики», проведення семінарів або освітніх лекцій щодо 

ефективного використання інтернету та попередження залежності, створення 

інформаційних соціальних роликів тощо. 
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РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Будь-яка реформа ефективна тільки тоді, коли в неї вірять люди, які цю 

реформу впроваджують.  

Станом на 23 лютого 2017 року в Україні на державній службі працювало 

близько 200 тисяч осіб.  

«Загалом державних службовців 200202 людини», – повідомив Голова 

Національного агентства з питань державної служби  (далі – НАДС) Костянтин 

Ващенко під час засідання колегії НАДС. Він зазначив, що йдеться про реальну 

кількість держслужбовців, адже за розкладом держорганів загальна кількість посад 

держслужби становить близько 235 тис. осіб. Держслужбовців категорії «А» (вища 

категорія) в Україні 695 осіб, категорії «Б» – 55 тис. 087 осіб і категорії «В» – 144 

тис. 420 осіб [1]. 

Можна собі лише уявити, яка кількість державних службовців в державі 

працює над реформуванням державного управління та поступово впроваджує у 

життя європейські стандарти та принципи.  

Мета статті – розкрити та проаналізувати реальні кроки в напрямку 

реформування та розвитку державної служби у контексті європейської інтеграції. 

Значним досягненням є прийняття та практична реалізація Закону України 

«Про державну службу» (далі – Закон), який набрав законної сили 01.05.2016 року. 

Прийняття зазначеного Закону було відправною точкою розвитку державної 

служби назустріч до євроінтеграції. 

Для розроблення зазначеного проекту Закону в липні 2014 року НАДС було 

утворено робочу групу для підготовки проекту нового Закону про державну 

службу. До її складу були залучені найактивніші українські експерти, до 
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обговорень і консультацій систематично запрошувалися зарубіжні експерти та 

народні депутати України.  

За основу для подальшої роботи було взято текст законопроекту, 

запропонований Центром політико-правових реформ з напрацювань 2005–

2009 років, а також нові пропозиції НАДС, що ґрунтувалися на аналізі кращих 

практик європейських країн, рекомендаціях програми SIGMA та наукових 

доробках провідних вітчизняних науковців. Станом на кінець осені 2014 року 

спільними і дружніми зусиллями всіх учасників робочої групи був підготовлений 

достатньо якісний і прогресивний законопроект [2, c.9]. 

При підготовці основного проекту нормативно-правового акту, який буде 

визначати правову основу державної служби, що здійснюється з метою 

безпосередньої реалізації державно-владних повноважень та/або забезпечувати  

виконання функцій державних органів, був врахований міжнародний досвід та 

професійна діяльність осіб, які займають державні посади в розвинутих країнах 

Європейського Союзу (далі – ЄС). 

Метою Закону є забезпечення стабільності персоналу державного органу, 

незалежно від зміни політичного керівництва, професійність, неупередженість, 

компетентність державного службовця, прозорість та ефективність його служби, та 

відданість виключно інтересам держави та суспільства.  

Проведення реформи державної служби було визначено в багатьох 

програмних документах коаліції та Уряду [3; 4; 5; 6]. 

Домовленості між Україною та ЄС підтверджують, що Євросоюз цінує та 

підтримує напрями та механізми здійснення реформи державної служби. 

Підтвердженням такої підтримки є укладання Контракту про розбудову 

держави з ЄС, який був підписаний 13.05.2014р. Для фінансування контракту було 

укладено угоду, умови якої передбачали надання Україні безповоротної фінансової 

допомоги у сумі 355 млн. євро на підтримку реформ, серед яких є реформування 

системи державного управління, шляхом прийняття та практичної реалізації 

відповідного галузевого законодавства, яке на належному рівні визначатиме 

державну громадянську публічну службу та її відповідність вимогам 
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європейського законодавства [7, с.17]. 

При цьому показниками ефективності та результативності, що враховувались 

під час прийняття рішення щодо надання такої фінансової допомоги, були 

визначені обумовленості та відповідні показники результативності, які, зокрема, 

враховувались при наступних фінансових допомогах з боку ЄС для реформування 

державної служби в Україні.  

Насамперед, основною обумовленістю, що стосується розвитку державної 

служби, було виконання Урядом України затвердженої ефективної програми щодо 

проведення реформи державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування, запозичаючи досвід європейських принципів державного 

управління, зокрема, на таких засадах: професіоналізм, демократичність, 

прозорість системи державного управління, політична нейтральність державних 

службовців, розмежування політичних посад та адміністративних,  прийняття та 

просування по службі кандидатів, враховуючи їхні особисті якості та досягнення, 

забезпечення стабільності працевлаштування та гарантій проти свавільного 

звільнення з посади тощо. 

Так, показниками результативності такої обумовленості було схвалення 

Стратегії та прийняття Плану, яким визначалось реформування державної служби 

та служби в органах місцевого самоврядування, враховуючи основи європейських 

принципів державного управління.  

Від зазначених нормативних документів, серед іншого, вимагалось 

закріплення нового підходу в питанні оплати праці державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, а також визначення необхідності в 

забезпеченні та наділення спеціальними повноваженнями уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань державної служби на 

національному та його територіальних органів на місцевих рівнях. 

Необхідним було також прийняття основним законодавчим органом, 

набрання чинності та ефективне впровадження Закону, базуючись на європейських 

принципах державного управління.  

Крім того, в свою чергу, необхідне приведення законодавчих актів, що 
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стосуються державної служби, у відповідність до положень Закону, та внесення 

змін та доповнень до відповідних підзаконних актів, які регулюють питання 

державної служби та/або будуть прийняти із набранням чинності нового Закону. 

Не було залишено поза увагою прийняття в подальшому нової редакції 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», що 

ґрунтується на європейських принципах публічної служби та кращого 

європейського досвіду [7, с.30]. 

Підтвердженням відповідності прийнятого прогресивного Закону 

європейським стандартам держаної служби є те, що ним було врегульовано статус 

державніх службовців; забезпечено професіоналізацію державної служби; 

розділено політичні посади і посади державної служби, посади та функції органів 

з обслуговування та патронатну службу; запроваджено конкурсний відбір для 

вступу на державну службу і просування на ній; визначена зрозуміла та прозора 

модель оплати праці, впроваджено ефективні інструменти оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців [8]. 

Про це важко говорити, але прийнятий Закон у поточній редакції не 

запровадив усі зміни, які стосувалися стрімкого наближення до євроінтеграції, у 

зв’язку з чим відсутність цих змін призведе до труднощів та перепонів під час 

реалізації Угоди про асоціацію. 

Разом з тим, 24 червня 2016 року Уряд своїм розпорядженням затвердив 

Стратегію [9], метою якої є розвиток ефективної системи державного управління, 

яка синхронізує з принципами публічного адміністрування ЄС, та підвищення 

рівня конкурентоспроможності країни, яка ґрунтується на спільних цінностях, а 

саме – дотриманні демократичних принципів, верховенстві права, належному 

врядуванні. 

Для реалізації зазначеної Стратегії розроблено та затверджено відповідний 

План заходів на 2017–2020 роки.  

З метою впровадження в життя Стратегії Урядом схвалено Концепцію 

запровадження посад фахівців з питань реформ [10]. 

Дана Концепція на період до 2020 року розрахована на оновлення та 
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посилення кадрового потенціалу державних органів, крім того, значне 

примноження в їх роботі результативності реалізації ключових національних 

реформ, направлених на поліпшення рівня життя громадян та зростання позицій 

нашої держави у міжнародних рейтингах конкурентоспроможності. 

Зазначене оновлення і посилення кадрового потенціалу державних органів 

буде здійснюватися через залучення на публічну службу кваліфікованих і 

компетентних фахівців – фахівців з питань реформ. 

Станом на 1 січня 2017 року з метою належної реалізації Закону Урядом для 

повноцінного функціонування системи державної служби приведено у 

відповідність (прийнято, затверджено, схвалено, погоджено тощо) 22 підзаконних 

акти, які необхідні для виконання положень Закону [11,с.8-9].  

Нацдержслужбою України за 2016–2018 роки принято більше 20 наказів з 

питань формування та реалізації державної політики у сфері держслужби [12]. Це 

свідчить про активну роботу в напрямку оновлення та реформування в цій сфері. 

Іншою обумовленістю та її показниками результативності, на якій хотілось 

би акцентувати увагу та яка нерозривно пов’язана з реформуванням державної 

служби та наближенням до міжнародних стандартів, було запровадження прозорої 

та ефективної електронної системи декларування державних службовців, введення 

механізмів щодо проведення перевірки активів і видатків суб’єктів декларування, 

застосування процедур, за допомогою яких є можливим запобігти та врегулювати 

конфлікти інтересів державних службовців, підвищити їх рівень доброчесності та 

відповідальності, затвердження та реалізація антикорупційних стратегій та 

програм, основою яких є антикорупційний досвід  країн ЄС [7,c.27]. 

У свою чергу, в жовтні 2014 року ВРУ схвалила Закон України «Про 

запобігання корупції», який заклав основи антикорупційної політики 

законодавства, виходячи з нової суспільно-правової парадигми.  

Так, важливим кроком у запобіганні корупції стало запровадження 

електронного декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування.  

З вересня 2016 року в Україні запрацювала система електронного 
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декларування, яка на сьогоднішній день є реалізованим незамінним та необхідним 

інструментом здійснення фінансового контролю за майновим станом державних 

службовців, як зі сторони компетентних органів, так і громадянського суспільства, 

що базуються на положеннях світових стандартів. 

Введення Єдиного державного реєстру декларацій здійснює Національне 

агентство з питань запобігання корупції, яке є новоствореним органом, саме на 

нього й покладено контроль і перевірку декларацій, зберігання та їх оприлюднення, 

проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування. Запуск роботи 

агентства також був однією з вимог ЄС щодо безвізового режиму з Україною. 

Підсумовуючи, можна говорити лише про початок реформи державної 

служби та наближення до євроінтеграції, без жодних завершених заходів у цьому 

напрямку. 

Але, на жаль, процес проведення реформ затягується; ведеться протистояння 

між прихильниками та противниками таких реформ, у цьому процесі безпосередню 

беруть участь як українські політики та чиновники, так і політичні сили ЄС та 

інших держав. 

Будемо сподіватися, що відносини Україна – ЄС будуть гармонічно та 

виважено рухатися вперед, для досягнення позитивного реформування державної 

служби, яка є також частиною європейської інтеграції України. 
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РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ  

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ  

 

Євpoiнтeгpaцiйнi пpaгнeння Укpaїни oбумoвлюють нeoбxiднicть aдaптaцiї 

зaкoнoдaвcтвa нaшoї дepжaви дo зaкoнoдaвcтв Євpoпeйcькoгo Coюзу. 

Cьoгoднiшнiй cтaн ЄC, i йoгo мaйбутнє пpoгнoзуєтьcя нa ocнoвi як eмпipичнoгo 

мaтepiaлу, тaк i виявлeння тa вивчeння piзнoмaнiтниx тeндeнцiй poзвитку, щo є 

цiлкoм лoгiчним. 
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Варто звepнути увагу нa пpaвoвi нaпpями poзвитку ЄC нa якi звepнули увaгу 

зaкopдoннi тa вiтчизнянi вчeнi, тaкi як [1, с. 44-50]: 

- Пpaвoвa cиcтeмa ЄC мaйжe нe зaлeжить вiд пpaвoвиx cиcтeм дepжaв якi 

вxoдять дo Євpoпeйcькoгo Coюзу. Цe дoзвoляє їй впливaти нa дepжaви-члeни, щoб 

вoни  викoнувaли уci пpaвoвi нopми ЄC. 

- Пpaвoвi нopми ЄC мaють пpiopитeт нaд нopмaми дepжaв, якi вxoдять 

дo coюзу. Пpaвoвi нopми кoнтpoлює Євpoпeйcький cуд який нaдiлeн унiкaльними 

пoвнoвaжeннями тлумaчeннями євpoпeйcькoгo пpaвa. 

- У ЄC дужe дoбpe пoєднуютьcя пpaвoвa cиcтeмa з нopмaтивнo 

пpaвoвими aктaми мiжнapoдниx упpaвлiнcькиx cтpуктуp, a тaкoж пocтупoвий 

poзвитoк нeпиcaнoгo пpeцeдeнтнoгo пpaвa, щo фopмуєтьcя Євpoпeйcьким cудoм. 

Нaпpями poзвитку ЄC тa йoгo пpaвoвoї cиcтeми дужe cклaдні i cупepeчливі. 

Йoгo клacифiкують зa piзними oзнaкaми  тaкими як: 

- зa piвнeм вcтaнoвлeння тa poзвитку: cфopмoвaнi i тi щo фopмуютьcя; 

- функцioнувaнням тa cфepaми їx виникнeння – цe вiднocини тa їx poзвитoк 

ЄC  з iншими кpaїнaми тa дepжaвaми щo знaxoдятьcя у coюзi у пpaвoвiй, 

пoлiтичнiй, eкoнoмiчнiй тa iншиx cфepax 

- зa чacoм їx виникнeння i poзвитку – цe кoли poзвивaвcя ЄC нa пoчaтку йoгo 

утвopeння у piзниx гaлузяx.  

Пpaвa ЄC – є цeнтpoм пpaвa Coюзу, гoлoвнoю лaнкoю пpaвa Coюзу. 

Ocнoвнoю кoнcтpукцiєю пpaвa ЄC є пpинципи пpaвa ЄC – цi ocнoвнi пoлoжeння 

мaють зaгaльний xapaктep, щo визнaчaє змicт, poзвитoк пpaвa Coюзу, a тaкoж їx 

втiлeння тa пocтiйний пpoгpec iншиx нopм пpaвa ЄC. 

Нa функцioнaльнi i зaгaльнi – пoдiляютьcя пpинципи пpaвa ЄC. Пpинцип 

вepxoвeнcтвa – цe cинoнiм пoняття функцioнaльниx пpинципiв. Пpинцип 

вepxoвeнcтвa oзнaчaє, щo мaє пepeвaгу пepeд нopмaми iншиx дepжaв щo вxoдять 

дo Coюзу, a тaкoж зaкoнoдaвчi нopми дepжaв - члeнiв нe пoвиннi cупepeчити 

нopмaм Coюзу. Пpинцип пpямoї дiї пpaвa ЄC знaчить зacтocувaння зaкoнiв ЄC нa 

уciй тepитopiї Євpoпeйcькoгo Coюзу, пpaвa тa зaкoни Coюзу дiють у пoвнiй мipi у 

дepжaвax, щo вxoдять дo cклaду Coюзу. Дaннi нopми пpaвa були виpoблeнi нa 
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пpaктицi, шляxoм poз’яcнeння уcтaнoвчиx зaкoнiв iнcтитуцiї. Пpяму дiю нopм 

пpaвa ЄC нa тepитopiї Coюзу вcтaнoвлюють [2, с. 291]: 

1) Пpaвoтвopчий пpoцec в paмкax Coюзу вiдкpитий 

2) Пoвнoвaжeння дaютьcя пo чiткoму пpинципу 

3) У дepжaвax, щo вxoдять дo Coюзу, нaпpяму дiють нopми пpaвa 

Євpoпeйcькoгo Coюзу 

4) Дepжaви, щo знaxoдятьcя у Coюзi вiдпoвiдaють зa пopушeння пpaвa пo 

визнaчeнoму пopядку 

5) Нopми пpaвa Сoюзу мaють пpiopитeт нaд нaцioнaльним пpaвoм дepжaв, 

щo вxoдять дo йoгo cклaду 

Coюз cвoю кoмпeтeнцiю peaлiзує у визнaчeнoму пopядку, щo кepуютьcя 

пpинципaми дiяльнocтi ЄC: 

- цe пoвaгa iндивiдуaльнocтi дepжaв, щo вxoдять дo Coюзу 

- публiчнoї глacнocтi 

- зaкoннicть 

- сaмoiдeнтифiкaцiя  ЄC  

Дoгoвip пpo Євpoпeйcький Coюз є чacтинoю пepвиннoгo пpaвa, тaкoж вiн є 

зacнoвницьким дoкумeнтoм (oдним iз бaгaтьox), тaкoж нa ньoгo пoшиpюютьcя 

пpинципи пpaвa Coюзу. Дepжaви щo вxoдять дo Coюзу, зaбoв’язaли ceбe 

викoнувaти уci нopмaтивнi aкти Coюзу. У випaдку якщo дepжaвa нe викoнaлa взятi 

нa ceбe oбoв’язки, тo вoнa пopушує нopмaтивнi aкти дoгoвopу пpo ЄC. 

Aкти пepвиннoгo тa втopиннoгo пpaвa – вxoдять дo opигiнaльнoї cиcтeми 

джepeл пpaвa ЄC. Уci уcтaнoвчi aкти ЄC вiднocятьcя дo пepвиннoгo пpaвa. Уci iншi 

aкти вiднocятьcя дo втopиннoгo пpaвa тaкi як cпiвпpaця в уciй кpимiнaльнiй cфepi 

дepжaв щo вxoдять дo cклaду Coюзу, чiткa злaгoджeнa зoвнiшня пoлiтикa ЄC. 

Cтpуктуpнi ocoбливocтi пpaвa Coюзу зумoвлює cвoєpiднicть ЄC. 

Взaємoпoв’язaнi кoмпoнeнти мiж coбoю cклaдaютьcя у cтpуктуpу пpaвa ЄC. 

Пoлoжeння пpo cвoбoди i пpaвa людини, a  тaкoж зacнoвaний дoгoвip Coюзу є 

кoмпoнeнтaми cтpуктуpи пpaвa ЄC.  

Для тoгo, щoб Укpaїнa cтaлa євpoпeйcькoю дepжaвaю oднoгo тiльки бaжaння 



37 
 

нe виcтaчить, тpeбa в Укpaїнi змiнювaти зaкoнoдaвcтвo i нaблизити йoгo дo 

євpoпeйcькиx нopм тa вимoг Сoюзу. Зaкoнoдaвcтвo Укpaїни пoвиннo вiдпoвiдaти 

уciм кpитepiям ЄC, щo дo вcтупу дo Сoюзу, тaкими як дeмoкpaтiя, вepxoвeнcтвo 

зaкoну, пpaвa людини, пoвaгa тa зaxиcт пpaв мeншинcтв, a тaкoж eкoнoмiчнi тa 

юpидичнi. 

Демократичне правління включає в себе приймання рішень в усіх політичних 

процесах усіх громадян країни та забезпечення рівних умов для всіх громадян 

управлінням на усіх ланках влади, від національного до місцевого самоуправління. 

Суд у країні має бути незалежним від виконавчої влади та вона повинна бути 

обмежена законами. Демократія також включає в себе створення вільних 

політичних партій, рівного доступу до преси, в державі повинна бути вільна преса 

та свобода слова. Вибори повинні бути вільними та на них повинна бути тайна 

голосування. Також немаловажним критерієм є наявність чесних профспілок в усіх 

сферах діяльності. 

Верховенство закону повинно захищати від свавілля влади. Цей критерій 

повинен бути для того, щоб державні органи діяли лише в рамках закону. 

В європейській державі не повинно бути будь якої дискримінації до етнічних 

меншинств.  Ці меншинства повинні мати право на рідну мову і право збереження 

своєї субкультури на теренах держави (у рамках закону). 

До прав людини відноситься: кожна людина має право бути вільною (від 

рабства та катувань), кожна людина має право на життя, людина може бути 

залучена до кримінальної відповідальності тільки у рамках діючого закону у період 

скоєння злочину. Права людини належать всім людям.  

Ми вважаємо, що основним критерієм європейської держави повинна бути 

розвинена економіка. Вона повинна бути ринковою, для того щоб наші виробники 

мали можливість конкурувати з європейськими виробниками. Але майже всі наші 

виробники з цим не зможуть впоратися без підтримки держави. Держава повинна 

допомагати виробникам, а не встромляти палки у колеса.  У союзі державна 

допомога – це норма. 

Ефективними кроками на шляху євроінтеграційних процесів було б 



38 
 

проведення судової реформи, щоб закон був один для всіх. Приділити увагу 

боротьбі з корупцією, якщо це зробити в першу чергу, то подальші реформи буде 

проводити набагато легше та ефективніше. 
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ПИТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КЛАСТЕРУ 

ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

 

Одним із інструментів забезпечення сталого розвитку є впровадження 

принципів соціальної відповідальності, що передбачається Глобальним договором 

ООН. Сьогодні енергетика відіграє провідну роль в розвитку економіки, а отже і 

України  в цілому. В пору поставити питання про соціальну відповідальність 

енергетичного сектору перед суспільством за ефективний розвиток як самої 

енергетичної галузі, так і суспільних відносин, що складаються за її участі. 

Пошук напрямів реалізації соціальної відповідальності в енергетичному 

секторі економіки виводить на порядок денний питання кластерної самоорганізації 

і саморегулювання учасників господарських відносин на енергопросторі України. 

http://www.lіgа.nеt/
http://www.lіgа.nеt/
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Необхідність вбудовування в сучасні глобалізаційні процеси та ефективного 

захисту національних інтересів в процесі глобалізації, вимагає особливої уваги до 

реалізації в Україні кластерної моделі економіки.  

Україні в галузі енергетики доцільно було би взяти за основу досвід 

скандинавських країн [1] щодо створення національного енергетичного кластера як 

«мега-кластера», який складає значну частину економіки, поклавши це в основу 

Національної програми кластеризації. Перспективним кроком може стати 

налагодження на базі енергетичного кластеру, як ключового, з використанням 

інформаційних технологій, системи індикативного планування господарської 

діяльності в Україні із залученням в орбіту індикативно-планових відносин 

різноманітних учасників відносин із суб’єктами господарювання, що 

представляють енергопростір. Це в свою чергу здатне дати могутній поштовх 

широкому розвитку процесів кластеризації в Україні. До того ж формування 

національного енергетичного кластеру може стати ефективним інструментом 

позиціонування України в Європейському економічному просторі. 

Сьогодні до причин, з яких процеси кластерізації в Україні не розвиваються, 

можна віднести недосконалість законодавчої бази, відсутність підтримки 

кластерних ініціатив з боку держави, в решті решт нестача довіри між органами 

державної влади і бізнесом та громадськістю. Крім того, чи не найважливіше 

значення має налагодження єдиної інформаційної бази, в якій би  

систематизувалась інформація про кластери, що існують, і головне про потенційні 

кластери. 

Концепція створення кластерів в Україні та Національна стратегія 

формування та розвитку транскордонних кластерів були розроблені ще 2008-2009 

року, але до сих пір залишаються незатвердженими. На необхідність перегляду 

ставлення до цього питання вказується в Аналітичній записці Національного 

інституту стратегічних досліджень [2]. 

В той же час Енергетична стратегія України до 2035 року не містить якихось 

положень стосовно кластеризації енергетичного сектору, що невиправдано. 

Законодавче забезпечення процесів кластеризації на енергетичному просторі, 
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так само як і законодавство про кластери в Україні, знаходиться у зародковому 

стані. Законодавча невизначеність зумовлює складнощі практичного осмислення 

категорії кластеру. В сутності кластери є об’єднаннями підприємств, однак 

законодавство про об’єднання підприємств конкретно не передбачає такого виду.  

Статтями 120 та 127 Господарського кодексу України передбачається 

можливість утворення об’єднань підприємств інших видів, ніж ті, що передбачені 

кодексом. Спеціальний закон, який регулює діяльність кластера як форми 

об’єднання підприємств, відсутній, хоч у прийнятті такого закону є потреба.  

З урахуванням визначального перспективного значення даної організаційно-

правової форми для періоду інформаційно-мережевої економіки та з огляду на те, 

що кластерні відносини мають специфічний організаційно-правовий характер, 

доцільно внести спеціальні норми про кластери в главу 12 Господарського кодексу 

«Об’єднання підприємств», розглядаючи як центри економічної діяльності, які 

являють собою систему внутрішніх і зовнішніх відносин, де зовнішні відносини 

мають відкритий, публічний характер. Доцільно передбачити, що кластери можуть 

функціонувати як з правами, так і без прав юридичної особи, як з використанням 

інших організаційно-правових форм об’єднань підприємств, так і ні. Ядро кластера 

можуть складати великі компанії, групи компаній або об’єднання підприємств. 

