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СОЦІАЛЬНІ РЕАЛІЇ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(НА ПРИКЛАДІ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ НА 2016 РІК) 

У тезах зроблено огляд прожиткового мінімуму на 2016 рік та аналіз 

реальних потреб людей у Донецькій області. Автори намагалися співвіднести 

кошти, які надаються державою населенню та потреби людей і проаналізувати 

можливі шляхи вирішення даної проблеми. 

Суми прожиткового мінімуму на 2016 рік встановлено Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2016 рік» [1]. 

Прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення 

нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я 

набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих 

товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних 

соціальних і культурних потреб особистості [2]. 

Розмір прожиткового мінімуму (на людину у місяць) з січня 2016 року по 

квітень 2016 року складав 1330 грн., з травня по листопад 1399 грн., у грудні 2016 

року він збільшився до 1496 грн.  

Враховуючи ціни на тарифи житлово-комунальних послуг (а саме: 

електропостачання – від 0,37 грн. за кВт/год до 1,47 грн. за кВт/год; природний 

газ – від 3,600 грн. за 1 куб. м. до 7,188 грн. за 1 куб. м.), а також на тривалий та 

складний процес отримання субсидій, є очевидним той факт, що коштів 

прожиткового мінімуму ледве вистачало на оплату комунальних послуг. 

З огляду на постійне підвищення цін на продукти харчування та 

непродовольчі товари, склад споживчого кошика та затримку виплати заробітної 

плати, можна зробити висновок, що населення не могло хоча б мінімально 

задовільнити свої потреби. 

Лише погіршувало ситуацію постійне напруження населення Донецької 
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області у зв’язку з антитерористичною операцією, її наслідками у визволених 

містах та селах. Різко скорочувалася кількість робочих місць. 

Нині маємо ситуацію, коли статистика бідності збільшується з одночасним 

зниженням макропоказників, і як наслідок – погіршення рівня життя людей. 

Проблему потрібно шукати не тільки в грошовій інфляції, але й в інфляції 

соціальних інститутів держави, яка сприймає людей як споживачів «білків, жирів 

і вуглеводів», а не як споживачів суспільних благ і відносин. Наявна система 

розрахунку прожиткового мінімуму для населення є неадекватною і лише маскує 

бідність в Україні. 

Розрахований на основі норм споживання продуктів харчування для різних 

категорій населення, розроблених науково-дослідним інститутом харчування 

МОЗ України на основі методичних розробок щодо фізіологічних потреб, 

здійснених Ленінградським інститутом гігієни праці ще в 1990 р. 

Склад споживчого кошика України був затверджений у 1992 р. й відтоді 

суттєво не переглядався. Цілком очевидно, що методика створення споживчого 

кошика є застарілою. Причина недостатнього рівня прожиткового мінімуму 

полягає у тому, що його розрахунки здійснювалися відповідно до Методики 

визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які належать до 

основних соціальних і демографічних груп населення, затвердженої Наказом 

Мінпраці, Мінекономіки та Держкомстату України [3], виходячи з наборів 

продуктів харчування, мінімальних наборів непродовольчих товарів та послуг, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів № 656 від 14 квітня 2000 р. [4]. 

Величина прожиткового мінімуму, на жаль, не враховує низку життєво 

необхідних витрат: на будівництво чи купівлю житла або одержання його у найм, 

на освіту, оздоровлення, утримання дітей у дошкільних навчальних закладах, 

платні медичні послуги тощо. Залучення цих витрат у прожитковий мінімум 

відповідало б принципам його формування, закріпленим у Законі України «Про 

прожитковий мінімум», а також міжнародним стандартам, визначеним 

Конвенцією Міжнародної організації праці № 117 «Про основні цілі та норми 

соціальної політики» [5]. На нашу думку, якби споживчий кошик було наповнено 
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реальним змістом, видаткову частину бюджету необхідно було б збільшити 

принаймні утричі. 

Також варто відзначити, що при розрахунках загального показника по 

Україні не враховуються регіональні відмінності цін на продовольчі та 

непродовольчі товари.  

Норми, що закладені до прожиткового мінімуму громадян України, 

суттєво нижчі за фізіологічні, а набір непродовольчих товарів не забезпечує 

багатьох потреб сучасної людини. Існує сувора відповідність набору та обсягу 

товарів мінімального споживчого кошика медичним стандартам. Тому нами 

висловлюються сумніви щодо адекватності набору товарів мінімального 

споживчого кошика. У структурі цього показника для працездатних осіб також 

не закладено прибутковий податок для фізичних осіб, а він, як відомо, є доволі 

відчутним для заробітної плати людини. Загострилась проблема включення до 

складу прожиткового мінімуму мінімальних витрат на послуги охорони здоров'я, 

освіти, транспорту, зв'язку, плата за які постійно зростає. Особливу значущість 

набувають зміни у складі споживчого кошика у зв'язку зі змінами у сфері ЖКГ. 