Ядро кластера несе основну соціальну відповідальність за розвиток кластера. Ядро 

національного енергетичного кластеру несе основну  соціальну відповідальність за 

налагодженню макроекономічного індикативного планування в Україні. 

Важливе значення має організація дієвої підтримки кластерних ініціатив з 

боку держави, що може передбачати, за прикладом країн ЄС, надання фінансових 

ресурсів та послуг в важливих для економіки областях, технічну допомогу, систему 

грантів й інше, що також доцільно передбачити в ГК.  

Створення національного енергетичного кластера та налагодження на його 

основі системи індикативного планування здатне скласти ефективне підґрунтя для 

проведення ефективної політики кластеризації в Україні. 

Література: 
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ АРЕШТ МАЙНА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ТА 

ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ 

 

Вибір європейського вектору розвитку України передбачає необхідність 

формування правової держави з розвинутим громадянським суспільством і 

гуманітарними принципами. Це вимагає гармонізації усіх сфер суспільного життя 

із нормами і традиціями європейського співтовариства, починаючи від масштабних 

перетворень у політичних, соціально-економічних відносинах і закінчуючи 

конкретними змінами у галузях державно-правового регулювання господарської 

діяльності та адміністрування фіскальної сфери як головного матеріального 

джерела функціонування держави. Зобов’язання щодо сплати податків, яке 

імперативно закріплено у статті 67 Конституції України, є фундаментальним 

обов’язком кожного громадянина країни, на виконання якого держава отримує 

інституційні повноваження здійснення контролю і застосування правових 

механізмів примусу.  

Податковий кодекс України (надалі – «ПКУ») визначає адміністративний 

арешт майна платника податків як винятковий спосіб забезпечення виконання 

платником податків його обов'язків [2]. Проте більш детальний погляд на підстави 

та умови застосування такого виняткового способу зумовлюють виникнення низки 

питань щодо місця та ролі адміністративного арешту майна у системі примусових 

засобів, доступних контролюючим органам, а також виявлення його окремих рис, 

які є притаманними для заходів відповідальності. Отже, цікавим з точки зору 

правових особливостей і умов застосування стає питання з’ясування 

адміністративного арешту, з одного боку, як засобу забезпечення виконання 

http://www.niss.gov.ua/articles/760/
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зобов’язань платника податків, а з іншого – як міри його відповідальності за їх 

невиконання.  

Співвідношення адміністративного арешту майна платника податків та 

податкового зобов'язання як такого, а також сутнісні та формально-процесуальні 

ознаки адміністративного арешту майна були предметом досліджень 

С.П. Познякова [3], Р.В. Стецко [4], А. О. Беспалової [5] та інших авторів. У цьому 

контексті дієвим інструментом розкриття сутнісних ознак адміністративного 

арешту є вибірковий аналіз окремих підстав його застосування, який має дозволити 

встановити первісну мету визначення певного фактологічного складу як одну з 

підстав настання для платника податків наслідків обмежувального характеру у 

формі адміністративного арешту його майна. Коректна та адекватна кваліфікація 

підстав застосування адміністративного арешту майна потенційно має суттєве 

практичне значення, оскільки дозволяє визначити, чи було дотримано, при 

визначенні певного фактичного складу як підстави для застосування 

адміністративного арешту майна, баланс публічних та приватних інтересів, де 

останні узагальнено можуть бути визначені як право платника податків вільно 

розпоряджатись належним йому майном, та чи не було трансформовано 

винятковий спосіб забезпечення виконання зобов'язань, навмисно або ненароком, 

у непоіменований захід відповідальності платника податків. 

Після поверхового огляду підстав застосування адміністративного арешту 

майна платника податків, визначених у пункті 94.2 статті 94 ПКУ може скластись 

враження, що сутнісно вони схожі на підстави застосування податкової застави, та, 

відповідно, такі способи забезпечення виконання платником податків своїх 

зобов'язань принципово підлягають співставленню [2, ст.94 ]. Проте більш 

детальний аналіз відповідних положень ПКУ свідчить про те, що первинною та 

фактично єдиною метою запровадження податкової застави є недопущення 

зменшення кількості майна платника податків у спосіб, що ускладнив би виконання 

ним зобов'язань зі сплати податків та зборів. Водночас як окремі підстави 

застосування адміністративного арешту майна мають небагато спільного зі 

збереженням майна платника податків, а скоріш виступають заходами примусу або 
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відповідальності. 

Наприклад, у випадку підпункту 94.2.1 статті 94 ПКУ, яка передбачає 

можливість застосування арешту майна платника податків, якщо платник податків 

порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, є 

очевидною практична спрямованість такого обмеження. Порушення платником 

податків правил відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, створює 

загрозу вибуття з володіння платника податків коштовних активів, за рахунок 

продажу яких контролюючі органи могли б погасити податкові зобов'язання 

платника податків. Враховуючи це, можливість застосування контролюючим 

органом у такому разі подальших обмежень права платника податків 

розпоряджатись своїм майном шляхом накладення арешту майна, виглядає 

доцільною та виправданою. 

Водночас, окремі підстави застосування адміністративного арешту майна 

платника податків, передбачені статтею 94 ПКУ, змістовно є заходами примусу або 

впливу на платника податків, які мають на меті змусити платника податків 

здійснити певні дії або утримуватись від певних дій, які безпосередньо не пов'язані 

зі сплатою податкових зобов'язань, що може вважатись засобом забезпечення 

відповідальності суб’єкта господарської діяльності. Так, наприклад, відповідно до 

підпункту 94.2.4 статті 94 ПКУ, адміністративний арешт майна може бути 

застосований, якщо у платника податків відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення 

господарської діяльності. В цьому випадку продовження здійснення платником 

податків господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню (або потребує 

отримання дозволу) без відповідної ліцензії (дозволу) безпосередньо не призведе 

до зменшення матеріальної бази платника податків та не матиме прямого впливу 

на здатність такого платника податків виконувати зобов'язання зі сплати податків 

та зборів. Метою застосування адміністративного арешту майна платника податків 

в такому випадку є, вочевидь, необхідність перешкоджання господарській 

діяльності такого платника податків шляхом блокування вільного розпорядження 

ним своїм майном допоки він не отримає ліцензію (дозвіл), необхідний для 

провадження відповідної господарської активності. 
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Достатньо цікаве сприйняття підпункту 94.2.2 пункту 94.2 ПКУ було 

запропоновано Конституційним Судом України (надалі – «КСУ») у рішенні КСУ у 

справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 

Податкового кодексу України № 13-рп/2012 від 12 червня 2012 року у справі 1-

3.2012, у якому судом було розглянуто, зокрема, питання конституційності 

окремих положень статті 94 ПКУ, яка визначає підстави та порядок застосування 

адміністративного арешту платника податків [6]. Підпункт 94.2.2 пункту 94.2 ПКУ 

встановлює, що адміністративний арешт майна платника податків може бути 

застосований у разі, якщо фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за 

кордон. Розглядаючи порушене у конституційному зверненні питання 

відповідності Конституції України підпункту 94.2.2 статті 95 ПКУ, який 

передбачає можливість застосування арешту майна, якщо фізична особа, яка має 

податковий борг, виїжджає за кордон, дійшов висновку, що такий припис ПКУ не 

обмежує гарантоване частиною першою статті 33 Конституції України право на 

свободу пересування. Так, на думку Суду, оскільки арешт майна у такому разі може 

бути застосований лише за наявності двох умов (наявність податкового боргу у 

фізичної особи та факт виїзду її за кордон), суд зазначає, що підпункт 94.2.2 аж ніяк 

не обмежує право на свободу пересування, хоча й пов'язує з реалізацією такого 

права шляхом виїзду за кордон окремих тимчасових негативних наслідків 

майнового характеру. 

Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що недостатнє визначення 

первинних, вихідних параметрів нормотворчої діяльності, що підтверджується 

певною відсутністю очевидного зв'язку між окремими підставами застосування 

адміністративного арешту майна платника податків та ключовою ідеєю його 

запровадження, не дозволяє у повній мірі досягнути бажаного результату 

нормативного впорядкування правовідносин, що виникають у зв'язку з виконанням 

платниками податків обов'язку зі сплати податків та зборів – створення зрозумілих 

та простих у реалізації (як контролюючими органами, так й платниками податків) 

фіскальних правил. Отже напрямами подальших теоретичних розвідок і 
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практичних дій у цьому напрямі має стати створення універсального алгоритму 

застосування адміністративного арешту майна платника податків за наявності чітко 

обумовлених і визначених правовими обставинами і фактами умов.  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

Головним завданням реформи децентралізації влади є формування 

ефективного механізму місцевого самоврядування, який би максимально 

орієнтувався на задоволення потреб громади, забезпечував концентрацію ресурсів 

влади на вирішенні пріоритетних завдань місцевих територій, сприяв 

затвердженню демократії через залучення громадян до участі у публічному 

управлінні. Однією з передумов реалізації поставлених завдань є запровадження 

нових принципів діяльності органів місцевого самоврядування, які б забезпечували 

відкритість, прозорість, максимальну доступність влади для громадян. Реалізація 

принципів прозорості та відкритості у діяльності органів місцевого 

самоврядування є одним із важливих кроків до модернізації системи державного 

управління, за допомогою якої передбачається вирішити масу назрілих проблем в 

Україні, зокрема: корупцію, бюрократичну тяганину, нестачу експертного 

товариства в розробці законопроектів, відсутність належного громадського 

контролю за діями влади тощо.  

На цей час проблеми реалізації принципів транспарентності та відкритості у 

діяльності органів влади дискутуються у колі політиків і науковців. Дослідженням 

цих питань присвячено роботи Е.А. Афоніна, Н.В. Гудима, І.М. Грищенко, 

М.І. Ославського та багатьох інших авторів. Разом з тим, незважаючи на певні 

здобутки в обраній сфері, загальні адміністративно-правові засади забезпечення 

прозорості та відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування в Україні 

потребують подальшого теоретичного обґрунтування.  
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Світовий досвід свідчить про те, що місцеве самоврядування є найнижчим і 

найважливішим щаблем у владній вертикалі управління суспільством. Громада як 

уособлення дефініції «народ» на місцевому, територіальному рівні є єдиним 

джерелом влади, яка може здійснюватись безпосередньо та через органи місцевого 

самоврядування [1]. В основу місцевого самоврядування покладено ідею сприяння 

формуванню і реалізації громадянських цінностей, а саме суверенітету, 

відповідальності, самоврядування, децентралізації, активній участі населення в 

управлінні справами громади.  

Центральне місце у здійсненні місцевого самоврядування посідають його 

принципи, більшість з яких в адміністративному правочині одночасно виступають 

правовими нормами, або так званими нормами-принципами. Хоча принципи 

діяльності органів влади не породжують конкретних правових відносин, проте 

опосередковано обумовлюють зміст інших правових явищ – окремих норм, 

інститутів та правовідносин, яких слід неухильно дотримуватись на практиці. 

Через сукупність принципів місцевого самоврядування розкривається його зміст як 

інституту муніципальної влади, визначається загальне місце і роль у суспільному 

управлінні. Основні принципи місцевого самоврядування обумовлюють характерні 

ознаки системи публічного управління, його організаційно-правові, матеріально-

фінансові і територіальні основи, особливості правового статусу територіальних 

громад та органів управління [2]. 

Принципи місцевого самоврядування в Україні відповідають Європейській 

хартії місцевого самоврядування, їх закріплено в Конституції України, а 

деталізацію та конкретизацію здійснено у Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [3]. У статті 4 цього закону основними принципами 

місцевого самоврядування визначено: народовладдя; законність; гласність; 

колегіальність; поєднання місцевих і державних інтересів; виборність; правова, 

організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах повноважень, 

визначених законодавством; підзвітність та відповідальність перед 

територіальними громадами їх органів та посадових осіб; державна підтримка та 

гарантії місцевого самоврядування; судовий захист прав місцевого самоврядування 
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[3]. Їх можна класифікувати за різними ознаками чи критеріями, об’єднувати у різні 

групи, але неможливо вибудувати їх ієрархію, оскільки досить складно визначити, 

який з принципів є пріоритетним: колегіальності чи поєднання місцевих і 

державних інтересів, або законності чи гласності.  

Слід зазначити, що на цей час принципи прозорості та відкритості влади не 

закріплено в жодному законодавчому акті, що врегульовують діяльність органів 

публічного управління. Проте в контексті адміністративної реформи імператив 

прозорості та відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема 

доступу громадян до інформації і важелів управління, зазвучали з новою силою. 

Відкритість органів публічної влади означає забезпечення ними вільного доступу 

громадян до здійснення управління справами територіальної громади шляхом 

безпосереднього волевиявлення під час обговорення, прийняття рішень, 

проведення голосування з актуальних питань місцевого рівня. Відкритість 

розуміється як така функціональна характеристика державного управління, що 

визначається мірою безпосередньої участі громадян у діяльності органів державної 

влади та місцевого самоврядування. Вона реалізується через механізми активного 

і реального впливу громадян на зміст публічно-управлінської діяльності шляхом 

висування вимог перед органами публічної влади, здійснення контролю за 

прийняттям і виконанням рішень [4, с.30].  

Принцип прозорості діяльності органів державного управління полягає у 

запровадженні ними умов, що забезпечують надання громадянам та іншим 

об’єктам управління повної інформації щодо змісту і процедур управлінських 

рішень, обсягу залучених ресурсів, напрямах їх використання та інших аспектах 

реалізації функцій місцевого самоврядування. Як функціональна характеристика 

публічного адміністрування прозорість визначається мірою обізнаності громадян 

про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування; ступенем 

зрозумілості громадою сенсу і цілей прийнятих рішень, розумінням того, яким 

чином рішення або дії органу публічної влади мають бути здійснені. Прозорість є 

засадною властивістю місцевої влади, за допомогою якої через надання інформації 

про наміри, дії, процедури прийняття рішень забезпечується розвиток демократії і 
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формування громадянського суспільства [5, с.128-129]. 

Є очевидним, що поняття «прозорість» та «відкритість» не є протилежними 

одне одному, оскільки неможливо забезпечити відкритість органів публічної влади 

без прозорості їх діяльності, так само як умовою прозорості може бути тільки 

відкритість влади і максимальна обізнаність громадян про діяльність суб’єктів 

управління. Вaжливо, що зaходи по інформувaнню громaдян є найбільш доступною 

формою реалізації принципів прозорості і відкритості влади, вони не потребують 

значних зусиль і витрат, особливо з урахуванням розвитку сучасних засобів 

масових комунікацій і розповсюдження інформації. Проте такі заходи приноcять 

неабиякий соціальний ефект, дають змогу громадянам розуміти логіку дій місцевої 

влади, сприяють зростанню довіри до владних інститутів та налагодженню 

партнерських відносин між владою і громадою. Залучення засобів масової 

комунікації до висвітлення діяльності органів управління публічним сектором 

нівелює конфліктні ситуації, суттєво підвищує ефективність управління шляхом 

забезпечення можливостей залучення громадськості до опрацювання 

управлінських рішень на різних стадіях їх підготовки та прийняття, а також 

контролю за їх реалізацією. Тобто прозорість і відкритість публічної влади можна 

вважати одночасно метою, засобом і критерієм ефективності реформування влади, 

забезпечення її демократичності, децентралізації, суверенітету.  

Таким чином, прозорість і відкритість є самостійними характеристиками 

діяльності органів місцевої влади України, які мають чітке розмежування за своїм 

змістовим навантаженням. При цьому прозорість і відкритість є пов’язаними між 

собою елементами, які найбільш повно відповідають розвитку організаційних засад 

місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади і доповнюють один 

одного у забезпеченні ефективного функціонування органів державного 

управління і місцевого самоврядування.  
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ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  
 

Пοстанοвка прoблеми.  Сьогодні  екoноміка в Україні не є стабільною, тoму 

вітчизняні підприємства працюють в умовах ризику, щo мoже негативно вплинути 

на їх результат діяльнoсті та фінансовий стан  і в подальшому призвести до 

банкрутства. У зв’язку з цим для суб’єктів гoспoдарювання є актуальними захoди, 

щo можуть виявити та нейтралізувати прoблеми та ризики, а такoж пoшуки нових 

шляхів для організації екoномічної безпеки підприємства. Завдяки свoєчасній і 

якісній діагностиці проблем економічної безпеки, виявлення ризиків і загроз дає 

мoжливість уникнути матеріальних збитків та запoбігти банкрутству. 

Мета дoслідження полягає у визначенні основних проблем економічної 

безпеки та пошуку їх вирішення. 

Виклад оснoвного матеріалу. Екoномічна безпека підприємства – є oдним з 

oстанніх напрямів екoномічної науки. Надзвичайно важливим для кожного 

суб’єкта господарювання є неoбхідним пoстійне забезпечення стабільнoго 

функціoнування системи економічної безпеки, та дoсягнення головних цілей 

діяльнoсті суб’єкта. 

Так, на думку І.А. Бланка, економічна безпека підприємства - це становище 

найбільш ефективного використання ресурсів для запобігання загроз і 

забезпеченню стабільного функціонування підприємства на теперішній час і в 

майбутньому [1, с. 219]. Але, як і інші сфери, екoномічна безпека має свої прoблеми 

та ризики. До oсновних проблем можна віднести наступні: 

1. Ринкова екoноміка, яка побудoвана на конкуренції. 

2. В Україні на даний час відсутні стійкі нoрми захисту прав та інтересів 

підприємців. 
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3. Український ринок знаходиться на стадії становлення, тому є багато 

механізмів, які не опрацьовані. 

До проблем, що пοстають перед підприємствами на шляху дο досягнення 

прийнятного рівня економічної безпеки науковці відносять такі: 

– переважність використання реактивнοго підходу; 

– необхідність підвищення якοсті збору інформації не лише про конкурентів, 

але й про стан власної діяльності; 

– недостатнє застосування аналізу витрат підприємства на економічну 

безпеку; 

– нехтування наявними можливοстями підприємства і спрямування всієї 

системи економічної безпеки на роботу із загрозами [3]. 

На економічну безпеку негативним чином впливає об’єктивний та 

суб’єктивний характер. Суб’єктивний характер виникає в наслідок неефективної 

роботи підприємства в цілому або його персоналу (насамперед керівників). 

Джерелами негативного впливу можуть бути: свідомі чи несвідомі дії окремих осіб 

та суб’єктів господарювання; збіг об’єктивних обставин.  

Існує багато причин від яких залежить економічна безпека підприємства: 

кризові явища в економіці, надзвичайні події, стихійні лиха, непередбачені зміни 

кон’юнктури ринку, соціальна напруженість, а або невиконання партнерами, 

замовниками, постачальниками та клієнтами своїх обов’язків по оплаті або зміні 

договору. Також існують декілька головних зовнішніх джерел загроз для 

підприємства. На думку З.С.Варналія, загроза- це сукупність умов і факторів, які 

створюють небезпеку для реалізації економічних інтересів, яка в свою чергу може 

створювати різноманітні ризики [6, с.109]. Першою загрозою є несприятлива 

економічна політика держави. Держава може суперечити комерційній, виробничій 

або фінансовій стратегії підприємства.  

Другою загрозою з боку держави є дії по обмеженню економічних зв’язків. 

Економічні санкції мають негативний вплив і призводять до взаємної недовіри, 

вносять розлад у стабільність безпеки в області економіки на міжнародному рівні. 

Ще одним важливим з джерел зовнішньої загрози для підприємства є дії інших 
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суб’єктів господарювання − конкуренція. Підприємства-конкуренти мають 

можливість впливати на діяльність та безпеку підприємства, а саме: порушення 

прав на промислову власність; дезорганізація виробництва; підривання репутації 

та інші.  

Третьою загрοзою є кризові явища в світовій економіці: 

– структурна перебудова, 

– падіння попиту та цін на енергоносії. 

Внутрішні загрози – це загрози, які залежать безпосередньо від діяльності 

підприємства. Усі вище зазначені загрози завжди спричиняють проблеми для 

економічної безпеки підприємства, які також порушують його роботу на ринку. 

Як зазначають у своїй праці Н. Б. Паліга та Ю. В. Світлична [4, с.197-202], 

існує три  складові економічної безпеки підприємства для боротьби із внутрішніми 

загрозами (рис. 1).  

Техніко-технологічна – аналізує ступінь ефективного та раціонального 

використання ресурсів та основних засобів. Фінансова складова відповідає за 

найбільш ефективне використання капіталу, прав та інформації підприємства. 

Кадрова складова забезпечує створення належних умов для праці та ефективне 

управління персоналом. 

Маю зазначити, що шляхи запобігання внутрішніх та зовнішніх загроз для 

економічної безпеки відрізняються. Οсновні заходи перешкоди внутрішнім 

загрозам техніко-технологічної складової  поділяють на основні та оборотні засоби. 

Для запобігання внутрішнім загрозам треба підвищити ефективність використання 

οсновних фондів, а саме: звільнення підприємства від зайвого обладнання та інших 

основних засобів або здачу їх в оренду та отримання додаткового прибутку для 

підприємства, забезпечення підприємство новим обладнанням та кваліфікаційними 

робітниками, оновлення основних засобів за срοком, підвищення автоматизації 

виробництва тощо. 
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Рис. 1. Основні шляхи запобігання внутрішнім загрозам підприємства [4] 

 

Розглядаючи у розрізі оборотні засоби, необхідно раціональне та економне 

розпорядження товарними та матеріальними цінностями, потрібно створити 

виробничі запаси та мінімізувати витрати, забезпечити співвідношення обсягом 

оборотних коштів та їх потребою, а також розробити заходи, які нададуть 

можливість  самофінансування потреб в оборотних коштів. Запобігання загрозам 

можливе за рахунок кількості ліквідних активів, у зв’язку з цим надається 

можливість вчасно оплачувати борги та уникнути банкрутства. 

Для підвищення ефективності управління капіталом: примноження величини 

власного капіталу через збільшення чистого прибутку; за рахунок ефективної 

податкової політики збільшити суму чистого прибутку. Оптимізацію зобов’язань 

треба проводити за такими напрямами: рефінансування дебіторської 

заборгованості та оптимізація інвестування оборотного капіталу в дебіторську 

заборгованість [5, с.171-174]. 

Для боротьби із загрозами у кадровій ланці і провести заходи, які будуть 

спрямовані на підвищення кваліфікації робітників, скорочення людей пенсійного 

віку, прийняття на роботу людей які є випускниками профільних навчальних 
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закладів. А також заохочувати до роботи працюючих шляхом надання премій та 

відпусток. Якщо розглядати зовнішні загрози то велике значення для їх уникнення 

має впровадження інноваційних технологій у виробничий процес. Це надасть 

підприємству можливість стати більш конкурентоспроможним та вийти на нові 

ринки. Також потрібно впровадити технології енергозбереження, завдяки цим 

технологіям зменшиться собівартість продукції. 

Висновки: без фінансової безпеки неможливе нормальне функціонування 

підприємства. Але як і інші сфери вона має свої проблеми. Завдяки прийманню 

відповідних стратегій і рішень можливо зменшити ризики, що в свою чергу дає 

можливість для зміцнення рівня економічної безпеки. 
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МОНІТОРИНГ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ МЕТАЛУРГІЇ 

 

Виробничий потенціал відіграє велику роль на підприємстві, а моніторинг 

все більше використовується на підприємствах України, за допомогою якого можна 

зробити потрібні аналізи та досліди стан підприємства, що дозволить підвищити 

конкурентоспроможність. 

Проблематикою виробничого потенціалу підприємств займалися різні вчені. 

Кожний із них давав своє формулювання моніторингу та виробничого потенціалу, 

та мали різну думку з приводу ролі моніторингу виробничого потенціалу на 

підприємстві [1;2;3].Однак проблема вимагає подальших досліджень. 

Виробничий потенціал підприємства – це сукупність ресурсів підприємства. 

Він є однією з основних характеристик підприємства і пов'язаний з соціально-

економічним розвитком країни. Вказує як саме працює підприємство, тобто який 

максимальний випуск продукції в залежності від багатьох факторів, таких як 

капітал, праця, ресурси, обладнання та ін.  

За виробничим потенціалом потрібно уважно стежити. Тому моніторинг 

відіграє важливу роль. Сам термін «моніторинг» означає спостереження за чимось. 

Таким чином моніторинг – це той же аналіз стану підприємства, за допомогою 

якого ведуться розрахунки різних показників, таких як собівартість продукції, 

виробничих фондів, матеріальних та трудових ресурсів та ін. 

Моніторинг на підприємствах в Україні став активно розвиватися тільки 

останнім часом. Він допомагає оперативно проводити аналіз фінансового стану 

підприємства і найважливіших факторів, що визначають його інвестиційну 

активність у взаємозв'язку з інструментами грошово-кредитної політики. 



57 
 

Основні завдання моніторингу виробничого потенціалу: 

- спостереження за кожним важливим сегментом на підприємстві; 

- вчасно забезпечувати керівництво інформацією про стан підприємства; 

- знаходити можливі негативні ситуації та швидко реагувати на них; 

- регулярно робити перевірку показників, розраховувати та документально 

оформлювати. 

Ефективність використання виробничого потенціалу можна оцінити за 

показниками максимізації обсягів випуску продукції, виробленої організацією при 

наданому обсязі факторів виробництва, а так само рівня науково-технічного 

прогресу і системи організації виробництва. 

Моніторинг виробничого потенціалу охоплює важливі елементи: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Моніторинг елементів виробничого потенціалу 

 

Моніторинг виробничого потенціалу складається із таких розрахунків: 

- основні засоби (знос, придатність, експлуатація); 

- оборотні засоби (реальна вартість оборотних засобів, матеріальні ресурси 

планово та фактично, матераловіддача, матеріалоємкість); 

- трудові ресурси (середньорічний виробіток); 

- техніко-технологічна база (оснащеність технологіями на підприємстві, 

технологічні можливості); 

- інформаційна складова (інформаційні засоби на 1 робітника, рівень 

автоматизації систем управління); 

- ефективність використання елементів (фондовіддача, фондоємкість, 
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фондоозброєнність, продуктивність праці, рентабельність). 

Таким чином, детально розрахувавши всі показники виробничого 

потенціалу, буде зрозуміла ситуація на підприємстві, та на якому рівні виробничий 

потенціал. 

Така система моніторингу, ґрунтується на основних показниках виробничого 

потенціалу підприємства, охоплюючи всі напрями його діяльності. Дозволяє 

наочно продемонструвати існуючі проблеми та недоліки в діяльності підприємства. 

За допомогою моніторингу можна в досить короткі терміни виставити оцінку 

виробничому потенціалу підприємства і прийняти відповідне управлінське 

рішення щодо подальшого розвитку підприємства. 

На підприємство потрібно вводити та розвивати нові технології 

(ресурсозберігаючі, технології глибокої переробки), нові матеріали і джерела 

енергії. Їх впровадження у виробництво підвищує виробничий потенціал 

підприємства. Якщо галузі, не створюватимуть відповідну техніку і технологію 

через стагнацію науково-технічного та економічного потенціалу, то це змусить 

підприємства намагатися розвивати їх самостійно. У підсумку це призведе до 

додаткових витрат, які знизять прибуток, а отже, і можливість розширення 

виробництва, зменшать дивіденди по акціях, що відразу ж позначиться на їх 

курсової вартості. В результаті положення підприємства на фондовому ринку стане 

нестійким, хитким, а значить, погіршиться його конкурентоспроможність. 

Зробити прогнози виробничого потенціалу підприємства на наступні періоди 

дуже важко. Ризики та інші фактори (інфляція, криза, нові конкуренти та ін.) 

можуть змінити ситуацію на підприємстві, тому зміниться і виробничий потенціал. 

Але, все одно прогнозні розрахунки виконуються, не включаючи ризики, тому 

зробити 100% прогноз майже не можливо.  

Отже, моніторинг виробничого потенціалу відіграє важливу роль на 

підприємстві. Не спостерігаючи за ситуацією на підприємстві, збільшується 

можливість ризиків. Таким чином, моніторинг дає можливість вчасно визначити 

проблеми, розрахувати стан, знайти шляхи вирішення проблем. Керівництво 

підприємства буде завжди вчасно інформоване. Моніторинг дуже відповідальна 
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роль. Їм повинні займатись лише кваліфіковані спеціалісти, які мають досвід. 

Однак, керівництво може бути не добросовістним та моніторинг виробничого 

потенціалу не виконується як треба. Тому, моніторинг є відповідальним етапом. 

Література: 

1. Разіньков П. І. Виробничий потенціал підприємства.Формування та 

використання: монографія / П. І. Разіньков. – Твер:ТДТУ, 2005. – 131 с. 

2. Ерегін Є.Ю. Управління розвитком потенціалу наукоємного 

підприємства: Дис. ... канд. екон. наук. – М., 2007. – 150 с. 

3. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської 

діяльності підприємства. – М .: Инфра-М, 2010. – 224 с. 

 

 

О.В. Мізіна, доц., к.е.н.,  

доцент кафедри менеджменту та державного управління  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВ ЗА СУЧАСНИМИ ФОРМАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ 

ЗВІТНОСТІ  

 

Розвиток економічного потенціалу держави є наслідком розвитку 

економічних потенціалів його складових елементів, серед яких безперечне 

лідерство мають підприємства та організації різних форм власності, галузей, 

напрямів діяльності й т.д. З іншого боку, пошук напрямів їхнього розвитку, 

посилення економічної міцності, задіяння не лише існуючих потужностей, а й 

виявлення потенційних можливостей зростання, у тому числі шляхом 

попередження кризових явищ у діяльності не можливі без проведення глибокого та 

всебічного аналізу фінансового стану та його змін. На сьогоднішній час склалися 

загальновідомі методики проведення такого аналізу, але більшість наукових 

досліджень, що конкретизують етапи його проведення, не враховують зміни, які 

пов'язані з введенням у 2013 році нових форм бухгалтерської звітності, що 

обумовлює актуальність відповідних досліджень. 

Метою даного дослідження є адаптація методики проведення фінансового 

аналізу підприємств (фірм, організацій) до сучасних реалій з використання нових 
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форм «Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку». 

Фінансова діагностика діяльності підприємства передбачає проведення 

ряду етапів, одним з яких є експрес-аналіз бухгалтерської звітності, що має 

на меті попередню оцінку стану фірми для визначення наступних напрямів 

діагностики. Така експрес-оцінка передбачає загальну оцінку динаміки 

фінансового стану з використанням так званого агрегованого (або аналітичного) 

балансу, позиціями якого є згруповані в окремі специфічні групи по ознаці 

ліквідності статті активу і терміновості зобов'язань статті пасиву вихідного 

бухгалтерського балансу. За позиціями агрегованого балансу встановлюють 

питому вагу його найбільш важливих складових, абсолютні та відносні прирости 

та інші зміни з використанням форми, що наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Аналіз статей активу (або пасиву) балансу 

Актив (або 

пасив) 

балансу 

 

На початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

Зміни 

грош. 

од. 

% грош. 

од. 

% в аб-

солют- 

них ве- 

личи-нах 

в % до 

вели-чини 

на початок 

року 

у пи-

то-мих 

ва-гах 

в % до 

зміни 

підсум-ку 

ба-лансу 

 

Наказом №73 від 28.02.2013 Міністерства фінансів України затверджено нові 

норми «Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку» (далі 

НП(С)БО) [1]. До цього часу відповідні джерела, у тому числі офіційні [2, с. 2], 

передбачали використання груп аналітичного балансу, які наведено у таблиці 2. 

Згідно змін, що передбачено Наказом №73, статті агрегованого балансу та їх 

наповнення при виконанні аналізу за відповідними новими обліковими формами 

підприємств повинні коректуватися.  

У таблиці 3 наведено, як само змінюються групування статей активу та 

пасиву агрегованого балансу згідно нових Положень. Необхідно також мати на 

увазі, що згідно з п. 4 розділу II НП(С)БО 1, підприємства можуть додавати статті 

зі збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінзвітності, 

наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1. 
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Таблиця 2 

Агрегований (аналітичний) баланс 

Актив Пасив 

1. Майно, всього 1. Джерела майна, всього 

1.1 Іммобілізовані  активи 1.1. Власний капітал 

1.2 Оборотні активи 

1.2.1 Запаси 

1.2.2. Векселі отримані  

1.2.3. Дебіторська 

заборгованість  

1.2.4. Поточні фінансові 

інвестиції, грошові кошти та 

інші оборотні активи.  

1.2.Забезпечення майбутніх витрат і платежів. 

1.3. Позиковий капітал 

1.3.1 Довгострокові зобов'язання 

1.3.2. Короткострокові зобов'язання й інші 

короткострокові пасиви 

1.3.2.1. Короткострокові кредити банків і поточна 

заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями. 

1.3.2.2. Векселі видані. 

1.3.2.3. Кредиторська заборгованість та інші поточні 

зобов'язання. 

1.3. Витрати майбутніх 

періодів 

1.4.  Доходи майбутніх періодів. 

 

Таблиця 3 

Агрегований (аналітичний) баланс за НП(С)БО 

Актив Пасив 

1. Майно, всього 1. Джерела майна, всього 

1.1 Необоротні активи ( р.1095) 1.1. Власний капітал (р. 1495) 

1.2 Оборотні активи (р.1195) 

1.2.1 Запаси (р.1100+ р.1110+р. 1115) 

1.2.2. Векселі отримані (*рядок можливо 

відсутній або р.1120) 

1.2.3. Дебіторська заборгованість 

(р.1125+р.1130+р.1135+ р.1155) 

1.2.4. Витрати майбутніх періодів (р.1170) 

та інші оборотні активи (р.1190) 

1.2.5 Поточні фінансові інвестиції, грошові 

кошти та  їх еквіваленти. (р.1160+1165) 

1.2. Позиковий капітал. 

1.2.1 Довгострокові зобов'язання і 

забезпечення (р.1595) 

1.2.2. Короткострокові зобов'язання й інші 

короткострокові пасиви (р.1695) 

1.2.2.1. Короткострокові кредити банків 

(р.1600)  

1.2.2.2. Векселі видані  (*рядок можливо 

відсутній або 1605) 

1.2.2.3.  Кредиторська заборгованість і 

інші поточні зобов'язання, у тому числі 

доходи майбутніх періодів 

1.3. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття (р.1300) 

1.3. Зобов'язання, пов'язані з 

необоротними активами, утримуваними 

для продажу, та групами вибуття 

(р.1700) 
 

Окремо відзначимо, що найбільш інформативним є аналіз, що проводиться 

за останнім стовпчиком табл. 1. Він дозволяє зробити висновки, через які джерела 

в основному було надходження нових засобів і в які активи ці нові засоби були 
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вкладені. Показник має назву «темпи приросту структурних змін» та характеризує 

зміни відповідних статей аналітичного балансу в % до зміни валюти. 

Подальший поглиблений аналіз передбачає визначення показників ринкової 

та фінансової стійкості та ліквідності активів фірми (підприємства). З точки зору 

групування цих показників також можна простежити деякі розбіжності. Доречно 

відзначити, що загально прийнятим є підхід, при якому вважається, що ринкова 

стійкість характеризує незалежність підприємства від позикових джерел 

фінансування, фінансова стійкість  характеризує достатність джерел фінансування 

для покриття відповідних активів, а для оцінки платоспроможності 

використовують показники ліквідності, що розрізняються набором ліквідних 

засобів, які розглядаються як джерела покриття короткострокових зобов'язань. 

Саме тому, слід вважити доцільним до показників ринкової стійкості віднести 

показники, значення яких розраховуються за даними балансу по однієї із сторін 

(або по активу, або по пасиву).  

Прикладом є коефіцієнт автономії (відношення власного капіталу (власних 

джерел фінансування) до валюти балансу), коефіцієнт співвідношення залучених 

та власних засобів, показник фінансового левериджу (відношення довготермінових 

зобов'язань до власних коштів). До показників фінансової стійкості слід відносити 

ті, що розраховуються з використанням рядків як активу, так й пасиву балансу. 

Наприклад, робочий капітал (різниця між поточними активами та поточними 

пасивами), коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (частка 

робочого капіталу в поточних активах) і т.д. До показників ліквідності у цьому 

випадку належать три наступні показники: коефіцієнт абсолютної ліквідності 

(частка грошових коштів та їх еквівалентів в погашенні поточної заборгованості), 

коефіцієнт швидкої або критичної ліквідності (частка поточних активів за 

вирахуванням запасів в погашенні поточної  заборгованості), коефіцієнт поточної 

ліквідності або коефіцієнт покриття (сума поточних активів на одиницю поточної  

заборгованості). 

Таким чином, ми одержуємо більш структурований підхід до аналізу, що 

дозволяє конкретизувати його висновки та напрями подальших дій.   
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК 

БЕЗПЕКОВИЙ ЧИННИК ДЕРЖАВИ 

 

Мова народу є одним із визначальних чинників нації, її культури і безпеки. 

Українська мова є своєрідним синтезом усього національного, єдиним фактором 

української національної ідентичності. Безперечно, як і раніше, сьогодні  «мовне 

питання неминуче перестає бути тільки лінгвістичним питанням, чи, краще 

сказати, безпосередньо лінгвістичним, а стає також – і то часто насамперед, 

питанням політичним, соціальним і культурним» – підкреслював  Ю. Шевельов [1, 

с. 6]. 

Значення української мови ще більше зростає в умовах протистояння 

зовнішній агресії, під час якої проти України широко застосовуються інструменти 

гібридної війни, у т. ч. інформаційного, ідеологічного, психологічного характеру.  

Актуальність  теми  дослідження  полягає  в  тому,  щоб  переконливо довести,  

що  українська  мова є ключовим фактором національної безпеки, провідним 

чинником державотворення, консолідації українського народу. 

Розвиток і функціонування української мови, її безпековий вимір, 

формування мовного світогляду й національно-патріотичного ставлення до рідної 

http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06
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мови є предметом активного обговорення в наукових працях Б. Ажнюка, 

Ю. Гнаткевича, В. Іванишина, В. Лизанчука, І. Магрицької, Л. Масенко, 

О. Пономаріва, Я. Радевич-Винницького, В. Радчука, І. Фаріон, Ю. Шевчука та ін. 

Подальший розвиток українського постколоніального суспільства зумовлює 

необхідність постійної уваги до мови як об’єкта не лише лінгвістики, але й 

національної безпеки. Сьогодні українська мова як суттєва ознака українськості, 

національної ідеї має виступати важливим чинником національної безпеки 

України, консолідації нашого суспільства, відігравати виключно важливу роль у 

згуртуванні етнічних українців у єдину україномовну націю. 

Безпосередню значущість української мови у безпековому й оборонному 

вимірах наочно засвідчує, зокрема, той факт, що російська деструктивна 

пропаганда на першому етапі неоголошеної війни проти України мала значно 

потужніший вплив на російськомовне населення.  

Так, згідно з результатами дослідження Київського міжнародного інституту 

соціології, рівень довіри україномовних громадян до російської пропаганди значно 

нижчий за середній, а російськомовних – вищий. Загалом, російськомовні 

громадяни вразливіші до впливу російської пропаганди у 2,5 рази за 

україномовних. За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», найвищим 

рівень підтримки незалежності України є серед україномовних громадян, тим 

часом як російськомовні громадяни – чи не єдина соціальна група, в якій рівень 

підтримки незалежності суттєво менший за 50 % [2]. 

Високий рівень зрусифікованості, денаціоналізації населення Сходу і Криму  

дав можливість московському окупантам  здійснити  агресію проти України 

прикриваючись фальшивою тезою про так званий захист прав російськомовного 

населення.  

Позиції української мови, яка для більшості громадян нині є синонімом і 

складовою громадянства та належності до української політичної нації, значно 

посилились саме з часів Революції гідності. За даними соціологічного дослідження, 

яке фахівці Центру Разумкова провели навесні 2017 р., понад дві третини (68 %) 

опитаних громадян рідною мовою вважають українську (14 % респондентів рідною 
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вважають російську мову, 17 % – і українську, і російську однаковою мірою; 0,7 % 

опитаних назвали інші мови). 

Однак результати соціологічних досліджень указують і на те, що паралельно 

зі значним зростанням кількості громадян, які ідентифікують себе з українською 

нацією, поки що не відбулося значних зрушень у повсякденній мовній практиці. 

Так, удома українською спілкуються 50,5 % опитаних, тоді як російською чи двома 

мовами – по 24 % (іншими мовами – 1,3 %) [3]. Ця розбіжність визначає шляхи 

подальшого поступу та зміцнення позицій української мови, що потребує  

відповідної державної мовної політики. 

Олександр Пономарів слушно наголошує, що для того, щоб по всій Україні 

відродити українську мову, нам треба агресивно її захищати. «Не боюся цього 

слова, – говорить він, – бо з нас її вибивали століттями агресивно. А ми тепер чогось 

боїмося, щоб нам чимось не дорікнули» [4]. 

Перш за все йдеться про неухильне розширення сфер функціонування, 

своєрідну наполегливу й послідовну експансію української мови. Оскільки саме 

українська мова, її розвиток є однією із головних запорук незворотності тих 

позитивних змін, що нині відбуваються в нашій державі. 

Вагомі чинники досі недостатньо широкого вживання української мови 

аналізуються, зокрема, у дослідженні «Становище української мови в Україні в 

2016 році», яке проводила ГО «Простір свободи» [5]. 

Незважаючи на беззастережне домінування державної мови в освіті, 

російська мова й досі посідає провідне місце у засобах масової інформації та 

комунікації (телевізійний ефір, друковані видання, український сегмент Інтернету), 

подекуди навіть посилюючи свої позиції.  

Така ситуація становить істотну загрозу утвердженню мовної, а відтак і 

національної ідентичності українців та національній безпеці держави, залишаючи 

агресору важливий інформаційно-психологічний плацдарм, який у будь-який 

момент може бути використаний в активних гібридних операціях проти України. 

Сьогодні вкрай необхідно запроваджувати українську мову в усіх сферах 

суспільного життя. Але однією з найвідповідальніших і найважливіших проблем  є 



66 
 

розширення сфери функціонування української мови в системі освіти. Нині 

фіксуються високі показники частки учнів і студентів, які здобувають освіту 

державною мовою, і подальше їх зростання. 

У наші дні на перший план виходить питання актуалізації державної мови у 

прикладних повсякденних контекстах, передусім на робочих місцях, взаєминах 

громадян із державними органами, у публічному і приватному просторі. Для 

ефективного вирішення цього завдання необхідно підвищувати якість викладання 

і вивчення української мови на всіх освітніх рівнях. 

На подальше зміцнення позицій державної мови в українському суспільстві 

в цілому і в освітній сфері зокрема спрямована низка законодавчих ініціатив. Варто 

зазначити, що при численних позитивних рисах наявні законопроекти містять 

суттєві недоліки, які потребують виправлення. Так, зокрема, до базових 

законодавчих документів у сфері державної мовної політики недоречно вносити 

декларативні положення, не наповнені чітким нормативним змістом або ті, 

виконання яких неможливо гарантувати і які, крім усього іншого, можуть вступати 

у суперечність із невід’ємними правами людини [6, 292]. 

Державна мова є гарантією присутності країни у світовій культурі і 

цивілізації, збагачуючи й урізноманітнюючи глобальну культурну скарбницю 

людства. Держава, маючи чітку національну та мовну ідентичність, здатна успішно 

презентувати власну волю в сучасному світі, тим самим сприяючи зміцненню 

міжнародної безпеки.  

В Указі Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 «Про 

Стратегію національної безпеки України» актуальними загрозами національній 

безпеці України названо інформаційно-психологічну війну, приниження 

української мови і культури, фальшування української історії, формування 

російськими засобами масової комунікації альтернативної до дійсності 

викривленої інформаційної картини світу. 

Аби досягти прогресу у зміцненні національної безпеки України необхідно 

повною мірою реалізувати  значний державотворчий, національно-культурний  

потенціал української мови, її багатющі ресурси. Іван Огієнко писав: «Мова наша 



67 
 

– це національна ознака, в мові – наша культура, ступінь нашої свідомості... і коли 

живе мова – житиме й народ як національність. Не стане мови – не стане й 

національності: вона геть розпорошиться під чужим народом» [7, с. 239-240].  

Отже, з огляду на викладене вище, зазначимо, що українська мова, будучи 

мовою найчисельнішого корінного етносу України і маючи невичерпний 

національно-культурний, державотворчий потенціал, є одним із визначальних 

чинників національної безпеки України. Мовний вимір національної безпеки 

держави  найточніше висловили ще древні римляни: «чия мова, – того і влада». 

Сьогодні, як ніколи, державні органи, мовознавці і громадськість повинні 

об’єднати зусилля, оскільки захистити державну мову, а тим самим і територіальну 

цілісність України, ми зможемо лише згуртувавшись. «Російською мовою можна 

любити Українську державу, проте зберегти й зміцнити її можна лише державною 

українською мовою» [8]. Сильна українська держава – це запорука нашої 

незалежності та динамічного розвитку, це спільна справа всього українського 

народу. 
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РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ 

 

В останні роки, завдяки знаннєвому розвитку, світова економіка суттєво 

змінилася, залишивши безліч переваг для потенційного економічного зростання. 

Багато країн з розвиненою економікою вже пройшли через структурні 

перетворення, і на місце індустріальної економіки прийшла епоха економіки знань, 

яка формується за рахунок диверсифікації її основних форм, серед яких є 

сукупність інноваційної, креативної, мережевої, цифрової та зеленої економік [1]. 

Отже, креативна економіка, яка є однією з форм економіки знань, дозволяє 

підприємствам забезпечити успіх економічного зростання за рахунок створення 

абсолютно нових ідей. Креативна економіка дозволяє правильно використовувати 

свій творчий потенціал, що в свою чергу допомагає багатьом підприємствам 

обирати ефективні стратегії розвитку та мати стійкий додатковий дохід. Найбільш 

активно креативна економіка розповсюджується у науково-освітній, інноваційній 

діяльності, в охороні здоров'я, будівництві, житлово-комунальному господарстві, 

міграційних, екологічних сферах національної економіки. 

Багато зарубіжних та вітчизняних вчених присвятили свої дослідження 

розвитку креативної економіки, зокрема такі як: Т. Адорно, О. Дорошенко, 

А. Флоріда, Дж. Хокінс, О. Чуль, В. Юрьєв, О. Ястремська. Однак, проблеми 

розвитку креативної економіки та її розповсюдження в усіх сферах національної 

економіки потребує подальшого дослідження. Тому метою дослідження є 

визначення особливостей розповсюдження креативної економіки для потреб 
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національного господарства. 

У сучасних економічних умовах креативна економіка є дієвим мотиватором, 

що забезпечує привабливість інвестиційного клімату, модернізацію сфер освіти й 

науки. Встановлено, що креативність залежить від середовища, що її підтримує, 

тобто широкого спектра соціальних, культурних та економічних стимулів. І тому, 

формування креативної економіки пов'язано зі створенням нових умов праці, 

способу життя, форм спілкування і оточення, що, відповідно, надає подальший 

розвиток для творчості та нових ідей.  

Саме тому почало з’являтися багато творчих індустрій, які суттєво змінили 

ставлення до креативної діяльності та виробництва культурних продуктів. До них 

можна віднести перукарні, арт-кафе, галереї, салони моди та ін. Їх поява призвела 

до збільшення робочих місць і це сприяло до залучення у місто додаткових коштів.  