Відтак, на сьогодні фактично існують два кошики: на основі офіційного 

ведуться офіційні розрахунки, відбуваються перерахунки соціальних виплат, 

інший – відображає реальний стан речей. 

Необхідність зміни методики обрахунку споживчого кошика та 

прожиткового мінімуму обумовлює також нерівномірність зростання індексів 

споживчих цін на продовольчі, непродовольчі товари та послуги. 

Неадекватність прожиткового мінімуму породжує дезорієнтацію в 

соціальній політиці загалом і в політиці забезпечення доходів населення зокрема. 

За Конституцією, в Україні доходи громадян повинні бути не нижчими за 

прожитковий мінімум, що є стандартом та державною гарантією мінімальних 

потреб людини. Проте середній показник шкали доходів населення Донбасу за 

деякими видами економічної діяльності менший за вартість споживчого кошика, 

і його забезпечення не гарантує забезпечення конституційних прав. Досить 

показове становище з мінімальною заробітною платою, яка, згідно із 
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законодавством, повинна визначатися на рівні прожиткового мінімуму (а, 

відповідно до вимог Європейської соціальної хартії, має складати більше 2,5 

розміру прожиткового мінімуму), у той час, як реально становить лише 79,2% 

від нього. 

Відповідно, втрачається й логічний зв'язок між поняттями «прожитковий 

мінімум» та «межа бідності». Остання визначається як 75% середнього 

показника шкали доходів населення, який, у свою чергу, нижчий за прожитковий 

мінімум, що визначає мінімальні життєві потреби. 

Отже, постає питання зміни методики розрахунку споживчого кошика та 

прожиткового мінімуму. 

Для виконання цього завдання необхідно: 

1) змінити методику визначення розміру прожиткового мінімуму задля 

забезпечення максимальної відповідності цього стандарту реальній вартості 

споживчого кошика та послуг, зокрема: 

а) переглянути структуру нормативів для обрахування прожиткового 

мінімуму для усіх категорій населення з урахуванням сьогоднішніх умов їх 

проживання; 

б) змінити відповідно до фактичних витрат населення співвідношення 

продовольчих та непродовольчих товарів, а також послуг відповідно до реальних 

показників витрат та з урахуванням потреб нормального відтворення людини; 

в) переглянути набір товарів та послуг у бік їх відповідності реальним 

сучасним умовам, життєвим потребам людини та медичним стандартам; 

г) при проведенні чергового перегляду наборів продуктів харчування, 

непродовольчих товарів та послуг враховувати (за даними Держкомстату 

України) динаміку зміни середнього розміру сім’ї за відповідний період; 

ґ) розробити методику врахування регіональних відмінностей при 

формуванні ПМ; 

2) передбачити у законі одночасне затвердження наборів продуктів 

харчування, непродовольчих товарів і послуг та Методики визначення 

прожиткового мінімуму, причому спочатку затверджувати набори продуктів 
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харчування, непродовольчих товарів і послуг, а вже потім вносити відповідні 

зміни до Методики визначення їх вартісних величин; 

3) розглянути доцільність розробки Закону України «Про споживчий 

кошик» з метою забезпечення соціально-економічного обґрунтування 

визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які належать до 

основних соціальних і демографічних груп населення. 

Література: 

1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 

25.12.2015 р. N 928-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/928-19 

2. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 р. N 966-XIV 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-

14 

3. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Мінісерства 

економіки України та Державного комітету статистики України «Про 

затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та 

для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп 

населення» від 17.05.2000 р. №109/95/157 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0347-00 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження наборів 

продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для 

основних соціальних і демографічних груп населення» № 656 від 14 квітня 

2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-%D0%BF 

5. Конвенція «Про основні цілі та норми соціальної політики» № 117 

(Конвенцію ратифіковано Законом № 692-VIII від 16.09.2015 р.) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_016 

 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/928-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0347-00
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-%D0%BF
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Яценко А. І., студентка 

Донецький національний технічний університет 

м. Покровськ, Україна 
 

МОВА ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНЦІВ 

«Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в 

певній культурі, в певній традиції. В такому разі мова – це найясніший вираз 

нашої психіки, це найперша сторожа нашого психічного я... І поки живе мова – 

житиме й народ, яко національність...» Іван Огієнко. 