Однак, креативна економіка має свої певні складнощі у відтворенні. Вона 

потребує від людини, а саме працівника, здатності неординарного бачення  простих 

речей та створення нових оригінальних ідей, що допомагає у появі нових 

технологій виробництва. Для цього потрібно більше уваги приділяти рівню 

професійної підготовки персоналу, що надає можливості підприємству приймати 

такі управлінські рішення, які допоможуть змінюватися та пристосовуватися до 

мінливості ринкових умов [2, с. 26]. 

Створення креативності дає малим підприємствам змогу виживати у 

конкурентному середовищі. Також креативна економіка дозволяє підприємствам з 

великим досвідом удосконалювати своє виробництво, завдяки чому вони можуть 

повністю модернізувати виробничі потужності та вийти на новий рівень.  

Як показує практика, створення музеїв, театрів, різних художніх шкіл є 

сприятливими для подальшого розвитку більш складних видів творчих індустрій, а 

саме арт-галерей, арт-кафе, дизайну та стилю, які, в свою чергу, є такими ж 

важливими компонентами для успішного виробництва підприємства. Все це 

створює сприятливі умови до збільшення робочих місць і збільшення експорту в 

країні [3, с. 110]. До того ж, розповсюдження креативної економіки дає додаткові 

можливості для розвитку малого та середнього бізнесу у країні. 
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Отже, у сучасних умовах ринкового господарювання виникає потреба у 

раціональному й ефективному використанні креативно-інтелектуального 

людського потенціалу як використання головної продуктивної сили людини при 

формуванні у країні та її регіонах економіки знань. Усе це, звісно, вимагає 

кардинальної трансформації всієї системи підготовки, професійної перепідготовки 

й підвищення рівня освіти працівників, що будуть відповідати критеріям 

креативної економіки. Такий персонал має здатність швидко переключатися з 

однієї проблеми на іншу, що дозволяє швидко знаходити ефективні, нестандартні 

управлінські рішення, і це забезпечує можливість п підвищення ефективності 

соціально-економічного розвитку країни. 
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ЗНАННЄВІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

Розробка Стратегій розвитку областей України на період до 2025 р. має 

базуватися на нових інноваційних підходах до управління регіональним розвитком, 

орієнтованих на збалансоване формування економіки знань (далі – ЕЗ).  

На основі детального дослідження та систематизації основних цілей і 

завдань, окреслених у чинних Стратегіях розвитку областей на період до 2020 р., 

запропоновано заходи, реалізація яких має бути спрямованою на пришвидшення 

темпів формування ЕЗ у досліджуваних регіонах України, та які мають бути 
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відображеними у Стратегіях розвитку кожної області на наступний період – 2020-

2025 рр., табл. 1.  

Таблиця 1 

Заходи, спрямовані на пришвидшення формування ЕЗ у регіонах України, які 

мають бути відображеними у стратегіях розвитку областей на період 2020-2025 рр.* 
Пропозиції для 

регіонів 

Області  

Дніпропетровська Донецька Черкаська 

1 2 3 4 

Регулювання 

стану освіти та 

сприяння 

підвищенню 

темпів 

людського 

розвитку  

Збільшення чисельності 

студентів ЗВО I-IV рівнів 

акредитації в чисельності 

наявного населення області 

шляхом більш активного 

залучення іноземних студентів 

та зростання чисельності 

працівників освіти ЗВО I-IV 

рівнів акредитації, що мають 

науковий ступінь 

Розробка програм щодо утримання молоді у регіоні та заходів, 

спрямованих на підвищення ступеня їх мотивації до цього. Підвищення 

престижності ЗВО у регіонах, залучення молоді до регіональних і 

місцевих ініціатив. Підвищення ступеня мотивації у молоді залишитися 

жити і працювати у рідному регіоні. Активний розвиток 

підприємницьких здібностей населення, особливо молоді. Організація та 

проведення навчання підприємців з основ інноваційної діяльності та 

популяризація доцільності підвищення інноваційної активності серед 

учасників малого та середнього бізнесу. Збільшення обсягу наукових 

досліджень у промисловій та академічній сферах, орієнтованих на різні 

категорії споживачів серед суб’єктів господарювання, місцевих громад та 

органів публічної влади. Розробка ефективних програм щодо підвищення 

кваліфікації педагогічного та науково-педагогічного персоналу ЗВО 

регіону 

Ефективне використання послуг та 

можливостей опорних шкіл у повному 

обсязі. Залучення більшої кількості 

дітей та молоді з тимчасово 

неконтрольованих територій до 

навчання у опорних школах та ЗВО 

регіону  

Залучення більшої кількості 

іноземних студентів до 

навчання у регіональних ЗВО; 

організаційно-фінансова та 

правова підтримка вхідної та 

вихідної мобільності 

талановитої молоді регіону 

Забезпечення зростання якості освіти у шкільних закладах і ЗВО, оновлення її змісту, гармонізація з 

потребами національної економіки за рахунок впровадження концепції дуальної освіти. Зміна культури 

освіти в регіоні шляхом підвищення наукового рівня та набуття практичного досвіду викладачами, 

запровадження індивідуального підходу до студентів та учнів, розвиток їхнього творчого потенціалу та 

талантів. Поширення регіональних кластерів у ланцюжку «освіта-наука-бізнес-органи управління». Розвиток 

творчих індустрій та активне поширення креативної економіки. Активізація регіональних програм 

активізації навчання дорослих. Запобігання відтоку інтелектуального, людського й інноваційного капіталів 

за кордон та інші регіони країни. Диспетчеризація процесів переміщення знаннєвих видів капіталу. 

Ефективне використання потенціальних можливостей сфери освіти та науки. Зміцнення матеріально-

технічної бази закладів освіти. Впровадження новітніх ІКТ у навчально-виховний процес. Зростання обсягу 

навчальних послуг та їхнього диверсифікації в академічному та промисловому середовищах. Покращення 

житлових умов студентів, викладачів, новаторів і науковців 

Регулювання 

інноваційних 

процесів і 

наукових 

досліджень 

Збільшення кількості 

промислових підприємств, які 

займаються інноваційною 

діяльністю та реалізовують 

інноваційну продукцію. 

Стимулювання суб’єктів 

господарювання до 

впровадження нових 

технологічних процесів, 

інновацій і нововведень  

Обов’язкове стратегічне бачення 

регіону з інноваційними векторами 

розвитку. Реалізація заходів з 

підвищення мотивації учасників 

бізнесу до здійснення інноваційної 

діяльності, виробництва нових і 

вдосконалених видів товарів і послуг. 

Впровадження інновацій-них методів 

навчання в навчальних закладах 

регіону. Використання високого 

науково-інтелектуального потенціалу 

регіону в розв’язанні виробничих 

завдань і прийнятті управлінських 

рішень 

Збільшення кількості 

організацій у регіоні, які 

проводять наукові та науково-

технічні роботи. Зростання 

чисельності науковців, які 

здійснювали наукові 

дослідження та розробки, у 

середньообліковій кількості 

штатних працівників суб’єктів 

господарювання регіону 

Посилення дієвості зв’язків між науково-дослідними установами, ЗВО та бізнесом регіону для використання 

й обміну знаннями та залучення раціональних ідей під час розв’язання окреслених спільних завдань. 

Стимулювання інноваційної діяльності для суб’єктів господарювання всіх видів діяльності в регіоні. 

Підвищення ефективності праці новаторів і талантів, створення умов праці для збільшення рівня значущості 

їхніх наукових результатів, відкриттів, розробок. Збільшення обсягів винахідництва у приватному секторі, 

зокрема інноваційної спрямованості 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 

Розвиток ІКТ Активний розвиток мережевої 

економіки та продажів товарів і 

послуг, виготовлених 

товаровиробниками в області, 

на основі ІТ-технологій. 

Створення та реалізація проекту 

з побудови SMART-міста 

Дніпро для підвищення якості 

життя майбутніх поколінь 

Прискорене поширення Internet-

послуг, розвиток ІТ-бізнесу, 

збільшення обсягів інвестування в 

інформаційно-телекомунікаційну 

інфраструктуру регіону, підвищення 

якості доступу до мережі Internet, 

запровадження й активізація 

грантрайтингу в галузі ІКТ. 

Подальший більш активний розвиток 

е-врядування 

Розвиток ІТ-бізнесу через 

залучення й утримання ІТ-

фахівців у регіонах кластеру, 

поширення знань щодо мож-

ливостей інформаційних пос-

луг з боку місцевих органів 

влади й уряду, оптимізація 

цінової політики на надання 

послуг кабельного телебачен-

ня, збільшення щільності пок-

риття мереж зв’язку та Internet  

Забезпечення зростання кількості користувачів у мережі Internet. Розвиток ринків Internet-послуг і 

мобільного зв’язку (покращення якості та диверсифікація послуг, розширення територіальних меж 

розповсюдження комунікаційних послуг у сільській місцевості). Активний розвиток електронної комерції, 

цифрової та мережевої економік. Стимулювання зростання обсягів використання ІКТ суб’єктами 

господарювання, населенням і безпосередньо в цілях навчання. Укомплектування наявних робочих місць 

комп’ютерної технікою. Підвищення рівня інноваційності в інформаційних та аналогічних проривних 

технологіях. Активізація процесів обміном інформацією та даними у внутрішньому та зовнішньому 

середовищах суб’єктів господарювання, між галузями, соціальними секторами, регіонами. Активізація 

стосунків та передачі інформації між регіональною владою та бізнесом у мережі Internet. Мотивування 

суб’єктів господарювання до використання хмарних технологій, великих даних і штучного інтелекту в різних 

галузях і секторах регіональної економіки 

*Запропоновано автором 
 

Впровадження запропонованих заходів для Дніпропетровської, Донецької 

та Черкаської областей України дозволить забезпечити повне використання їхнього 

інтелектуального й економічного потенціалів, посилити позитивні ефекти 

меліоризму шляхом диверсифікації форм ЕЗ і нагромадження знаннєвих видів 

капіталу в регіонах, що має позитивно вплинути на результати регіонального 

розвитку [1].  

Також треба звернути увагу на той факт, що розроблені пропозиції мають 

бути реалізованими комплексно, тобто вони потребують пропорційного охоплення 

дій за кожним із компонентів формування ЕЗ у регіоні.  

Таким чином, залежно від ефективності запровадженої регіональної політики 

на рівні окремої території можливо досягти різних результатів щодо формування 

ЕЗ. При цьому однозначно можна стверджувати, що оптимальний і пропорційний 

управлінський вплив на кожну з компонент ЕЗ буде сприяти зростанню обсягу ВРП 

області.  Різні можливі комбінації впливу змінних у отриманих регресійних 

порівняннях на обсяг ВРП дають можливість оцінити ефективність наявних і 

запропонованих до впровадження заходів і спрогнозувати майбутній стан 

знаннєвого розвитку кожної з досліджуваних областей. 

Таким чином, дотримання зазначених рекомендацій керівництвом областей 
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стане однією з умов досягнення збалансованого та комплексного розвитку та буде 

сприяти інноваційно-знаннєвому прогресу регіонів. Пілотне запровадження 

запропонованих ініціатив, що було прораховано для трьох областей, має бути 

поширеним для всіх регіонів України, що у стратегічному плані дозволить 

наблизитися до формування ЕЗ на всій території України, що стане умовою 

підвищення обсягу ВВП, зростання індикаторів рівня й якості життя населення та 

підвищення її конкурентоспроможності серед країн світу. 

Література: 

1. Podluzhna N.O. The role of economy of knowledge in The postindustrial 

environment. International Journal of New Economics and Social Sciences. Warszawa. 

2017. №1 (5). S. 130-143. 
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АНАЛІЗ РЕКОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ В УКРАЇНІ 

 

На сучасному етапі реконструкція автомобільних доріг України проводиться 

на основі розрахунків перспективної інтенсивності, а також на основі спостережень 

за швидкістю та складом руху і з урахуванням кількості та тяжкості ДТП. Сьогодні 

Це спонукає до вирішення таких проблем як: підвищення пропускної здатності 

дороги, покращення безпеки руху, зменшення забруднення навколишнього 

середовища, економія пального, раціонального використання ресурсів та 

покращення комфортності руху по дорозі в рамках розробки проекту реконструкції 

дороги, тому в цьому і полягає актуальність теми. 

Під реконструкцією розуміють повну зміну, вдосконалення та 

переобладнання дороги. При цьому дорогу переводять до найвищої категорії. 

Реконструкція займає проміжне положення між новим будівництвом та 

капітальним ремонтом. Реконструкція автотранспортних шляхів вимагає 

комплексне удосконалення всіх її елементів, але недоцільно перебудовувати під 

час реконструкції всі елементи відповідно до вимог технічних умов для 

проектування нових доріг. Реконструюють здебільшого лише ділянки з високою 

ймовірністю аварійністю або ділянки з недостатньою пропускною здатністю. 

Проект реконструкції повинен передбачати забезпечення безперебійного руху 

транспорту протягом доби і на протязі всього року [1]. 

Розподіл фінансів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 

автомобільних доріг загального користування здійснюється з метою забезпечення 

http://ua-referat.com/Розрахунки
http://ua-referat.com/Забруднення_навколишнього_середовища
http://ua-referat.com/Забруднення_навколишнього_середовища
http://ua-referat.com/Ресурси
http://ua-referat.com/Перебудова
http://ua-referat.com/Будівництво
http://ua-referat.com/Відповідь
http://ua-referat.com/Транспорт
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сталого функціонування та збалансованого розвитку мережі автомобільних доріг 

загального користування в регіонах відповідно до пріоритетів, визначених 

державною стратегією та державними програмами, з урахуванням фактичного 

стану автомобільних доріг. 

Фінансування для будівництва та реконструкції об'єктів дорожнього 

господарства, що мають загальнодержавне значення та забезпечують 

функціонування Єдиної транспортної системи України, може з відбуватися за 

рахунок загального фонду державного бюджету, про що у законі про державний 

бюджет є окремий запис. [3]. 

Розглянемо аналіз реконструкції доріг на прикладі філії «Автодор №7» у 

м.Покровськ (табл. 1). 

Таблиця 1.  

Аналіз фінансування реконструйованих доріг для Автодору №7 м.Покровськ 

Показник 
2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

Відхилення 

2016-2015р.р. 2015-2017р.р. 2017-2015 рік 

Обсяг робіт, 

виконаних за 

договірною 

ціною: 

7455 6220 3769 -1235 -16,57 -3686 -49,44 -2451 -39,41 

капітальний 

ремонт 
7376 6220 3769 -1156 -15,67 -3607 -48,9 -2451 -39,41 

середній 

ремонт 
38 0 45 -38 -100 7 18,42 45 0 

поточний 

ремонт 
1607 1756 1761 149 9,27 154 9,58 5 0,28 

прямі угоди 791 954 478 163 20,61 -313 -39,57 -476 -49,9 

субпідряд 79 0 0 -79 -100 -79 -100 0 0 
 

Для підприємства «Автодор №7», що займаєтся виконанням робіт з 

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів, 

інших споруд та елементів обстановки на дорогах, то почнемо детальніше аналіз 

з вивчення динаміки обсягів виконаних робіт за договірною ціною за п’ять років. 

Аналіз динаміки обсягу робіт підприємства здійснюється за окремими групами 

взаємопов’язаних показників. Так в 2017 році обсяг виконаних робіт зменшився 

на 39,41 % (майже в два рази), що складає 2451 тис. грн. та на 49,44% в порівнянні 
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з базисним. В 2016 році обсяг виконаних робіт зменшився на 16,57% в порівнянні 

з 2015 роком. Це відбулося за рахунок зменшення капітального ремонту на 48,9%, 

прямих угод на 37,5%, субпідрядів на 100%. Середній ремонт та поточний ремонт 

збільшилися на 18,42% та 9,58% відповідно. Це все відбувається за рахунок 

недостаючого фінансування на розвиток «Автодору». Проблема фінансування 

«Автодора» характерна для всіх областей України. 

Таким чином, проведений вище аналіз засвідчує, що автодорожнє 

будівництво в Україні зазнає спаду. Обмежене та неритмічне фінансування 

дорожньої галузі негативно позначається на темпах ремонтних робіт, а також 

змушує дорожні організації за відсутності обсягів матеріалів для приготування 

асфальтобетонних сумішей частково застосовувати матеріали без в’яжучих 

компонентів, що не дає змоги задіяти існуючі потужності в достатній кількості.  
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СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Конкурентоспроможність є одним з ключових факторів успішного 

функціонування підприємства на ринку в сучасних умовах жорсткої конкуренції, 

оскільки ринок перенасичений підприємствами, які мають аналогічну продукцію. 

Тому розроблення та удосконалення стратегії підвищення 

конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу роздрібної торгівлі є 

актуальним. 

Існує багато тлумачень терміну «конкурентоспроможність». Так на думку 

Майкла Портера конкурентоспроможність – це властивість товару, послуги, 

суб’єкта ринкових відносин виступати на ринку на рівні з аналогічними товарами, 

послугами або конкуруючими суб’єктами ринкових відносин, що присутні на 

ринку [1]. 

Для того, щоб успішно конкурувати на ринку, необхідно визначити 

особливості сучасного розвитку конкурентного середовища у торгівлі, до них 

входять: 

- посилення ринкової сили роздрібної торгівлі, яка починає диктувати свої 

умови виробникам; 

- зростання потенціалу і ролі споживача; 

- ускладнення  конкурентного процесу, розширення складу його учасників 

та аспектів їх взаємодії, зміна форм і видів конкуренції. 

Кожний торгівельний об’єкт, який займається роздрібною торгівлею, 

повинен чітко розуміти своє призначення, мати певну ціль, а для цього вибирається 

стратегія його функціонування, яка буде направляючою ланкою у досягненні 

кінцевих завдань. 
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Підвищення конкурентоспроможності підприємства, відповідно до обраної 

стратегії, розглядається як довгостроковий процес пошуку й реалізації 

управлінських рішень в різних напрямах його діяльності. Так для підприємств 

малого бізнесу характерні такі види стратегій, які представленні у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Види стратегій підприємств малого бізнесу 
Назва стратегії Характеристика 

Стратегія диференціації Якщо якість продукції підприємства- цінового 

лідера буде значно нижчою за якість товарів-

аналогів, то для створення цінових 

конкурентних переваг може знадобитися значне 

зниження ціни, яке призведе до отриманих 

негативних наслідків для підприємства. При 

використанні цієї стратегії підприємства 

намагаються надати продукції дещо відмінне. 

Це може сподобатись споживачам і за що вони 

будуть готові платити [2]. 

Стратегія проектування  

торговельного простору  

 Створення сприятливих умов для 

обслуговування споживачів. До даної стратегії 

входить захист прав споживачів і готовність до 

надзвичайних ситуацій. 

Інформаційна стратегія  Оперування новою інформацією, вміння 

правильно нею користуватися, взаємодія 

підприємства  із зовнішнім середовищем, а 

також організаційна гнучкість торговельного 

процесу. 

Інноваційна стратегія  Включає комплекс цілей і установок, правил 

прийняття рішень і способів переказу 

підприємства (фірми) з старого (наявного)  стану  

в новий (цільовий) стан на основі впровадження 

інновацій – продуктових, організаційних, 

управлінських, економічних, соціальних і 

позиціонування підприємства на конкурентних 

ринках товарів і послуг [2].  

Стратегія персоналу  це функціональна стратегія,  яка включає 

систему підготовки, перепідготовки,  добору  і 

виховання кадрів, вимогам корпоративної, 

конкурентної і функціональної стратегій 

підприємства, здатних до стратегічного 

мислення і дій. Стратегія повинна в себе 

включати: профорієнтацію, профвідбір, 

профпідготовку, профперепідготовку; 

покращення умов привабливості праці; 

профатестацію, стимулювання професійного 

росту; роботу з резервом кадрів; контроль за 

діяльністю персоналу. 

Стратегія взаємовідносин зі 

споживачем та фокусування  

 В умовах нестабільного попиту пріоритет має 

віддаватися вдосконаленню асортиментної, 

цінової та сервісної політики, оптимізації 
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рекламної діяльності та створення ефективних 

програм лояльності. Також стратегія включає 
фокусування уваги на певні  групи споживачів, 

на певний вид товарів, на  певний географічний 

ринок, на утворення унікальних асортиментних 

атрибутів товару. 

 

З огляду існуючих стратегій на сучасному етапі функціонування підприємств 

малої торгівлі пріоритетною стратегією повинна бути така стратегія, яка дозволить 

враховувати побажання та вподобання клієнтів, оптимізувати свій прибуток та 

вивести з асортиментної групи продажу товарів, які не користуються попитом. 

Таким характеристикам відповідає стратегія взаємовідносин зі споживачем та 

фокусування на потреби споживача вона дозволяє об’єднувати програми як 

рекламної діяльності підприємства, так і цінової і сервісної політики. Це все 

дозволить отримувати для підприємства більш привабливі конкуренти переваги та 

утримувати лідируючі позиції на ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

УКРАЇНІ У СФЕРІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПОСЛУГ  

 

Побудова сучасної, стабільної та надійної інфраструктури держави є 

критично важливим для задоволення зростаючих прагнень населення України до 

впровадження світових стандартів життя та добробуту [1-3]. Інвестиції в 

інфраструктуру сприяють підвищенню темпів економічного зростання, 
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пропонують нові економічні можливості та сприяють інвестиціям у людський 

капітал [4-5]. Значне збільшення інвестицій в інфраструктуру на ринках, що 

розвиваються, і країнах, що розвиваються, необхідне для сталого досягнення 

скорочення бідності та спільного процвітання, досягнення цілей сталого розвитку 

та розбудови держави на принципово новій основі, запоруку якої становлять 

інновації у сфері державно-приватного партнерства.  

Державно-приватне партнерство (ДПП) можуть бути інструментом для 

задоволення цих потреб у сфері інфраструктурних послуг. При розробці та 

впровадженні у збалансованому регуляторному середовищі, ДПП можуть 

забезпечити більшу ефективність та стабільність надання державних послуг, таких 

як адміністративні послуги, водопостачання, санітарія, енергетика, транспорт, 

телекомунікації, охорона здоров'я та освіта тощо. ДПП також можуть забезпечити 

краще розподіл ризиків між державними та приватними організаціями. Тим не 

менш, потрібна велика робота для того, щоб зробити проекти «готовими до 

інвесторів» і розробити інноваційні рамки для залучення приватних інвестицій.  

Метою приватних партнерів є прагнення допомогти уряду країни у прийнятті 

обґрунтованих рішень щодо поліпшення доступу та якості послуг інфраструктури, 

включаючи, де це доречно, використання ДПП як одного варіанту доставки. Такий 

підхід додатково забезпечується роботою над зміцненням даних, розбудовою 

потенціалу, розробкою та тестуванням інструментів, сприянням розкриттю 

інформації та заохочення взаємодії з усіма відповідними зацікавленими сторонами. 

Фінансування приватним сектором забезпечує дві ключові функції в ДПП. 

По-перше, він доповнює фінансування з державного сектору і дозволяє 

реалізовувати проекти, які інакше були б відкинуті через фіскальні обмеження. По-

друге, він створює механізм стимулювання, який узгоджує приватні та громадські 

інтереси. Перевагами механізму ДПП для країни є те, що покращуються умови для 

перерозподілення фіскальних ресурсів на користь населення країни та 

удосконалюється система управління державними фінансами. З боку приватного 

оператора можна знайти такі перспективи як довгострокові гарантії на розміщення 

капіталу, гарантована ставка доходності розміщеного приватного капіталу, 
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сприяння розвитку інновацій за рахунок поширення державної підтримки. При 

цьому уряд може коригувати договірні положення до фінансового середовища, 

сприяти розвитку ринків, пом'якшувати ризики та посилювати кредитну політику 

держави, що підвищує рівень економічної свободи у прийнятті стратегічних рішень 

у сфері соціально-економічного розвитку держави. В цих мовах ключовими 

принципами ДПП в Україні з урахуванням світового досвіду повинні стати такі. 

1. Повна інтеграція приватного та державного секторів фінансування під 

відповідальність однієї сторони, першочергового проектування та будівництва з 

поточним наданням послуг, експлуатацією, технічним обслуговуванням та 

ремонтом, може зменшити витрати проекту. Повна інтеграція стимулює 

відповідальну сторону до завершення кожної фази проекту (проектування, 

будівництво, експлуатація, підтримка) таким чином, щоб мінімізувати загальні 

витрати і максимізувати ефективність. 

2. Передача ризику – ризик, який супроводжує уряд у володінні та 

експлуатації інфраструктури, як правило, несе значні та часто неоцінені в 

грошовому еквіваленті приховані витрати. Розміщення частини ризику приватній 

стороні, яка може краще керувати нею, може зменшити загальну вартість проекту 

для уряду та мінімізувати ризик для платника податків. 

3. Першочергове зобов'язання щодо підтримки та передбачуваності та 

прозорості витрат на все життя – ДПП вимагає первинного зобов'язання приватного 

оператора для забезпечення належного обслуговування активу протягом його 

життя. Це зобов'язання посилює передбачуваність бюджету протягом усього життя 

інфраструктури, а також зменшує ризики недоступності коштів на утримання після 

побудови проекту. 

4. Зосередження на наданні послуг – дозволяє контрактному агентству 

укласти довгостроковий контракт на надання послуг, коли і де це потрібно.  

5. Інновації – визначення результатів у контракті, а не призначення вхідних 

даних, надає більш широкі можливості для інновацій приватним партнером. 

Конкурентні закупівлі цих контрактів стимулюють учасників до розробки 

інноваційних рішень для виконання цих специфікацій. 
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6. Використання активів – оптимізація використання активів для надання 

додаткових послуг, що призводять до збільшення та розширення спектру потоків 

доходів для проекту. Наприклад, використання простору в автобусних терміналах 

для приватних продавців або невикористаного місця для реклами. 

7. Мобілізація додаткового фінансування – стягнення плати за користування 

послугами може привести до більшого фінансування і іноді може бути краще або 

легше здійснюватися приватними операторами, ніж державний сектор. Крім того, 

ДПП можуть надавати альтернативні джерела фінансування інфраструктури, де 

уряди стикаються з фінансовими обмеженнями. 

8. Підзвітність – державні платежі обумовлені тим, що приватна сторона 

надає вказані результати за узгодженою якістю, кількістю та часовими рамками. 

Якщо вимоги до ефективності не виконуються, оплата послуг приватній стороні 

може бути зменшена. 

Таким чином, для того щоб ДПП могло бути реалізоване в нашій держави, 

необхідним є формування певних інституціональних умов. Як елементи переліку 

таких умов слід відокремити наступні: докази фінансової стабільності та 

успішності господарювання приватних операторів, докази спроможності  

здійснення діяльності в умовах значних ризиків та невизначеностей; широке 

використання технологій проектного менеджменту; поглиблене обґрунтування 

вибору форми та способу залучення приватного оператора до співробітництва із 

органами місцевого самоврядування; впровадження ефективної системи контролю 

з боку органів місцевого самоврядування над  виконанням приватними 

операторами поточних функцій та інвестиційних зобов’язань; удосконалення та 

стандартизація системи подачі та обробки звітності  приватного  оператора; 

залучення сектору  громадськості до прийняття рішень щодо участі приватних 

операторів у розбудові інфраструктурних проектів із встановленням графіків 

здійснення громадського контролю; уточнення переліку ключових компетенцій та 

критеріїв визначення відповідальності приватних операторів за якість реалізації 

інфраструктурних проектів, оцінки їх впливу на добробут населення та, у випадку 

спричинення втрат та збитків, формування механізму повернення вкладених 
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коштів із відшкодуванням заподіяних державі збитків.   
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Сьогодні, в умовах обмеженості бюджетів усіх рівнів, гострої необхідності 

набуває залучення приватних інвестицій у регіональний і місцевий розвиток 

економіки України. В сучасних умовах, через ускладнення економічної і 

політичної ситуації, існує проблема становлення цивілізованих партнерських 

відносин між державою і приватними бізнес-структурами. Також має місце 

недостатня розробленість теоретичних засад «державно-приватного партнерства» 

(ДПП), а саме, обґрунтування ролі і напрямів реалізації ДПП в Україні. Отже, 

актуальним залишається уточнення поняття «ДПП» та визначення пріоритетних 

напрямів вдосконалення державної політики в цьому напряму. 

Державно-приватне партнерство – співробітництво між державними та 

приватними партнерами на договірній основі, в порядку, встановленому Законом 
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України «Про державно-приватне партнерство» та іншими законодавчими актами 

[1]. 

Державними партнерами закон визначає Україну, АР Крим, територіальні 

громади, зокрема, органи місцевого самоврядування та державної влади. До 

приватних партнерів відносяться  юридичні особи або фізичні особи – підприємці. 

Ознаками державно-приватного партнерства є:  

–  надання прав користування (експлуатації, управління) об'єктом 

партнерства або створення (будівництво, модернізація, реконструкція) об'єкта 

ДПП з подальшим користуванням (управлінням або експлуатацією), за умови 

прийняття та виконання інвестиційних зобов'язань відповідно до договору, 

укладеного в рамках ДПП приватним партнером; 

– довготривалі партнерські відносин (5-50 років);  

– передавання приватному партнеру великої частки ризиків під час 

здійснення ДПП;  

– інвестування приватним партнером коштів в об'єкти партнерства із 

джерел, що не заборонені законодавством [1]. 

Сфери застосування державно-приватного партнерства показано на рис.1 

У розвинених країнах світу ДПП виконує такі ролі в системі економічних 

взаємовідносин держави: 

–  створення спільних інвестиційних ресурсів державного та приватного 

секторів; 

–  ефективне використання державних об'єктів на основі 

підприємницької мотивації; 

– створення нових методів та механізмів управління; 

–  створення доданої вартості для суспільства в цілому і окремих 

споживачів; 

– вдосконалення системи визначення потреб ринку; 

–  оптимізація використання ресурсів [2, с. 16-90; 3, с. 32-45]. 

На нашу думку, до зазначених ролей можна додати підвищення суспільної 

свідомості, патріотичне виховання молоді та загальне підвищення рівня життя 
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населення. 

 

Джерело: Побудовано автором на основі джерела [1]. 

Рис.1. Сфери застосування ДПП. 

 

Отже, виникає потреба розробки і висунення законодавчої ініціативи про 

визначення принципів державної підтримки приватного сектору.  

До завдань місцевої влади мають бути віднесені: 

–  чітке дотримування норм і правил чинного законодавства щодо 

регулювання ДПП;  

–  схильність до нового, готовність до впровадження нових методик і 

форм партнерства;  

–  активна робота з інвестиційними проектами молодих креативних 
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спеціалістів; 

–  забезпечення інформування приватних інвесторів щодо цих проектів; 

–  організаційне забезпечення процесу укладення відповідних договорів; 

–  впровадження передового досвіду європейських держав в сфері 

регулювання ДПП.  

На регіональному рівні пріоритетними мають стати такі напрями: 

–  удосконалення законодавства для створення умов прибутковості та 

інвестиційної привабливості проектів ДПП; 

–  створення регіональних програм оновлення основних засобів та 

розбудови інфраструктури; 

–  вдосконалення теоретичної, методологічної та інформаційної бази; 

–  розробка програм пріоритетного фінансування з державного бюджету 

(частково або повністю) проектів будівництва житла для внутрішньо переміщених 

осіб, відновлення зруйнованого під час бойових дій житла та інфраструктури та 

соціальних проектів допомоги постраждалим особам; 

–  створення прозорої процедури прийняття рішень щодо проектів ДПП. 

Розвиток проектів, що мають бути зорієнтовані на ДПП, потребує суттєвого 

підвищення якості кадрів регіонального й муніципального рівнів управління. Зараз 

кваліфікованих кадрів у цій сфері в регіонах практично немає. Тому потрібно 

внести відповідні корективи до навчальних планів закладів, що готують фахівців 

для муніципального управління, а також терміново створити спеціалізовані курси 

щодо запровадження механізмів ДПП з метою підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Україна прагне розвивати та модернізувати свою інфраструктуру в усіх 

галузях. Залучення інвестицій у ті, чи інші напрямки розвитку інфраструктури 

наддадуть поштовх для зростання економічних показників без втрати контролю 

над ними. 

Не визначеним є питання щодо недостатньої ефективності державно-

приватного партнерства (далі – ДПП) в Україні на тлі інших досягнень та реформ 

в нашій країні. 

Використання механізму ДПП в регіонах демонструє його великий 

значкщість для регіонального розвитку та стимулування різних форм ззаємин.  

Застосування ДПП передбачено як невід’ємну умову успішної реалізації 

Національних проектів [1, с. 19]. Застосування ДПП також створює потужні 

можливості для реалізації інфраструктурних проектів у регіонах України.  

Україна повинна впровадити найважливіші тенденції розвитку, а саме, 

посилення державної підтримки ДПП. Сама процедура укладення договорів із 

партнерства є складною, досить бюрократичною, та визиває недовіру контрагентів 

та інвесторів. Також слід відмітити малу кількість таких контрактів. Необхідно 

зазначити, що і приватний сектор не покладає надію на державу.  

Якщо проаналізувати сфери де найбільш здійснюється ДПП у зарубіжних 

країнах, то слід зазначити, що у США на першому місці є енергетика, далі йдуть 

телекомунікації та водопостачання. У європейських країнах ДПП застосовується 

найбільше у таких сферах, як освіта, транспорт та охорона здоров’я. Взагалі 

країною – лідером по кількості укладених угод у ЄС є Велика Британія. На неї 
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приходиться майже половина угод [2, c.17].  

Зарубіжний досвід співпраці бізнесу та державного сектору використовує 

різні форми державно-приватного партнерства. Саме аналіз їх використання 

повинен слугувати прикладом налагодження контактів з ДПП в Україні. 

Наразі Україна розвиває моделі ДПП, саме тому потрібно: 

- використовувати різні види та форми партнерства; 

- адаптувати найчастіше використовуваних у світі механізмів ДПП до 

умов України, із дослідженням передового досвіду;  

- запровадити нові сучасні моделі ДПП на основі вивчення та реалізації 

досвіду розвинутих країн; 

- розвинути інформаційне забезпечення ДПП;  

- стимулювати приватних інвесторів до реалізації інфраструктурних 

проектів; 

- удосконалювання господарського та податкового законодавства; 

- налагодження механізму бюджетної підтримки [3, c.43]. 

Вивчення іноземного досвіду дає змогу зрозуміти, що завдяки ефективному 

використанню ДПП вирішується проблеми у соціально важливих сферах країни та 

модернізується інфраструктура. Тому потрібно використати зарубіжний досвід 

ДПП, виділити та адаптувати для України найважливіші досягнення. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЮ БЕЗПЕКОЮ В 

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 

Інвестиційне забезпечення реалізації державної політики у сферах 

промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими 

матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду 

та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, 

нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та 

інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій 

застрахованих осіб на цей час ускладнюється недостатнім фінансовим станом 

місцевих та обласних бюджетів, що не дозволяє у повному обсязі реалізовувати 

задачі у сфері комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою 

на обласному рівні.  

Вагомою причиною є низькій рівень інвестиційної привабливості, що 

вимагає створення ефективного інструментарію стабілізації фінансового стану та 

реалізації заходів щодо підвищення інвестиційних рейтингів обласних та місцевих 

програм соціально-економічного розвитку області. Як відзначають фахівці, одними 

з головних причин низької інвестиційної привабливості є диспропорції в розвитку 

підприємств як основних донорів формування місцевих та обласних бюджетів, 

низький рівень адаптивності суб'єктів господарювання до стохастичних змін 

ринкової ситуації, нестабільність фінансового ринку, низький платоспроможний 

попит і недосконалість споживчої поведінки, що вимагає обліку 

диверсифікованого ряду факторів при оцінці інвестицій [1]. Тому найважливішим 

управлінським завданням є модифікація сучасних підходів до оцінки ефективності 

фінансового забезпечення інвестицій до комплексного управління охороною праці 
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та промисловою безпекою в Донецькій області. 

Інвестиційна діяльність підприємств являє собою сукупність практичних дій 

суб'єктів господарювання, пов'язаних із залученням в господарський оборот 

фінансових коштів, матеріальних та інших прав для реалізації комерційної 

діяльності, метою якої є збільшення вартості капіталу за рахунок отримання 

прямого економічного ефекту (збільшення доходів місцевих та обласного 

бюджетів) або непрямого ефекту (ефективний нагляд та контроль за додержанням 

законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування в частині призначення нарахування та виплати допомоги, 

компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального 

забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, державного 

ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності), що в кінцевому підсумку 

сприятиме поліпшенню стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

контролює їх виконання.  

Невід'ємним атрибутом інвестиційної діяльності на сучасному етапі є 

постійно зростаючий рівень невизначеності і ризику, що ускладнює генерацію і 

акумуляцію фінансових та інших засобів, які можуть бути спрямовані на 

забезпечення процесу інтенсивного розвитку. Тому фінансове забезпечення таких 

інвестицій передбачає формування і ефективне використання різних джерел 

фінансування, які можуть бути сформовані в ендогенному і екзогенному 

середовищі функціонування міських рад міст обласного значення, сільських, 

селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та центральними 

органами виконавчої влади. 

Екзогенне середовище являє собою сукупність факторів, які формуються у 

зовнішньому оточенні міських та інших рад. Принциповою  особливістю таких 

факторів є неможливість активного втручання в якісні і кількісні характеристики 

управлінцями, завданням яких є розробка і використання механізмів адаптації і 

компенсації до середовища, що постійно змінюється. Механізм адаптації 

передбачає розробку і впровадження інструментарію пристосування до постійно 

мінливих умов господарювання. З огляду на те, що зміни у зовнішньому 
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середовищі носять стохастичний конфліктний характер, що не дозволяє достроково 

виявляти майбутні зміни, управлінці стикаються з необхідністю ліквідації 

наслідків настання ситуації ризику і невизначеності. У цих умовах формування 

фінансового забезпечення інвестиційної діяльності повинно здійснюватися з 

урахуванням необхідності резервування ресурсів, які мають максимальний рівень 

ліквідності і можуть бути використані для адаптаційних або компенсаційних 

заходів. При цьому слід враховувати, що недоліком даних заходів є непродуктивне 

використання інвестиційних ресурсів, що вимагає виключення резервних коштів з 

інших соціально-економічних сфер забезпечення розвитку області, а 

недоотриманий прибуток повинен розглядатися як джерело додаткових витрат, які 

знижують загальний рівень ефективності інвестицій. 

Ендогенне середовище представлене комплексом чинників і умов, які 

представляють сферу відповідальності управлінських рішень і припускають 

наявність інструментарію активного впливу і трансформації з боку управлінців на 

кількісні і якісні параметри системи комплексного управління охороною праці та 

промисловою безпекою на обласному рівні. Особливістю ендогенних факторів є їх 

взаємна обумовленість і причинно-наслідковий зв'язок у формуванні. Це 

обумовлює складний комплексний характер управлінського інструментарію 

фінансового забезпечення інвестиційної діяльності, що вимагає послідовного 

аналізу і діагностики факторів фінансового забезпечення, а також вимагає 

активного впровадження механізму управління фінансовою стійкістю таких 

рішень. Метою даного механізму є забезпечення моніторингу станів у сфері 

комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному 

рівні для вироблення інструментів протидії або посилення синергетичного 

взаємодії причинно-наслідкових чинників, що дозволяє максимізувати 

ефективність залучення та використання фінансових ресурсів в інвестуванні 

державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами 

підвищеної небезпеки. 

Оцінка ефективності модифікації фінансового забезпечення інвестиційної 

діяльності повинна враховувати класичні підходи до визначення ефективності 
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через співвідношення доходів і витрат, а також включати інноваційні елементи, що 

характеризують причинно-наслідкові зв'язки факторів функціонування системи 

комплексного управління охороною праці та промисловою безпекою на обласному 

рівні. Для врахування ступеня впливу даних факторів на процедуру формування 

фінансового забезпечення необхідною є експертна оцінка ситуацій інвестування, 

які можуть бути розділені на стандартну практику, інноваційну ситуацію і 

кризовий стан. Залежно від результатів оцінювання, домінуючим управлінським 

підходом є вибір механізмів компенсації, адаптації або управління фінансовою 

стійкістю. 

Таким чином, запропонована модифікація дозволить місцевим радам та 

радам інших рівнів на основі використання запропонованих механізмів адаптації, 

компенсації і управління ендогенними та екзогенними чинниками акумулювати в 

достатній кількості інвестиційні ресурси, які забезпечать прискорення і 

інтенсифікацію економічного розвитку Донецької області у частині ефективної 

координації відповідно до законодавства роботи місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів 

господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, 

здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю 

за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення 

нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та 

інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій 

застрахованих осіб. 

Література: 

1. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки 

[Текст]: монографія / О.Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова [та ін.] / 

Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; НАН України, 

Інститут економіки промисловості . – К. ; Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 184 с.   
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ПРІОРИТЕТНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ СУЧАСНОСТІ 

 

Муніципальний план розвитку міста є генеральним планом, який буде 

керувати ростом та розвитком міста Добропілля. Це репрезентує тип 

муніципалітету, який жителі бажають побачити відповідно до соціально-

економічних, екологічних, культурно-побутових та інших потреб, що мають 

значущість для місцевого населення, бізнес-середовища та відвідувачів міста. Це 

план, який є перспективним, стратегічним та довгостроковим і стане основою 

заходів та рішень, які будуть спрямовані на захист та підвищення якості життя 

поточних та майбутніх мешканців [1-3]. План муніципального розвитку – це 

можливість виразити спільнотою бачення та цінності та надати відчутне уявлення 

про те, що громада хоче отримувати у майбутньому. Кращі муніципальні плани 

розвитку розробляються шляхом спільного та всеохоплюючого процесу участі 

громади. Незважаючи на те, що громадські слухання є державним підходом до 

залучення громади, муніципалітети заохочуються забезпечити залучення 

громадськості від початку до кінця процесу планування від опитувань до фокус-

груп до інформаційних бюлетенів тощо. Водночас його укладення та реалізація 

потребує залучення значних інвестицій, що є вкрай обмеженими.  

Виклик багатьма новітніми розумними технологіями міста полягає в тому, 

що майбутні інвестори вважають їх високим ризиком, оскільки рентабельність 

інвестицій є невизначеною. З іншого боку, багато проектів, які мають невизначені 

рентабельні інвестиції, можуть фінансуватись за рахунок традиційних джерел, хоча 

і з меншим рівнем боргового фінансування. Проте проекти, які втілюють певний 

елемент технологічних ризиків, наприклад, проекти муніципального розвитку, - не 

можуть залучати боргове фінансування та зазвичай потребують гарантій або інших 
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форм кредитної підтримки (або всього фінансування власного капіталу). Цільові 

орієнтири формування джерел фінансування програм соціально-економічного 

розвитку міст сучасності з урахування провідного досвіду розвитку прогресивних 

міст світу [4-6] подано на рис. 1.  

 

 

Рис. 1 – Цільові орієнтири формування джерел фінансування програм 

соціально-економічного розвитку міст сучасності 

 

Специфікою фінансування програм соціально-економічного розвитку міста є 

використання різних варіантів фінансування. Інструменти фінансування доцільно 

поділити на чотири загальні групи: 

– державні (муніципальні) інструменти фінансування; 

– фіскальні стягнення; 

– партнерство між державним та приватним секторами; 

– можливості використання засобів приватних фондів. 

Державні (муніципальні) інструменти фінансування програм соціально-

економічного розвитку міста представлені такими: 

1) урядова підтримка (загальні зобов'язальні облігації, доходні облігації, 

зелені облігації, депозитні програми, кредити з енергоефективності, знижки на 

викиди парникових газів, податки); 
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2) фіскальні стягнення (джерела поповнення бюджетів за рахунок фіскальних 

надходжень); 

3) суспільні та приватні фонди (державно-приватне партнерство, гранти, 

спонсорство, благодійність, фондрайзінг, евробонди, резервні фонди); 

4) залучення приватного сектора (засоби місцевого населення та 

представників бізнесу).  

Таким чином, використання прогресивного світового досвіду у сфері 

залучення інвестицій до реалізації програм соціально-економічного розвитку міст 

є запорукою вирішення проблем муніципалітету таким чином, що сприятиме 

здоров'ю, зростанню, безпеці, ефективності, процвітання, економіці та загальному 

благополуччю; для захисту та збереження значних природних ознак, дикої природи 

та здоров'я природних систем. 
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ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 

Ефективним інструментом впливу на макроекономічні показники держави та 

структуру економіки є видатки Державного бюджету України. Державні видатки – 

це система фінансових відносин з приводу розподілу, перерозподілу та 

використання фондів грошових ресурсів держави з метою здійснення покладених 

на неї соціально-економічних функцій. Відповідно до діючого Бюджетного кодексу 

України під видатками бюджету розуміють кошти, направлені на реалізацію  

програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом. Система бюджетних 

видатків – це сукупність взаємопов’язаних елементів, що забезпечують реалізацію 

завдань та функцій держави, шляхом  економічних відносин по розподілу грошових 

коштів держави [1]. 

Планування видатків бюджету виступає, як науково-обґрунтований процес 

визначення напрямів використання бюджетних ресурсів, з метою вирішення 

питань динамічного та пропорційного соціально-економічного розвитку країни. 

Якісне формування бюджетних видатків як один з вагомих інструментів 

управління економічними процесами створює передумови для своєчасного 

забезпечення фінансовими ресурсами суспільного розвитку. Раціональний вибір 

форм та методів використання фінансових ресурсів дозволяє забезпечити 

ефективність і підвищити результативність видатків бюджету.  

На сьогодні зміни, які відбуваються в системі планування та виконання 

бюджету можна охарактеризувати, як  інституційні перетворення, спрямовані на 

поглиблення використання програмно-цільового методу бюджетування. 

В Україні елементи програмно-цільового методу  почали впроваджуватися з 

1998 р., серед них: бюджетні запити, завдання на плановий рік, аналіз результатів 

діяльності за минулий рік, прогноз результати діяльності поточного року, розподіл  

видатків за кодами функціональної класифікації. Що дозволило забезпечити 

ефективне використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу, 
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оскільки з’явилась можливість перерозподіляти видатки.  

В основі програмної класифікації  видатків Державного бюджету закладена 

функція. На реалізацію кожної функції розробляється програма і конкретно 

виділяються кошти. Це дозволяє структурувати видатки за відповідальними 

виконавцями та підвищує  прозорість та відкритість системи бюджетування [1, 

с.110]. 

В умовах обмеження бюджетних ресурсів, найважливішою проблемою  

планування й виконання бюджету  є ефективне та результативне використання 

бюджетних коштів за рахунок  вдосконалення системи управління видатками 

бюджету. Визначення планових показників частки видатків зведеного бюджету 

залежать від бюджетно-податкового регулювання з врахуванням економічної 

циклічності [2]. Середньострокове прогнозування видатків Державного бюджету 

ґрунтується на аналізі тенденцій обсягу валового внутрішнього продукту, індексу 

споживчих цін, рівня безробіття, соціальних гарантій. 

Таблиця 1 

Динаміка прогнозних показників видатків зведеного бюджету України у 

валовому внутрішньому продукті на 2017 - 2021 роки, відсотки, [4] 

Функціональна класифікація 2017 2018 2019 2020 2021 

Загальнодержавні функції 4,55 4,53 4,55 4,52 4,54 

Оборона 2,05 2,02 2,05 2,02 2,03 

Громадський порядок, безпека та 

судова влада 

2,84 2,83 2,85 2,86 2,85 

Економічна діяльність 3,15 3,14 3,16 3,18 3,17 

Охорона навколишнього природного 

середовища 

0,28 0,27 0,29 0,28 0,27 

Житлово-комунальне господарство  0,82 0,83 0,84 0,83 0,84 

Охорона здоров’я 3,77 3,75 3,79 3,78 3,79 

Духовний та фізичний розвиток 0,92 0,93 0,94 0,93 0,94 

Освіта 6,50 6,48 6,52 6,55 6,54 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 

9,04 9,00 9,06 9,10 9,08 

Всього 33,92 33,78 34,05 33,98 34,02 

 

Середньострокове бюджетне планування та прогнозування є основою 

послідовної, виваженої бюджетної політики та досягнення достатнього рівня 

результативності видатків бюджету, спрямованих на економічне зростання. 
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Питома вага прогнозованого показника видатків зведеного бюджету України у 

валовому внутрішньому продукті на 2017 – 2021 роки становить 33,95 відсотка, 

найбільше значення у 2019 році – 34,05 відсотка, найменше значення у 2018 році – 

33,78 відсотка (табл.1.). 

Зараз, у процесі регулювання економічного розвитку країни та регіонів 

значно посилюється роль бюджетних видатків, обґрунтованість їх планування та 

вплив на сталий розвиток суспільства. Агреговані показники економічного та 

соціального розвитку є основою планування бюджетних показників. На процес 

бюджетного прогнозування мають вплив, наступні показники: динаміка стану 

економіки з урахуванням впливу зовнішніх чинників, взаємний вплив фінансово-

бюджетних і соціально-економічних показників на розвиток пріоритетних напрямів 

економіки та соціальної сфери [2]. 

Перспективне прогнозування видатків бюджету повинно здійснюватися  на 

основі програмно-цільового методу, насамперед, як складової системи 

перспективного бюджетного прогнозування та планування розподілу бюджетних 

коштів [3].  

З метою покращення дисципліни в рамках відповідальності за використання 

бюджетних коштів та підвищення результативності, ефективності використання 

державних видатків доцільним є впровадження короткострокового та 

середньострокового планування в практику роботи головних розпорядників 

бюджетних коштів  

Література: 

1. Богомолова Н. І. Проблеми формування системи видатків Державного 

бюджету / Н. І. Богомолова // Ефективна економіка. – 2012. – №2. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=922  

2. Мярковський А. І. Бюджетна політика як складова соціально-

економічного розвитку країни / А. І. Мярковський, І. Я. Чугунов // Вісн. Київ. нац. 

торг.-екон. ун-ту. – 2010. – № 5. – С. 5-15. 

3. Чугунов І. Я. Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної 

циклічності / І. Я. Чугунов // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2014. – № 5. – 

С. 64-77. 

4. Шаповал С Планування видатків бюджету в системі фінансово‐
економічного регулювання /С. Шаповал/ Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, 

право. –2016.–.№ 4.– с.108-116.   

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=922


99 
 

В.С. Долга, студент гр. МЕН 16а 

кафедра економіки підприємства 

Донецький національний технічний університет 

м. Покровськ, Україна 

Г.Б. Мирошниченко, к.е.н., доц.,  

кафедра менеджменту і державного управління 

Донецький національний технічний університет 

м. Покровськ, Україна 

 

ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

ДЕРЖАВИ 

 

У сучасний час ефективність національної економіки України напряму 

залежить від фінансового стану економіки. Успішне проведення реформ стосовно 

ситуації на ринку України залежить саме від державного управління фінансами та 

правильного здійснення бюджетної політики держави. Бюджетна політика є однією 

зі складових фінансової політики та проявляється у значному впливі органів 

державної влади, місцевого та регіонального самоврядування на формування  

валового внутрішнього продукту. Бюджетна політика в основному проводиться 

задля того, щоб стабілізувати розвиток та стійкість економіки держави. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що економічний та соціальний 

розвиток будь-якої держави завжди знаходиться в залежності від бюджету даної 

країни, адже саме з нього відбувається фінансування соціального розвитку 

населення, визначаються напрями та структура виробництва, а також фінансуються 

інфраструктура та основні галузі господарської діяльності України. У 

затвердженому державному бюджеті України завжди наявні державний борг та 

дефіцит бюджету, тому регулювання розподілу фінансових ресурсів, а саме 

здійснення бюджетної політики є дуже важливим для України. 

Метою розглянутої теми є розуміння важливості дослідження та здійснення 

бюджетної політики в країні, її впливу на розвиток економіки в державі.  

Велику увагу розгляненню цього питання приділяли такі вчені: Чугунов І.Я.; 

Макогон В.Д.; Богохліб Т.М.; Євтушенко Н.М.; Гєллєр Є.Б. та інші. 

Бюджетна політика держави повинна ґрунтуватися та створюватися на основі  

досліджень фінансових відносин, їх гнучкості та пристосування до змін умов 

зовнішнього та внутрішнього середовища з метою покращення якості послуг, що 
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надає держава за допомогою розподілу та перерозподілу валового внутрішнього 

продукту та раціонального використання фінансових ресурсів. Така політика 

повинна бути направлена на подолання дефіциту бюджету та державного боргу 

країни і мати на меті врівноваження видатків та надходжень до бюджету країни [1]. 

З метою подолання дефіциту бюджету та отримання доходу від бюджету 

держава регулює фінансові відносини за допомогою складання бюджетної стратегії 

та тактики. Бюджетна стратегія пов’язана зі створенням бюджетного механізму за 

допомогою якого державні органи влади регулюють обсяги бюджету, вирішують  

проблеми фінансування та розстановки довгострокових перспективних 

економічних завдань країни. Бюджетна тактика виступає, як інструмент реалізації 

бюджетної стратегії та вирішує яким саме чином краще розподілити ресурси для 

втілення цих перспективних завдань. [2] 

Оскільки фінансові відносини регулюються державою, то існують спеціальні 

закони. До таких законів відносяться:  

 Конституція України (засади побудови бюджетної системи); 

 Бюджетний Кодекс України (контроль за виконанням бюджетів, 

встановлення відповідальності за ухилення від виконання бюджетів); 

 Закон України про державний бюджет (зміст видатків та доходів 

бюджету, встановлення джерел фінансування державного боргу); 

 Інші законодавчі акти органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Важливу роль бюджетна політика також відіграє у здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності країни, адже чим менше державний борг країни, 

тим більш приваблива економіка цієї країни з боку інвестування та кредитування. 

Згідно з дослідженнями бюджетів зарубіжних країн завдяки долі накопичених 

коштів у бюджеті країни, є велика ймовірність того, що держава понесе менші 

збитки у разі кризи, або хоча б зможе уникнути чи зменшити вплив наслідків 

кризових явищ. [3] 

Отже, з усього вище викладеного можна зробити висновок, що бюджетна 

політика держави – це сукупність методів і заходів, завдяки яким держава може 
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впливати на формування бюджету країни, направлена на зменшення державного 

боргу та дефіциту бюджету, створення грошової бази на випадок кризи у країні, 

задля стабілізації економічної ситуації в країні та збільшення привабливості 

економіки для успішного здійснення зовнішньоекономічної діяльності країни. Не 

менш важливою умовою здійснення бюджетної політики у державі є налагодження 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства, адже збалансованості 

доходів і видатків бюджету можна досягти лише при наявності ефективної 

державної політики на всіх рівнях, а саме: державному, місцевому, регіональному.  
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Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового 

контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного 

та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших 

активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності 

фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю [1]. 

На сучасному етапі реформування економіки в Україні відбувається перехід 

від ретроспективних форм державного контролю, таких, як ревізія та перевірки, до 

нової його форми – державного фінансового аудиту. Державний аудит стає 

своєрідним інструментом регулювання бюджетних відносин стосовно 
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використання бюджетних коштів на внутрішньому та зовнішньому рівнях 

управління [2, c. 130-132]. 

Державний фінансовий аудит в значній мірі відрізняється від всіх інших 

форм проведення контролю за своїми завданнями, цілі, методам проведення, 

функцій, наслідків, обліку результатів. об'єктам і суб'єктам проведення.  . 

Основною перевагою фінансового аудиту порівняно з ревізією є постійна (на 

щорічній основі та впродовж бюджетного року) робота із суб’єктом 

господарювання, що дає такий результат: 

- краще розуміння суб’єкта господарювання; 

- кращі стосунки із суб’єктом господарювання; 

- можливість своєчасного виправлення недоліків [3, с.9]. 

Основні види та форми державного аудиту наведені на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Види  та форми державного фінансового аудиту 

 

При подальшому розвитку аудиту виникає питання відбору моделі 

подальшого розвитку державного  фінансового аудиту. Слід зазначити, що 

представляється досить спірною точка зору науковця Л. Савченко, яка  визначає, 

що «у розвинених зарубіжних країнах система фінансового контролю в цілому 
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однотипна» через побудову за «майже ідентичними принципами здійснення 

контролю» та завданнями, що стоять перед контролюючою системою [4]. 

Узагальнення світового досвіду здійснення державного фінансового аудиту 

дозволяє  визначити особливості централізованої та децентралізованої моделей 

організації державного фінансового аудиту,  здійснення державного  фінансового 

контролю в окремих країнах, який здійснюється різноманітними  п органами 

виконавчої влади. 

В Україні діє континентальна модель організації аудиту, до особливостей 

якої слід віднести виняткову компетенцію держави   по таким питанням як розробка 

нормативно-правових документів з аудиторської діяльності,  організація контроля 

за виконанням аудиторської діяльності, поза діяльністю аудиторських об'єднань, 

атестація і ліцензування цього виду діяльності (складено з урахуванням [5]). 

Ця модель аудиту  має наступні основні  проблеми при  використанні: 

1) труднощі із забезпеченням єдиних критеріїв якості аудиту (посадові 

обов’язків, службової відповідальності тощо); 

2) відсутність методичних рекомендацій щодо проведення аудиту;  

3)  недостатня кількість кваліфікованих фахівців для здійснення державного 

аудиту; 

4) недостатня увага здійсненню профілактичної функції державного аудиту; 

5) низька відповідальність учасників бюджетного процесу.  

6) відсутність ефективної взаємодії між різними органами, які здійснюють  

державний фінансовий контроль, дублювання функцій;  

7) відсутність типових форм документів з аудиту (договорів, висновків 

тощо);  

8) комп’ютеризація аудиту тощо. 

Можливо зробити висновок, що для подальше вдосконалення проведення 

аудита  потрібно вирішення зазначених проблем. Це буде вимагати  внесення змін 

до чинного законодавства, розробки необхідних стандартів і методичного 

забезпечення, організація навчання значного числа аудиторів  з усіх аудиторських 

напрямів тощо. 
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При суворій регламентації облікових принципів, яка характерна для 

континентальної моделі, система аудиту  втрачає свою гнучкість, в той час, як 

використання іншої моделі організації аудиту, система може оперативно реагувати 

на внутрішні та зовнішні зміни. 

Подальше вдосконалення системи державного фінансового аудиту повинно 

відбуватися за наступними напрямами: 

1. Вдосконалення критеріїв  оцінки у процесі організації аудиту. 

У більшості європейських країн використовується складна система критеріїв 

у процесі аудиту , яка, зокрема, включає критерії для вибору політики в галузі 

контролю та критерії оцінки ефективності та економічності використання 

бюджетних коштів. Так, у Франції при виборі політики в галузі державного аудиту  

застосовуються такі критерії: 

- фінансова значимість перевірки (мається на увазі масштаб фінансової 

операції за критерієм максимізації віртуальних доходів);  

- оцінка ступеня ризику (з точки зору високої ймовірності порушення 

законодавства та необґрунтованості витрат); 

 - ефективність контролю (як можливий ефект перевірки при мінімальних 

витратах засобів і часу);  

- зовнішній тиск (у формі парламентського запиту або очікування 

громадськості) [6]. 

2. Вдосконалення організації здійснення державного аудиту діяльності 

місцевих   органів  влади і місцевого самоврядування. 

У деяких країнах органи вищого державного фінансового аудиту можуть 

також проводити перевірку діяльності місцевих органів влади, як, наприклад, в 

Австрії та Польщі. У Великобританії місцеві органи влади перевіряються 

аудиторами, яких призначає Комісія аудиту, у Данії більшість місцевих органів 

влади перевіряються локальним державним відділом ревізії. 

 Рахункова палата Австрійської Республіки перевіряє діяльність всіх 

муніципалітетів з населенням більш як 20 тис. чоловік, а на прохання уряду землі 

– незалежно від чисельності населення. В Італії з 1981 р. перевіряються всі ради 
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міст з кількістю населення, вищою за 8 000 чоловік. У Португалії перевірці 

підлягають звітності всіх структур міських рад. У Данії генеральний аудитор може 

перевірити звітність муніципальних влад по всіх операціях, пов'язаних з 

державними асигнаціями. Майже аналогічні заходи здійснюються Вищою 

контрольною палатою Республіки Польща [7]. 

Роль державного фінансового аудиту у сучасних умовах буде підвищуватися, 

значення його у суспільному та економічному житті країни буде зростати. 

Необхідно здійснювати постійне вдосконалення існуючих форм, звітності, 

методичного забезпечення державного фінансового аудиту з урахуванням досвіду 

зарубіжних країн та міжнародних стандартів. 
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РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ ЯК ПУБЛІЧНА 

ПОСЛУГА 

 

З квітня 2016 року послуги реєстрації місця проживання фізичної особи від 

Державної міграційної служби України делеговані органам місцевого 

самоврядування, що значно наблизило цю послугу до суб’єктів звернення. Однак 

організаційно така процедура недосконала та законодавчо не врегульована, а через 

це не відображає сучасну картину міграційних процесів в нащій державі. 

Публічні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування, 

повинні бути доступними, уніфікованими й стандартними для населення [1]. 

З метою покращення якості та пришвидшення роботи державних органів у 

2016-2018 роках Уряд активно працював над двома напрямами:  

1) створенням широкої мережі центрів надання адміністративних послуг; 

2) впровадженням системи електронного урядування.  

Станом на 01 жовння 2018 року в Україні функціонувало 775 ЦНАП, 442 з 

яких утворено районними державними адміністраціями, 333– органами місцевого 

самоврядування [2].  Створення єдиної електронної інформаційної взаємодії 

органів місцевого самоврядування та уряду з громадскістю розпочато, але 

бюрократичні процедури та створений порядок документообігу чинить перепону 

для останнього напрямку пришвидшення ефективності роботи. 

В процесі децентралізації органам місцевого самоврядування необхідно було 

збільшити чисельність та прийняти кваліфікованих працівників, а фахівці в сфері 

інформаційних технологій не зацікавлені роботою в органах місцевого 
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самоврядування та в посадах державних службовців. Слід констатувати, що 

незначним було фінансування на обладнання робочих місць комп’ютерною 

технікою. Органи місцевого самоврядування від житлово-експлуатаційних 

організацій та територіальних підрозділів державної міграційної служби України 

повинні були прийняти картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, але й до цього 

часу проблема розміщення прийнятої картотеки та обладнання архівного 

приміщення залишається не вирішеною. Крім того, інформація про зареєстрованих 

осіб в адміністративно-територіальній одиниці не була систематизована в 

електронному вигляді. 

Інформація про реєстрацію місця проживання осіб необхідна судам, 

правоохоронним органам іншим державним органам та органам місцевого 

самоврядування при виконанні ними своїх повноважень. На сьогоднішній день така 

інформація надається в паперовому вигляді на запити відповідних органів. На 

законодавчому рівні, наприклад, закріплена можливість доступу суду до Єдиного 

державного демографічного реєстру, втім на практиці суди продовжують 

надсилати запити в паперовому вигляді до органів реєстрації місця проживання 

осіб.  

Найкращим варіантом розміщення фахівців з реєстрації місця проживання 

було в ЦПАПах. Таким чином, скорочувався час передачі документів між 

адміністраторами центру та суб’єктом надання адміністративної послуги і не 

порушувався строк надання послуги – 1 день. З даних, що опубліковані 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України [2] можна побачити, що в 

більшості 11% від загальної кількості залучених працівників, які надають послуги 

у ЦНАП є працівники органів реєстрації місця проживання. 

Вдалим кроком комунікативної діяльності є розробка та впровадження 

програмного забезпечення «Реєстр територіальної громади». Програма дієва, але 

потребує вдосконалення. Так, не передбачена можливість підключення 

адміністраторів ЦНАПу для формування заяви про реєстрацію/зняття зреєстрації 

місця проживання осіб. На сьогоднішній день особа самостійно вручну повинна 

заповнити бланки заяв, при цьому дуже часто під наглядом спеціалістів або роблячі 
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помилки і по декілька разів, що збільшує час отримання адміністративної послуги. 

Також зазначена програма не формує довідки про склад сім’ї, які необхідні 

громадянам для отримання соціальніх виплат, оформлення субсидії, оплати 

комунальних платежів  тощо.  

Крім того, в програмі не формуються звіти, які необхідно подавати щотижня 

та щомісячно до територіальних органів Державної міграційної служби, органів 

ведення Державного реєстру виборців, органів статистики, військоматів. У зв’язку 

з зазначеними недоліками багато міст змушені були створити свою програму, яка 

б задовольняла потреби і органів місцевого самоврядування і самих мешканців. 

На сьогоднішній день відсутня можливість подати заяву та документи для 

реєстрації місіця проживання або зняття з реєстрації місця проживання через 

Інтернет або поштою.  

Слід зазначити, що практика фукціонування чинної системи реєстрації місця 

проживання, що склалась багато років тому, потребує реформування та 

адаптування під сучасні потреби населення. 

Для реформування адміністративних послуг необхідно вирішувати в 

комплексі певні проблеми. Потребує удосконалення також нормативна база, що 

регулює процедуру реєстрації місця проживання фізичних осіб (зняття з 

реєстрації), а також інші найпоширеніши адміністративні послуги.  

Література: 

1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 01.04.2014 № 333-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80  

2. Інфографіка щодо центрів надання адміністративних послуг в Україні 

станом на 01.10.2018 р.: Департамент розвитку підприємництва та регуляторної 

політики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=4288d3e5-5080-4dcb-8faf-

91ee68e38223  
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Проблеми забезпечення ефективності державної влади і 

публічного управління 

 
І.В. Пічунова, Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області, 

в.о. заступника начальника - начальника відділу здійснення державного контролю за 

додержанням земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю 

за використанням та охороною земель 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ НА 

ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Земля в Україні є ключовим фактором виробництва, що робить його 

ключовим об’єктом управлінням з урахуванням вимог сталого розвитку. У зв'язку 

зі зростанням попиту на землю для активізації господарської активності виникає 

вимога біль коректного урахування земель різного цільового призначення, зокрема 

для підвищення ефективності використання у зонах міського, сільського 

розміщення, центрах індустріальної активності, а також у зонах нецільового 

використання земель, зокрема на території розміщення відходів тощо. Зростання 

житлової забудівлі, промислового господарства, нераціональне сільське 

господарство викликає глобальні екологічні виклики, що призводять до 

економічних втрат через виникнення негативних наслідків неефективного 

управління землями вимагає удосконалення механізму здійснення державного 

контролю за використанням та охороною земель на території Донецької області.  

Особливого значення зазначені задачі набувають для Донецької області, в 

якій скопичено значний індустріальний потенціал, проживає значна кількість 

населення, активно здійснюється сільськогосподарська діяльність, що вимагає 

залучення до господарського обороту значних земельних площ. Водночас до 20% 

території області на сьогодні зайнято відходами, що унеможливлює розширення 

меж господарської активності і вимагає залучення додаткових ресурсів для 

усунення проблеми неефективного використання земель. 

Природні ресурси країни, зокрема, ріллі, не зростають. Результат – 

збільшення конкуренція та конфлікт земель, які посилюються можливими 

наслідками зміни клімату, що можна вирішити лише шляхом планування, 
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заснованого на принципах стійкості. Отже, існують більші очікування щодо 

управління природними ресурсами та поліпшення життєвого середовища –  

зростаючі вимоги щодо більшої участі громадськості в процесі планування та 

швидкі зміни технологій у розвитку інфраструктури. Надзвичайно важливо, щоб 

ми розробили ефективну систему планування, щоб ефективно управляти, захищати 

та використовувати земельні ресурси Донецької області. Це покладе основу для 

покращення життя українців сьогодні і наступним поколінням, надавши їм ті ж самі 

можливості для здоров'я та процвітання, а також безпечне навколишнє середовище. 

Як наслідок, уряд через Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області 

розпочав процедуру планування з першим кроком, що спричинило створення 

Державного земельного кадастру, який відіграє особливу роль у реформуванні 

земельних відносин як інформаційна база для ефективного управління земельними 

ресурсами, ведення системи реєстрації, землеустрою, підтримки податкової та 

інноваційної політики держави, становлення та розвитку ринку землі, 

обґрунтування розмірів плати за землю. Слід зауважити, що державний земельний 

кадастр на всіх етапах розвитку суспільства є основним засобом реалізації 

земельної політики держави. Одночасно було встановлено нову законодавчу базу 

для вирівнювання та гармонізації нового Плану, надання оновленого та точного 

картографічного матеріалу для Донецької області та загальнонаціонального 

проекту реєстрації земель, що разом зробить нашу країну належним чином 

обладнаною для майбутнього ефективного вирішення проблем використання та 

захисту землі та земельних ділянок Донецького регіону. 

Залучення громадськості та удосконалення механізму здійснення державного 

контролю за використанням та охороною земель на території Донецької області 

вимагає удосконалення техніко-економічного підґрунтя, ключову роль в якому 

відіграють інтегровані бази даних, інформаційні та геоінформаційні технології, 

цифрові електронні карти, аерофото- та космічні зйомки, що дозволяє здійснювати 

оперативний контроль, постійне оновлення та уточнення не лише у межах 

Донецької області, але і Національної кадастрової системи в цілому.  

Таким чином можна рекомендувати наступні принципи удосконалення 
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механізму здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 

на території Донецької області: 

1) планування землекористування з урахуванням специфіки регіону за 

технічними, економічними, екологічними та культурними особливостями 

населення, що проживає на території Донецької області; 

2) рівність доступу до інформації про стан земельних ресурсів та можливості 

їх залучення до господарського обігу, участь громадськості та прийнятність 

населенням відповідно до соціально прийнятих норм продовольчої безпеки, 

зайнятості та перерозподілу земель з метою зменшення соціально-економічної 

напруги; 

3) планування землекористування з точки зору культури та формування 

місцевих екологічних знань, що повинні бути покладені в основу сталого 

землекористування; 

4) планування землекористування повинно враховувати традиційні стратегії 

вирішення проблем та конфліктів за використанням вітчизняного та зарубіжного 

досвіду; 

5) планування землекористування передбачає концепцію, яка розуміє 

розвиток сільської місцевості як процес «знизу вгору» на основі самодопомоги та 

активного залучення населення до активної участі у процесі землекористування. 

При цьому особливий акцент повинен бути зроблений на стале землекористування 

або такого, який відповідає потребам сучасної генерації, в той же час зберігаючи 

ресурси для майбутніх поколінь; 

6) планування землекористування базується на міждисциплінарній співпраці. 

Екологічні, економічні, технічні, фінансові, соціальні і культурні аспекти 

землекористування вимагають роботи з міждисциплінарним підходом. Планування 

землекористування забезпечує безліч інтерфейсів з іншими технічними 

дисциплінами та областями планування. Тому однією метою планування розвитку 

є забезпечення ефективного та продуктивного використання землі; 

7) планування землекористування вимагає прозорості та повинно бути 

простим для сприйняття громадськістю. Тому безкоштовний, прозорий та 
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рівноправний доступ до інформації для всіх учасників є обов'язковою умовою. Це 

збільшує мотивацію людей для створення сталих результатів у сфері 

землекористування; 

8) ефективна система планування та прогнозування конфліктних ситуацій та 

ситуацій ризику (катастрофи, активізація військових дій, приплив переміщених 

осіб, екологічні зміни тощо). 
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LOCAL SMALL-SCALE PROJECTS AIMED AT IMPROVING ENGLISH 

LANGUAGE PROFICIENCY 

The process of Eurointegration is gaining momentum in Ukraine: the European 

Union has opened up many doors for our country. However, this development could be 

accelerated if certain obstacles would be eliminated, and one of them is a poor knowledge 

of foreign languages, namely English, by Ukrainians state officials. 

The Internet provides a wide range of free web applications created with the sole 

aim of helping people learn foreign languages, or ignite their interest in this activity. 
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Being a tenured faculty member at DonNtU for over ten years, and having tested 

dozens of web applications for English learners, I would like to focus on the three projects 

currently run at DonNTU (Pokrovsk) for its faculty members and students. The ideas 

behind these projects can be used by state organs for their employees. 

The first project is called “Do You Speak English”. Its objectives are to inform 

lecturers and students about colloquial expressions in the English language and get them 

to post their answers to the questions based on these expressions on online boards on a 

regular basis and, as a result of this activity, develop their writing skills and vocabulary. 

Their answers are corrected by me as they are posted, because prompt feedback is 

essential in online communication. 

The project revolves around a simple idea – a set comprising three colloquial 

expressions is uploaded on Padlet, an online virtual “bulletin” board, and a link to a Padlet 

wall is provided on DonNTU Facebook page and Instagram. All you have to do is to 

follow a link, read three expressions and their explanations, and leave your answers or 

comments. These Padlet walls are public, so every DonNTU student or lecturer can easily 

access them without registration on the site [1]. 

Setting your Padlet wall up is quite easy. First, you get a blank page. You can do a 

whole range of things on it: inserting Word and PDF documents, images, videos, links. If 

you feel like searching the web and downloading what you need, Padlet does exactly that 

– you can do your search right from your Padlet wall [2]. On top of that, you can use your 

computer’s camera to take a picture of yourself and post it on your Padlet wall. And, 

finally, the most important feature is you can just start to type and leave comments or 

notes on it. 

https://padlet.com/vecttra/xvy66vmkkv 

Making your wall stand out is also easy on Padlet. You can select one of the two 

layouts: Freeform, which enables you to place things wherever you want on the wall, or 

Stream, which enables you to place items on the wall one after the other. The latter option 

gives your wall a look of a blog [3]. 

As soon as your Padlet wall is up and running, it is time to share it with others in 

multiple ways. You are provided with a unique URL the moment you create a new wall. 
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You can either keep that address and share it with others, or you can set up your own 

address that starts with padlet.com/wall. All Padlet walls are embeddable on your blog or 

site. 

Students can start working on a Padlet wall the moment they are given its URL. It 

is advisable, prior to inviting them to work on a wall, to ask them to be discreet when 

choosing their nicknames. Often they choose to use their names and the first letter of their 

surnames. This is the case when two or more groups are using one and the same wall [4]. 

Initially, I used Padlet to develop students’ writing skills. Teachers know many 

students hate writing. 

Basically, my Padlet walls are divided into topics, e.g. “Power and Politics”, “Food 

and Drinks”, “Learning”, etc. I create Padlet walls dedicated to that or another topic 

regularly – two or three times a week, with a weekend set aside for correcting mistakes 

made by students. 

https://padlet.com/vecttra/nmdvgrqk3v 

https://padlet.com/vecttra/tz760voinw 

https://padlet.com/vecttra/5p1szcf1co 

Correcting mistakes in students’ posts can be done in a few ways: you can cross 

out them or highlight. A great new feature is being able to leave a voice comment, using 

a built-in microphone on your computer. As for me, I do not use this feature often. The 

reason is I prefer to leave comments or corrections in writing so that students can see 

them rather than hear them [5]. 

All the walls you create on Padlet can be used over and over again. Apart from 

using Padlet to develop students’ writing skills, it is a good option if you want to start a 

discussion of a case study from your course book or a chapter from a book or any 

interesting point. 

The second project is called “Weekly Brain Teaser”, it is also done with the help 

of Padlet, and is updated once a week. The idea is to test students and lecturers’ 

knowledge and logic by challenging them to find one word that fits all three sentences 

and solve a riddle. 

https://padlet.com/vecttra/3c93hhu8sn67 



115 
 

The third project is called “Rock class with Mr Serhii”. This is also an ongoing 

project, but its aim is to help learners with English grammar and vocabulary. 

The project’s episodes include songs by English-speaking performers with 

explanations of grammar points and vocabulary in Ukrainian. Apart from me, some 

students have contributed to the project their own views on that or another song with their 

extensive explanations of interesting grammar points and vocabulary.  

The project is on air during breaks at DonNTU. 

These projects have been launched following an extensive survey among DonNTU 

students; the survey was conducted using in-built feature of Edmodo, a popular learning 

management system for educators.  
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ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ 

КОМУНІКАЦІЙ  

 

На сучасному етапі розвитку, коли в Україні відбувається формування 

ефективної держави, особливої уваги потребує запровадження нових форм 
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налагодження комунікативної взаємодії органів державної влади з суспільством. 

Державно-управлінська комунікація є однією з таких форм, що спрямована на 

активізацію громадської участі та забезпечення зворотного спілкування у процесах 

реалізації державної політики. Важливу роль тут відіграє інформаційна політика та 

створення відповідного інформаційного простору, що мають на меті організацію 

процесів появи, розповсюдження та зберігання інформації в соціальних системах, 

її контроль та забезпечення інформаційної безпеки соціуму. При цьому слід 

зазначити, що великий вплив на ці процеси мають безпосередньо соціальні 

інтернет-мережі, які виступають інструментом суспільних комунікаційних зв’язків 

та важливим елементом провадження інформаційної та соціально-економічної 

політики держави. Інформаційна політика держави виступає тим універсальним 

соціальним механізмом визначення цілей, завдань, принципів і умов реалізації 

пріоритетів суспільного розвитку через формування єдиного інформаційного 

простору з урахуванням національних інтересів, забезпечення інформаційної 

безпеки на всіх рівнях суспільних відносин. 

Проблемам формування та впливу інформаційного простору на суспільну 

свідомість присвячені дослідження як зарубіжних фахівців, зокрема Д. Белла, 

М. Кастельса, А. Моля; так і українських науковців, а саме О. Гвоздика, 

А. Зуйковської, Б. Ковалевича, Г. Почепцова, С. Сибирякова, Т. Фісенко та ін. 

Інформація завжди впливала як на формування особистості, її світогляд, 

стереотипи поведінки, ступінь громадської активності та загальну культуру, так і 

на функціонування різних соціальних груп і суспільства в цілому. Існування 

державного інформаційного простору часто є певною ознакою національної 

ідентифікації, оскільки в процесі суспільної комунікації формуються спільні 

цінності, через усвідомлення єдиних традицій, культури, мови і політики. Слід 

погодитись з думкою, що «інформація такий же ресурс, як і кадри, матеріально-

технічне забезпечення тощо, і будь-який суб’єкт інформаційної політики несе 

відповідальність за існування медійного простору своєї держави. Нині, на жаль, ми 

маємо ситуацію, коли на тлі деформуючого впливу іноземних засобів масової 

інформації існує недовіра до вітчизняного продукту. Це неприпустимо, оскільки 
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держава має виступати гарантом суверенітету власного інформаційного простору» 

[1]. Разом з тим виникають проблеми використання інформаційного простору, 

зокрема соціальних Інтернет-мереж, як інструменту формування ефективної 

держави, чим і обумовлена актуальність нашого дослідження. 

Інформаційний простір України – динамічне утворення, що постійно 

розвивається та удосконалюється, яке представлене теле-, радіомовленням, 

пресою, Інтернет-простором. На особливу увагу заслуговує саме Інтернет-простір 

як провідна та надскладна система обміну інформацією. Аналіз статистичних 

джерел надає наступні дані. Так, кількість абонентів Інтернет в Україні у 2017 році 

складала 23632,3 тис. одиниць, з них з отриманням широкосмугового доступу 

22625,8 тис. одиниць. Якщо порівнювати кількість абонентів Інтернет в Україні з 

кількістю домогосподарств, яких налічувалось 14985,6 тис. одиниць, то мали 

доступ до мережі 59,8% домогосподарств. З цього обсягу лише 58,9% осіб 

повідомили, що за останні 12 місяців користувалися послугами Інтернет, при цьому 

93% опитаних користуються Інтернетом здебільшого вдома, на роботі 

користуються мережею лише 13,4% опитаних. Основна мета використання мережі 

наведена у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Мета використання мережі Інтернет домогосподарствами 

Мета використання мережі Інтернет домогосподарствами 

Кількість 

домогосподарств, % до 

загальної кількості 

відправлення (отримання) електронної пошти 23,1 

взаємодія з органами державної влади 1,9 

навчання та освіта 28,3 

читання/скачування газет, журналів в режимі он-лайн 25,3 

скачування фільмів, зображень, музики; перегляд телебачення 

чи відео тощо 

61,4 

 

За даними Державної служби статистики України кількість підприємств, які 

мали доступ до мережі Інтернет у 2017 році становила 39582 одиниць, з них 

використовували мережу Інтернет: для отримання інформації від органів державної 

влади – 31571 одиниць; для здійснення різноманітних операцій з органами 

державної влади (за винятком отримання інформації) – 20158 одиниць; соціальні 
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мережі використовувало 10558 підприємств. При цьому загальна кількість 

підприємств в Україні в 2017 році становила 338341 одиниць. Як бачимо, тільки 

11,7 % підприємств мали доступ до мережі Інтернет. Також слід додати, що 

користувались комп’ютерами 40327 підприємств [2]. Таким чином, статистична 

інформація свідчить про достатньо низький рівень використання інтернет-мереж 

українським суспільством, навіть про обмежений доступ до мережі Інтернет 

суб’єктів національної економіки. Така ситуація не може бути виправданою, 

особливо на шляху формування інформаційного суспільства. Комп’ютеризація має 

сприяти ефективному суспільному управлінню, формуванню громадянського 

суспільства, створенню дієвої системи комунікації влади та суспільства. 

Оскільки «комунікативною основою державного управління як соціальної за 

своїм змістом діяльності є сукупність певних форм і способів взаємодії різних 

суб’єктів (державних і соціальних інститутів, соціальних груп, окремих індивідів)», 

остільки під державно-управлінською комунікацією слід розуміти «взаємні 

інформаційні впливи суб’єктів владних повноважень один на одного, а також на 

суб’єктів зовнішнього соціального середовища з метою реалізації наявних владних 

та управлінських повноважень» [3, с. 5-6]. В такому контексті інтернет-мережі 

необхідно вважати одним з інструментів формування державно-управлінських 

комунікацій. На думку провідних експертів, використання інтернет-мереж 

органами державної влади та місцевого самоврядування дозволяє: підтримувати 

взаєморозуміння між державою та її цільовими групами; формувати й 

підтримувати взаємну довіру, повагу та соціальну відповідальність; створювати 

свідоме розуміння впроваджуваних реформ; підтримувати позитивні й 

трансформувати негативні уявлення у позитивні; управляти як репутацією, так і 

сприйняттям державної політики, державних діячів [4, с. 140-141].  
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ АВТОМОБІЛІВ З 

ІНОЗЕМНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ 

 

Автомобіль це зручний засіб пересування і неабиякий показник рівня життя 

громадян. Сьогодні в Україні актуальна тема боротьби уряду з водіями, які 

розсікають простори батьківщини на авто з іноземною реєстрацією. 

Недосконале законодавство, відсутність гнучкості та швидкості прийняття 

рішень, дали можливість завезти в країну більше одного мільйону  машин з 

європейської реєстрацією – так званих «євроблях» (за різними даними від 800 тис 

до 3 млн.[1]). Схеми завезення авто різні – від конкретно корупційних до відносно 

легальних. 

У світовій практиці, обмеження на ввезення іноземних машин присутні для 

захисту вітчизняного виробника, однак сьогодні в Україні його не існує – станом 

на 2018рік виробництво легкових машин призупинено, працює лише ПрАТ 

«Єврокар» [2] – завод по збірці автомобілів із великих вузлів  комплектуючих 

іноземного виробника (збірка SKD). Тому основний упор в непримиренній 

боротьбі робиться на безпеку учасників дорожнього руху та захист навколишнього 

середовища від старих європейських дизелів. Наприклад, в разі нанесення тяжкого 

каліцтва пішоходу або сильних пошкоджень іншому автомобілю, водій може 

просто кинути свою «бляху» і сховатися з місця скоєння злочину – знайти його 

неможливо, так як його автомобіль ніде не зареєстрований. Легалізація цих 

автомобілів дає можливість відстежити реального винуватця. Тому механізм 

обліку цих авто є життєво необхідним.  Також потримані машини з закордону 
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звинувачують  у забрудненні навколишнього середовища. Однак дивно виглядає 

турбота про екологію шляхом заборони на старі машини в країні, де сміття зі 

Львівського звалища подорожувало більше ніж простий громадянин, де каналізація 

зливається прямо в річки, де знищуються лесові насадження в пошуках бурштину 

або заготівлі деревини. 

Головна причина, по якій українські водії не гребують їздити на 

чужоземному секонд-хенді – низька ціна. Можна сказати – дуже низька. Цілком 

реально прикупити десятирічний ВMW за ціною двадцятирічного ВАЗа на 

українській реєстрації, який не зрівняється ні в комфорті, ні в безпеці. Важливим є 

і той факт, що така машинка не пробувала українських доріг і китайських 

витратних матеріалів. 

Більшість автомобілів на євро-номерах, в певний період часу порушують 

митні правила України. Раніше за це передбачався штраф в розмірі від 340 до 8500 

гривень, але залучити кого-небудь до відповідальності проблематично. Багато 

водіїв, бажаючих узаконити свої автомобілі, зібралися в групу АЕС (Авто Євро 

Сила) і домагалися можливості недорого отримати заповітні українські номери. 

Верховна рада пішла їм на зустріч і 25 листопада 2018 року вступили в дію закони 

№8487 («Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів») [3] і №8488 

(«Закон про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України») 

[4].  

Проте, власники «євроблях» залишилися незадоволені, почали влаштовувати 

акції протесту, перекривати траси, бешкетувати на митницях. Вся справа в тому, 

що влада вирішила брати по максимуму – середня вартість розмитнення авто віком 

від 10 років обходиться в 1,5-2 його ціни. Адже найчастіше машина купувалася 

через низьку вартість, тобто відсутність у покупця фінансової можливості 

придбати дорожчий автомобіль у дилера законним шляхом. Знову ж, постраждали, 

перш за все, бідні верстви населення – чим молодше і дорожче авто, тим менше 

вартість його легалізації. У законах не передбачено пільг ні для соціально 
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незахищених жителів, ні учасників військових дій, ні для кого-небудь ще, є тільки 

знижка в 50% на перші три місяці дії законів. 

Прийняті закони, на думку їх авторів, повинні сприяти наповненню 

державної скарбниці, навіть президент обіцяв всі зібрані кошти спрямувати не в 

офшори, а прямо в пенсійний фонд. Для тих хто не зможе оперативно підготувати 

масу необхідних документів і розмитнити автомобіль в зазначений термін, 

передбачений штраф. Притому дуже жорсткий. В розмірі  170 тис. гривень після 

одного місяця прострочення. І це при мінімальній зарплаті в 3723 гривень і 

прожитковому мінімумі 1800 грн. 

За даними митниці на 10 грудня розмитнені всього 1000 авто при реальній 

кількості в 1-2 млн. Це свідчить про небажання умовних власників платити 

(відсутність можливостей фінансової або юридичної), або про навмисне 

гальмування процесу працівниками митниць з метою одержання неправомірної 

вигоди.  

Якщо враховувати, що населення нашої країни становить близько 42 млн., то 

приблизно в кожній 5й родині є «євробляха». Український власник машини на 

іноземній реєстрації притих і зачаївся, чекає подальших дій органів влади і 

товаришів по нещастю. І якщо ввезення старих машин призупинилося, то що 

робити тим, у кого вони вже є? Деякі водії сумно збирають гроші на законну 

процедуру. Чи не жили заможно не треба й починати. Інші, в основному коли 

машина вже досить «втомлена», провозять її через митницю і кидають на 

батьківщині автомобіля, створюючи металеві могильники на прикордонних 

територіях. Деякі шукають для себе варіант набуття громадянства іншої держави. 

Наприклад, хтось розшукує польське коріння в генеалогічному дереві. Жителям 

західних і північних областей з цим простіше – Румунія, Угорщина без особливих 

проблем видають громадянство населенню певних територій. Купити литовське 

або латвійське громадянство можна за 300-500 євро. Закон України про 

адміністративне покарання за приховування факту подвійного громадянства, ще з 

2012 року не підписаний президентом [5], ним передбачений штраф від 10 до 30 

неоподатковуваних мінімумів.  



122 
 

За порушення митного законодавства за новим законом [4] можна отримати 

штраф до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тис. 

гривень) [6]. Зрозуміло, що ніхто не планує сплачувати державі 46 мінімальних 

зарплат, тому затримане не легалізоване авто потрібно буде відігнати на штраф-

майданчик. А потім утилізувати. Виникає питання – чи є така фізична можливість 

у поліції? Більше схоже на неоране поле для корупційних дій. 

Залишаються незрозумілими дії влади. Чому не піти на поступки народу і не 

зробити легалізацію дійсно доступною для існуючих користувачів. У розмірі 500-

1000 євро. Навіть якщо 50% власників змогли б узаконити своє авто, це суттєво 

додало грошей в бюджет. І головне, за розмитнення громадянин заплатив би 

добровільно, а порушника необхідно зловити, і штраф стягнути. Не потрібно 

забувати, що мозок простого обивателя працює набагато оперативніше ніж 

колективний законодавчий. Будь який прецедент утиску рядового «євробляхера» 

миттєво стане надбанням соціальних мереж і з такою ж швидкістю буде знайдений 

механізм обходу конкретної ситуації.  

Автомобіль – показник благополуччя жителів. Це робочі місця і податки, 

оборот і примноження фінансів, наповнення держбюджету. Для усунення існуючої 

проблеми євро-номерів необхідно знайти баланс, а це дуже складно зробити 

некомпетентними керівниками. Визначені законами 180діб на прийняття певних 

дій з отримання документів, що дозволяють безперешкодно їздити просторами 

України, спливають 24 травня 2019 року. Відтоді поліція повинна перевіряти авто 

з іноземними номерами і приймати міри для усунення порушників з автошляхів. 

Було  б чудово, якщо б  всі власники транспортних засобів на іноземній реєстрації 

знайшли гроші і сплатили необхідні митні і податкові платежі (їх шість – акциз, 

митний збір, ПДВ, добровільний внесок, пенсійний збір, сертифікація).  Але такий 

сценарій навряд чи можливий – не всі власники мають необхідні кошти,  пакет 

необхідних для розмитнення документів також не безкоштовний.  Розгортання 

подій протидії водіїв і органів влади  можливе у різних напрямках:  власники 

добиватимуться чергових змін в законодавстві шляхом влаштування акцій 

протесту,  оскаржуватимуть накладені санкції в судовому порядку, шукатимуть 
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шпарини обходу нормативних актів, та інше. Також не виключений варіант, що  

прийняті закони просто не працюватимуть. 
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У сучасній розвиненій країні кожен громадянин має право на створення та 
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підвищення якості життя. 

Громадяни України, як члени розвинутого демократичного суспільства, 

мають право всебічно брати участь у політичному процесі, а також, отримувати 

якісний зворотний зв'язок від влади, отримувати якісні адміністративні 

(управлінські) послуги.  

В підвищенні рівня поінформованості суспільства щодо актуальних проблем 

державного та місцевого рівнів повинні бути зацікавленими органи державної та 

місцевої влади, я також органи місцевого самоврядування, особливо в процесі 

прийняття рішень. 

Механізм взаємодії уповноважених суб’єктів публічного адміністрування 

між собою, громадськими організаціями, бізнесом, та громадянами потребує 

удосконалення. 

Характерна риса взаємодії органів влади з громадянами в інформаційному 

суспільстві – це використання інформаційно-комунікативних технологій (далі – 

ІКТ). Коли починається процес впровадження ІКТ, завжди йде мова про 

впровадження електронного уряду. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє 

розширити можливості органів державної влади швидко доводити власні рішення 

до громадськості. 

На сьогоднішній день існує безліч підходів до визначення понять 

«електронне урядування» та «електронна демократія». В теорії та практиці по-

різному термінологічно визначають ці поняття: «е-врядування», «електронне 

урядування» тощо. Важливо вдосконалити ці поняття шляхом аналізу існуючих 

визначень, виокремлення особливостей, властивих сучасному етапу їх розвитку та 

обґрунтування власного визначення. 

Процес взаємодії державних органів з суспільними інститутами відносять до 

управлінського аспекту та визначають як урядування, а владу, що безпосередньо 

бере активну участь у спілкування з народом – е-уряд (або електронний уряд). 

Згідно з визначенням Європейської Комісії е-уряд – це використання в 

державних структурах ІКТ на тлі проведення організаційних реформ і формування 
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в публічних службовців навичок, спрямованих на поліпшення функціонування 

державних структур і підвищення рівня і якості надаваних ними послуг [1, с.24]. 

Таким чином, електронне урядування – це форма організації державного 

управління, при якому широко застосовується інформаційно-комунікаційні 

технології, що сприяють зросту ефективності, прозорості та відкритості діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наданню державних 

послуг у дистанційному режимі для громадян,суспільства та бізнесу. 

Перший приклад електронного уряду з’явився у Сінгапурі в 1980 році із 

прийняттям «Програм комп’ютеризації цивільних служб» (The Civil Service 

Computerization Programme) [21]. І лише у 1990-х – 2000-х роках системи 

електронного врядування починає масово застосовуватись та впроваджуватись в 

європейських та інших країнах. В цей період починають з’являтися перші 

документи міжнародного значення, які спрямовані на оптимізацію систем 

урядування із застосуванням електронного документообігу. 

Першоджерелами електронної взаємодії в Україні стали прийняття законів: 

«Про інформацію» [3], «Про електронні документи та електронний документообіг» 

[4], «Про електронний цифровий підпис» [5], «Про національну програму 

інформатизації» [6], «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007-2015 роки» [7]; а також Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Питання реалізації пілотного проекту впровадження технологій електронного 

урядування» [8], Закон «Про доступ до публічної інформації» [9], який встановив 

обов’язки для розпорядника інформації оприлюднювати  інформацію про 

нормативні-правові засади його діяльності, нормативно-правові акти, проекти 

своїх рішень, перелік та умови отримання послуг,які надаються цими органами, 

форма та зразки документів, та правила їх оформлення.  

Значущими для впровадження е-врядування в нашій державі слід визнати 

Концепцію розвитку електронного урядування в Україні та План заходів щодо 

реалізації цієї концепції, які були схвалені Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України у 2010 та 2011 роках.  

Завданнями впровадження електронного урядування в Україні є:  
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- розвиток інформаційного громадянства; 

- орієнтація на прискорене вирішення проблем та забезпечення інтересів 

людей соціальних рідних груп; 

- вільний і рівний доступ до інформації; 

- масове використання та обмін знаннями; 

- формування інноваційної моделі розвитку високотехнологічного 

суспільства. 

У західних країнах поняття «електронний уряд» не завжди мав однаковий 

сенс. 

Спочатку воно значило уряд «електронних громадян», що регулює діяльність 

мережі електронної інформації. Сьогодні термін «e-Government» набагато більше 

ніж «електронне державне управління», тобто застосування сучасних інтернет-

технологій (або інформаційно-комунікаційних технологій) в державних органах 

влади. 

У 2012 році ООН зробило дослідження рівня розвитку електронного уряду. 

У ньому приймали участь 193 країни світу. На основі індексу оцінки, за трьома 

складовими – якість і масштаб онлайн-послуг, рівень розвиненість ІКТ-

інфраструктури  та людський капітал – Україна займає 68 місце ( за рік вона 

опустилась на 14 позицій), Росія навпаки піднялась по сходинці та зайняла 27 місце, 

поліпшивши свої показники на 32 пункти. Лідером залишилась Південна Корея, за 

нею слідують Нідерланди, Великобританія та Данія. США теж ввійшло до п’ятірки 

лідерів [10]. 

Головними факторами функціонування системи електронного врядування – 

людський капітал суспільства та готовність держави до електронного уряду. 

Проблема ховається у суб’єктивному факторі, слабкі місця на шляху до 

інформаційного суспільства – державний службовець та відсутність фахівців, що 

добре володіють комп’ютерними технологіями [11]. 

Механізм та стан сучасної системи впровадження та застосування 

електронного врядування в Україні не зовсім відповідає потребам розбудови 

інформаційного суспільства, тому що він обмежений бюрократією органів 
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державної влади, та орієнтовано на впровадження ІКТ у державному управлінні без 

пріоритетності надання якісних послуг населенню та бізнесу. Саме останні повинні 

брати участь у формуванні державної політики та контролі за діяльністю влади. 

Досвід провідних західних країн підтверджує необхідність координуючої та 

провідної ролі держави в цій сфері. Безперечно, необхідне визначення статусу, 

обґрунтування функцій і компетентностей суб'єктів системи управління (органів 

виконавчої влади на центральному та обласному рівнях) у здійсненні електронного 

урядування, та, відповідно, і в розбудові інформаційного суспільства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОЇ 

ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

РЕФОРМИ 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства система публічної влади в Україні 

потребує кординальних змін та реалізації окремих напрямів адміністративної 

реформи. Розуміння тієї очевидної обставини, що без успішної реалізації 

адміністративної реформи, без підвищення якості державного і муніципального 

управління унеможливлюється вирішення завдань модернізації країни. 

В процесі реалізації адміністративної реформи пріоритетного значення 

набувають питання підвищення професійного рівня кадрів для роботи в органах 

державної влади. Ці питання є важливою складовою частиною модернізації 

державної служби. 

Невід’ємною складовою курсу на модернізацію країни та реформування 

управлінської системи є реформування місцевого самоврядування. Програма 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 

передбачає, що одним із основних напрямів є оптимізація управлінської діяльності.  

Особлива увага акцентується на ключових напрямках підвищення 

професіоналізму посадовців різних рівнів, підготовці високо-кваліфікованих 

кадрів, обґрунтуванні необхідності формування професійного кадрового 

потенціалу держслужбовців, здатних на належному рівні виконувати покладені на 

них обов’язки та завдання. 

Управління кадрами територіальних органів влади, як і взагалі управління 

кадрами (апаратом) публічної влади в сучасному суспільстві здійснюється в межах 

відповідної національної державної кадрової політики.  

Удосконалення кадрової політики, підвищення компетентності 

держслужбовців, що виконують свої функції на місцевому рівні безпосередньо 

пов'язані з наявністю досконалою та потужною нормативною базою, яка є 

фундаментом зазначених процесів. 
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У роботах вітчизняних науковців: В. Авер’янова, Г. Атаманчука, Р. Бабуна, 

С. Дубенка, Н. Нижника, О. Оболенського та ін. досліджено проблеми кадрового 

забезпечення органів державного управління, розглянуто механізм формування та 

реалізації державної кадрової політики.  

У науковій літературі існують різні визначення поняття «державна кадрова 

політика». На думку С. Дубенка, це «вираження назрілих потреб суспільства, вимог 

життя, докорінних інтересів народу, важлива складова частина політики держави, 

її головна лінія у сфері добору, розстановки та виховання кадрів. Кадрова політика 

покликана забезпечити реалізацію усієї політики держави» [13, с. 83]. 

Україна перебуває у процесі широкомасштабних трансформацій фактично 

усього суспільного життя. Саме тому актуальним є «створення інноваційної моделі 

державної кадрової політики, що орієнтуватиметься на формування кадрового 

потенціалу оновленого, реформованого, демократичного суспільства та 

ґрунтуватиметься на системі сучасних принципів кадрової роботи» [2, с. 284, 290]. 

У контексті розвитку України як демократичної, держави з розвинутою 

соціально-ринковою економікою державна кадрова політика направлена на 

забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами. 

Українська державна кадрова політика як частина зовнішньої і внутрішньої 

політики держави та засіб її реалізації має формуватися у межах державної 

політики загалом і не повинна бути розрахованою лише на кадрове забезпечення 

актуальних завдань реформування держави, а враховувати одночасно і теперішній, 

і майбутній соціально-економічний та політичний стан суспільства.  

Головною і стратегічною метою кадрової політики є формування та 

оптимальне використання кадрів для досягнення цілей держави. Отже, потрібно 

забезпечити такий кадровий процес, який сприятиме сталому розвитку економіки, 

політичного життя та соціальної сфери суспільства [3, с. 159]. 

Основними засобами реалізації ефективної державної кадрової політики є:  

- розроблення механізмів залучення до роботи висококваліфікованих 

спеціалістів;  

- розвиток та впровадження нових форм реалізації державної кадрової 
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політики за допомогою бізнесу та досвіду провідних менеджерів; 

- формування дієвого кадрового резерву, особливо із залученням 

молодих фахівців, які пройшли стажування, або мали досвід роботи в іноземних 

країнах; 

- державна підтримка цільових науково-практичних досліджень; 

- стимулювання та заохочення посадових осіб, надання переваги тим, 

хто здатен опановувати нові засоби та методи роботи, наділені такими якостями, як 

лідерство, комунікабельність та саморозвиток; 

- підготовка та перепідготовка вищих керівних кадрів, розвиток їх 

компетентностей. 

Дієве кадрове забезпечення державного управління здатно забезпечити 

ефективність державної політики, і сприяти проведенню адміністративної та 

економічної реформ. 

Заходи щодо забезпечення професійного розвитку державних службовців. 

Може призвести до оптимізації функцій усіх ланок державного управління і 

створення на цьому ґрунті раціональної структури органів державної влади. 

Удосконалення системи управління кадрами територіальних органів влади 

потребує не тільки активізації зусиль щодо реалізації державної кадрової політики 

у сфері державного управління, а й удосконалення чинного законодавства. 
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«ЕКОЛОГІЧНА ПРАВДА» ЦІНИ ТОВАРУ ТА ПОСЛУГИ ЯК ІНДИКАТОР 

ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

Розвиток сучасної світової спільноти відбувається поралельно із 

загастренням глобальних проблем, які загрожують добробуту майбутніх поколінь, 

і навіть сасому існуванню людства. Саме в контексті цієї тенденції сталий розвиток 

визначається найкращим варіантом гідного існування людства та його збереження. 

Модель сталого розвитку, як і будь-яка модель, є системою інтегрованих 

компонентів, їх суттєвих відносин і зв’язків, що відображають основний зміст 

процесів збалансованого соціально-економічного та екологічного суспільного 

розвитку. У всіх вихідних умовах сталого розвитку йдеться про перехід від 

стихійності до керованості, оскільки це сприятиме збереженню стану довкілля та 

розвитку людства на тривалу перспективу [1, с.3-4].  

Слід зазначити, що питання забезпечення суспільного добробуту в аспекті 

сталого економічного розвитку на різних рівнях соціально-економічних відносин 

досліджені, ще не в повній мірі, залишається відкритим питання щодо «екологічнії 

етики» виробників, створення нормативних умов та формування відповідного 

світогляду про надання повної інформації про виробництво товарів та послуг. 

Однією з умов ефективного функціонування ринку є наявність прозорої інформації 

про продукцію, ціни товару або послуги, що відображає їх реальну вартість. Але 

така політика реалізаується не в повній і в світі і в Україні.  

Щоб надати споживачеві повну свободу вибору, необхідно зобов’язати 

виробників надавати більш повну інформацію. Так, повинні стати обов'язковими 

числові характеристики енергоефективності для всіх електричних приладів, як це 

вже прийнято для побутової техніки. Також максимально прозорим повинен стати 

кліматичний і соціальний баланс продукції. Найпростіше це зробити, ввівши 
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сертифікати, що надають інформацію про екологічну якість і соціальні аспекти 

виробництва. Сюди відносяться умови праці, прийняті Міжнародною організацією 

праці. Так, наприклад, по зовнішньому вигляду футбольго м’яча важко визначити, 

де і в яких умовах він був виготовлений (зокрема в китайському виправно-

трудовому таборі чи на звичайному підприємстві). Якщо імпортери будуть 

зобов'язані надавати інформацію про походження товару, багато споживачів 

будуть керуватися не тільки ціною, а і іншими соціально-етичними принципами 

при воборі того чи іншого товару. Вони зможуть купувати товари володіючи про 

них повною інформацією (умови виготовлення і реалізації, наявність 

біосертифікату, можливість вторинної переробки тощо). 

Але самі ціни ще важливіші за інформацію. Що стосується виробництва, то 

щоб виконувати регулюючу функцію, ринкові ціни повинні всебічно відображати 

вартість товару. Так, наприклад, якщо підприємство використовує атмосферу в 

якості безкоштовного складу для викидів CO2, це веде до надмірного споживання 

викопної сировини. Якщо тарифи на далекі вантажоперевезення відображають 

тільки мінімальну частку прямих і непрямих екологічних витрат, економіка 

починає зловживати транспортом. Тому в «зеленому русі» вже давно прозвучала 

вимога: «ціни зобов'язані говорити екологічну правду». Політика не повинна 

визначати ціни, але вона спроможна підвищити вартість природокористування 

податками і платежами, давши тим самим сигнал ціноутворення. Оскільки в першу 

чергу мова йде не про підвищення доходів виробників, а про регулювання 

виробничих відносин, то в порядку компенсації можна знизити прибутковий 

податок або соціальні відрахування. В основі «екологічної податкової реформи» 

лежить саме ця ідея [2]. Вона має на меті підвищити економічну привабливість 

більш ефективного ресурсоспоживання і тим самим направити інноваційне 

змагання в екологічне русло. 

Останніми роками продуктивність праці в середньому зростала значно 

швидше, ніж продуктивність сировини. Причиною такого виступає співвідношення 

між вартістю праці і ціни природних ресурсів. Природа не виставляє рахунки і не 

укладає договори з тарифів. Це призводить до постійної недооцінки вартості 
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природних ресурсів (землі, повітря, води, лісів, морської риби і ін.). Ми платимо не 

за їх регенерацію, а витрачаємо кошти виключно на те, щоб зробити їх економічно 

рентабельними. Система податків і платежів ще більше підсилює диспропорцію цін 

на ресурси і працю. Наприклад, у Німеччині доходи держави на 60% формуються 

за рахунок податків і відрахувань із заробітної плати. Тому вони такі високі. Щоб 

виправити ситуацію, була порушена основа паритетного фінансування соціального 

страхування на користь роботодавця. Тим самим вантаж виплат, що впав на плечі 

найманого працівника, різко зріс. Економічно така система нераціональна. Вона 

ускладнює доступ до ринку насамперед працівникам низької кваліфікації і 

полегшує безсистемні робочі відносини. При цьому з усіх державних доходів 

частка податків і платежів, що йдуть на охорону навколишнього середовища і 

зниження ресурсоспоживання, становлять трохи більше 5%. Численні податкові 

пільги і субсидії тільки підсилюють цю невідповідність, надаючи 

контрпродуктивно екологічний вплив. Якщо взяти світову практику, то сюди 

відносяться субсидії в сфері вугледобувної промисловості, податкові пільги для 

осіб, що користуються власним транспортом для поїздок на роботу, звільнення від 

податків авіабензину, податкові послаблення для потужних службових 

автомобілів. Разом з тим цінини на енергію постійно зростають, а екологічні 

податки залишаються незмінними, тому завжаючи на це на державному рівні 

доцільно біло б скасувати перераховані вище пільги. Також відзначимо, що 

половину додаткових надходжень від еклогічних податків можна використовувати 

для покриття державних боргів, а іншу половину вкладати у розвиток 

національного господарства, інвестувати кошти в добробут нації. 

Таким чином, у своїй політиці щодо забезпечення сталого розвитку 

соціально-економічної системи Україна повинна виходити із забезпечення 

загальної екологічної безпеки, розвитку міжнародного природоохоронного 

співробітництва в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь, а тому 

стимулювати споживачів та виробників до екологічно свідомої економічної 

поведінки. Об'єктивний аналіз теорії і практики реалізації політики сталого 

економічного розвитку показує, що незважаючи на глобальні проблеми на шліху 
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до забезпечення суспільного добробуту в майбутньому та збереженню людської 

цивілазації, реально існує система заходів, яка сприяє їх подоланню. Але це 

потербує доброї волі і скоординованих дій спільноти на всіх рівнях соціально-

економічних відносин, адже екологічний стан та культура природокористування 

перестають бути внутрішньою справою окремих держав, оскільки сучасне людство 

існує за умов глобальної взаємозалежності. 
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Одним з важливих питань державного управління в Україні є соціальне 

забезпечення, адже населення є вразливою ланкою, яка потребує певних 

соціальних гарантій з боку держави. Для покращення системи соціального 

забезпечення в Україні слід звернутися до досвіду інших країн, які досягли успіху 

у даній сфері, та імплементувати їхні надбання. 

Перш ніж перейти до розгляду систем соціального забезпечення слід надати 

визначення даному поняттю. Соціальним забезпеченням вважається комплекс 

заходів, метою проведення яких є підтримка та підвищення доходів населення 

задля нівелювання або зменшення соціальних ризиків [5]. 

У США система соціального забезпечення має високий рівень розвитку. На 

вершині цієї системи знаходиться Служба соціального забезпечення Сполучених 

Штатів (англ. The United States Social Security Administration). Далі система 

розгалужується у мережу різних соціальних організацій, установ та асоціацій. 

Державна система соціального страхування США поділяється на дві 

складові: соціальна допомога та соціальне страхування. Їхня різниця полягає у 

джерелах фінансування: джерелами виплат по соціальному страхуванню є страхові 

фонди, що формуються податком на соціальне страхування, а джерелами виплат по 

соціальній допомозі є бюджет певного рівня (федеральний, штатний тощо). 

Характерною особливістю системи державного соціального забезпечення є значна 

кількість державних соціальних програм, до підтримки яких може залучатися не 

тільки держава, а й приватний сектор. До найбільших програм належать наступні: 

«Тимчасова допомога нужденним сім'ям»; «Медікейд» (англ. Medicaid); 
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«Продовольчі талони»; «Додатковий страховий дохід»; «Податковий кредит на 

зароблений дохід» і «Житлова допомога» [1, 3]. 

У Німеччині, показовій країні Європейського Союзу, система соціального 

захисту більшою часткою складається з соціального страхування, тобто 

формується воно на основі виплат роботодавців та робітників та діє незалежно, 

хоча держава створює основне правове поле для функціонування цієї підсистеми. 

Державна допомога надається тоді, коли інші фінансові ресурси вичерпано. 

Основою соціального забезпечення в Німеччині є обов'язкове страхування: 

пенсійне, медичне, по інвалідності. 

Відповідно до найпоширеніших потреб соціуму у Німеччині надаються 

наступні основні види допомоги: базова допомога для людей похилого віку, 

допомога для безробітних та їхніх сімей, допомога для дітей, фінансова підтримка 

молоді тощо [4]. 

Система соціального забезпечення Японії, країни, яка є діаметрально 

протилежною до вищевказаних країн, також характеризується значним рівнем 

децентралізації, однаковими напрямками соціальних допомог та виплат,  хоча і має 

відмінності. Однією з них є те, що соціальна політика в Японії схильна до того, аби 

попередити негативне соціальне явище (наприклад, безробіття), а не виплачувати 

допомогу з нього. Крім того, Японія рухається до більш гнучкого соціально 

забезпечення, аби найменш безболісно переживати негативні суспільні явища та 

процеси [2]. 

Таким чином, розглянутий досвід зарубіжних країн показує високий рівень 

розвитку їхніх систем соціального забезпечення, які характеризуються широким 

діапазоном соціальних допомог або програм, що здатні покрити суспільні 

проблеми.  

Вектор розвитку соціальної системи України повинен бути спрямований на 

покращення стану соціального забезпечення завдяки перетворенню даної системи 

на більш гнучку та орієнтовану на споживачів соціальних послуг; більшої 

децентралізації, яка дозволить залучати недержавні організації з наданням їм 

більше прав щодо провадження соціального обслуговування; використання 
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надбань інших країн, які б покращили її.  
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ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 

 

Актуальність наукової розробки даної теми виникає через процеси зміни та 

модифікації, які переживає Україна. Слід приділити увагу ознайомленню з 

досягненням зарубіжної управлінської думки та дослідження зразкового прикладу 

зарубіжного досвіду. 

Метою даного дослідження виступає пошук більш сприятливих досягнень 

європейського досвіду взаємодії органів державного управління різних рівнів для 

системи державного управління України. 

З огляду впливу сучасних світових процесів на результат демократичних 

змін в Україні можна аналізувати потребу впровадження найбільш ефективного 

державного управління, а саме шляхом реформування адміністративної системи. 
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Для того щоб підтвердити дану потребу в Україні потрібно здійснити 

адміністративну реформу, а також сконцентрувати скрупульозну увагу 

міжнародного суспільства на якість державного управління в національних 

системах країн. Про це свідчиться у Підсумковому документі Всесвітнього саміту 

глав держав і урядів та вказано на необхідність належного управління на 

національному та міжнародному рівнях для сталого розвитку держав і подолання 

бідності в них. Дієве, ефективне і прозоре державне управління має відігравати 

ключову роль у досягненні узгоджених на міжнародному рівні цілей, включаючи 

цілі розвитку тисячоліття ООН [1]. 

Враховуючи те, що постала необхідність посилення компетенції  державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування через непорозуміння та 

перешкоди у державному управлінні, дане дослідження процесів взаємодії органів 

державного управління в зарубіжних країнах дасть змогу застосувати досвід 

європейських країн у вирішенні питань розмежування повноважень органів 

державного управління різних рівнів в Україні. 

Однак залишаються невирішені питання – проблеми чіткого встановлення 

правил прийняття рішень урядовими органами влади та їх владні повноваження. 

Деякі науковці звертають увагу на те, що при проведенні порівняльних 

досліджень систем державного управління в різних країнах можна виявити багато 

відмінностей у діяльності та організації центральних та місцевих органів 

державного управління. Такі відмінності частіше залежать від ступеня розвитку 

цих країн. Політичний режим, у рамках якого функціонують органи державного 

управління є найважливішим фактором, який впливає на структуру державного 

управління. 

Необхідно зауважити, що доволі часто в країнах які мають однаковий 

політичний устрій та рівень економічного та соціального розвитку виникають 

моделі державного управління, які відрізняються між собою і залежать від 

територіального устрою держав та їхнього районування. 

З точки зору територіального розподілу повоноважень для європейських 

політичних систем характерні унітарна, федеративна та конфедеративна форми. 
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Федеративна система управління складається з певних територіальних одиниць, що 

проводять власну політику, а центральна влада цих країн має право, лише на 

законній основі, вносити деякі зміни у діяльність цих територіальних одиниць. 

На відміну від федеративної форми державного устрою, унітарна система 

передбачає надання окремим територіям, які входять до її складу, достатню 

автономію, оскільки управління здійснює центр держави. 

Конфедеративна форма – доволі рідкісна форма державного устрою. 

Конфедерація має вигляд вільного утворення, складові частини якого досить 

активно протидіють центральній владі. 

Сучасні науковці зазначають декілька причин виникнення конфедеративних 

та федеративних форм державного устрою. Найважливіша причина - прагнення 

зміцнити державну безпеку. [2]. 

Взірцевими федеративними державами ЄС виступають Німеччина та 

Австрія. Характерною рисою для цих держав є те, що автономією володіють у 

визначених областях державної політики центральні та регіональні інститути 

державного управління. Федеративний устрій цих держав досить ефективно 

захищає місцеву автономію, яка створює різні рівні управління та кожен з цих 

рівнів відповідає за вирішення лише вузьких завдань. 

Федеративним державам властиві три рівні державного управління: 

- національний рівень; 

- регіональний рівень: 

- місцевий рівень. 

Перевагами федеративної форми державного устрою є можливість прийняття 

оперативних рішень на місцевому рівні державного управління. Оскільки 

громадяни беруть співучасть та тісно зв’язані з місцевими адміністраціями, тож в 

них є така можливість, як слідкувати за прийняттям рішень та за результатами 

виконання цих рішень. Отже місцевим адміністраціям набагато легше 

експериментувати з новими програмами, ніж адміністраціям інших рівнів, оскільки 

ціна програшу тут набагато менша [2]. 

Проте прийняття рішень на місцевому рівні має не тільки переваги, а й 
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недоліки. Серед недоліків є такі проблеми в місцевих організаціях, як недостатня 

кількость фінанців для виконання та реалізації соціальних програм. Окрім цього, 

місцеві органів влади недостатньо кваліфіковані та можливо корумповані, а отже 

це призводить до того, що прийняття рішень на місцевому рівні сприяє погіршенню 

роботи та послуг. 

Більшість країн Європи мають унітарну форму державного устрою. Але 

обсяг повноважень і розподіл сфер між центральними, регіональними та місцевими 

рівнями управління в кожній країні має свої специфічні риси. 

Основною характерною рисою унітарних форм виступає те, що уряд та центр 

мають достатній контроль над місцевими органами самоврядування. Типовий 

приклад цього виступає той факт, що у Франції навчальні плани для початкових 

шкіл розробляються центральним міністерством у Парижі, це робиться для того, 

щоб зменшити різницю між регіонами країни. Одноманітність моделі державної 

служби в унітарних країнах підтримується завдяки незмінністю адміністративної 

системи [3]. 

Однак центральна влада в унітарних країнах не вирішує усі питання, що 

входять у компетенцію місцевих органів державного управління. Важливою 

похибкою країн з унітарною формою державного устрою є те, що оскільки 

громадяни вважатимуть, що хоча б якась активна діяльність при вирішенні проблем 

та питань місцевого рівня не дасть бажаних результатів, адже уся влада 

сконцентрована на центр, тож це може призвести до бездіяльності громадян та 

повного розчарування. Також це може призвести до відчуження громадян від 

уряду. 

Проте централізація влади може мати й позитивне вирішення проблем 

сучасної громади, через те у такій системі адміністрації можуть використовувати та 

розпоряджатись економічними ресурсами, виконувати фінансування соціальних 

програм. 

Якщо аналізувати взаємодію органів державного управління різних рівнів, то 

можна зуважити, що до органів державного управління національного рівня в 

більшій частині європейських країн належать адміністрація президента, апарат 
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парламенту та Верховного суду. Структура центральних органів управління часто 

змінюється, а це означає, що при зміні уряду змінюються функції, кількість та назви 

міністерств. Переважно у всіх таких країнах поділ функцій між управліннями 

створює проблеми чіткого розподілу уповноважень. 

Таким чином, проаналізувавши зарубіжний досвід органів державного 

управління країн з різними формами державного устрою, можна говорити про те, 

що в європейських країнах проведено серйозну роботу над політико-правовою 

базою, яке має можливість регулювати відносини між різними рівнями органів 

державного управління. 

Крім того, специфіка взаємодії державного управління європейських країн з 

різними формами державного устрою базуються на багатолітніх традиціях держави 

європейського суспільства. 

Потрібно зауважити, що способи та норми, які визначають створення органів 

державного управління та розподіл компетенції і повноважень між ними чітко 

прописані в конституціях європейських країн. 

Отже найбільш оптимальними зразком для покращення взаємодії органів 

державного управління в Україні виступає затвердження чіткого розподілу 

повноважень між органами державного управління на конституційному рівні. 

Найбільш доцільно було б запозичити позитивний досвід відносин органів 

державного управління різних рівнів, проаналізувавши особливості взаємодії 

органів державного управління європейських країн та розглянути пропозиції щодо 

шляхів покращення взаємодії органів державного управління в Україні. 
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