Розвиток української держави багатий на періоди асиміляційної політики, 

спрямованої на знищення української мови, культури й нації. Мовна ситуація 

сучасної України — один з багатьох відбитків історії, що привертає інтерес 

багатьох дослідників. Вираз О. Пахльовської: «Раби - це нація, котра не має 

Слова. Тому й не зможе захистить себе.», яскраво ілюструє значення мови  в 

процесі формування національної ідентичності як окремої особистості, так і 

всього народу. Для сучасної України актуальним є вивчення мовної ситуації, що 

допоможе в пошуках впливових інструментів в подальшій розбудові 

державності. 

 Проблему мовної ситуації в Україні комплексно досліджували соціологи 

(М. Шульга, О. Вишняк), філологи (Л. Масенко, І. Дзюба, О. Тараненко, Ю. 

Прадід), філософи (О. Потебня, Е. Яковлева), історики (Ю. Шаповал), психологи 

(І. Жадан) та інші. На думку автора, здобутки різних наукових сфер, присвячених 

даній проблематиці, органічно доповнюють один одного та складають основу 

для подальшого, ще більш ґрунтовного вивчення мовної ситуації в Україні. 

Емпіричні дослідження, а саме масові національні або регіональні 

опитування з вищезазначеного питання, почали проводитися тільки з моменту 

проголошення незалежності України. Причиною такого недостатнього вивчення 

послугувало те, що за радянських часів розгляд мовної ситуації не тільки в 

Україні, але й в інших республіках не входив в інтереси правлячої партії. До 

числа основних досліджень ставлення громадян до статусу мов в Україні 

належать наступні: 

1) дослідження «Вибір України: реалії, проблеми, перспективи» 
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проведене ІС НАНУ та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» у жовтні 2006 

року. Одним із завдань було вивчення ставлення громадян до мовної ситуації, 

оцінок мовної дискримінації в Україні, мовних тенденцій та статусу мов.[2] 

2) дослідження «Омнібус – 2007», проведене ІС НАНУ та службою 

«Соціс» у травні 2007 року. Вивчало мовну ситуацію, статус мов в Україні. [5] 

Важливо зазначити, що в цих дослідженнях показник «рідна мова» 

використовується без єдиного визначення, спостерігаються відмінності в його 

розумінні респондентами та науковими визначеннями, прийнятими в психології, 

лінгвістиці, культурології та інших галузях науки. Все це призводить до 

недостатньої достовірності отриманих результатів. На думку автора, в 

попередніх дослідженнях не приділяється достатньої уваги проблемі впливу 

мови на формування національної ідентифікації громадянин України. 

Мета організованого серед студентів ДонНТУ пілотного дослідження 

полягає в порівнянні рівня володіння українською та російською мовами, 

емоційного ставлення до мови як елемента національної ідентичності.  

Емпіричне дослідження складалося з двох частин: анкетування та 

спрямованого асоціативного експерименту. Авторське анкетування було 

розроблено на основі методики функціонування та статусу мов в Україні 

О. І. Вишняка. Також була використана методика експрес-оцінки почуттів, 

пов’язаних з етнічною приналежністю Н. М. Лебедєвої.  

Друга частина дослідження проводилася на засаді методики, яка дозволяє 

виявити, як влаштовані фрагменти мовної свідомості у носіїв мови та її глибинне 

знання. Автором була використана методика спрямованого асоціативного 

експерименту І.М. Лущихиної, В.К. Гайди та В.В. Лоскутова. Були проведені дві 

серії випробувань з групою досліджуваних (студенти ДонНТУ віком від 17 до 24 

років у кількості 35 осіб), яким пропонувалося записати антоніми до кожного 

слова-стимула за заданий проміжок часу. У першій серії було проведене 

дослідження володіння студентами російською мовою, а в другій – українською. 

У кожній серії учасникам було запропоновано 25 слів-стимулів, відповіді на які 

автор співвідносив із варіантами адекватних і неадекватних реакцій. 
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Середні бали відповідей досліджуваних у спрямованому асоціативному 

експерименті представлені на діаграмі (Мал.1). 

 

Мал.1. Узагальнені результати експерименту 

Показник правильності відповідей 51% від максимально можливого. Він 

однаковий і варіанті з українськими стимулами, й з російськими. Швидкість 

виконання завдання відрізняється, але несуттєво: 77,37% і 73%. Вищезазначені 

результати підтверджують висунуту автором гіпотезу, яка полягає в наступному: 

мова родинного спілкування студентів не здійснює значного впливу на 

володіння державною мовою.  

Як і в визначеннях теоретиків, так і в розумінні опитуваних студентів 

відсутнє чітке розуміння поняття «рідної мови». Близько 74 % реципієнтів 

вважають своєю рідною мовою російську, а 20 % - українську, при цьому 

більшість опитуваних вважають, що обов’язково розмовляти на державній мові, 

тобто на українській мові. На питання щодо емоційної забарвленості почуття 

приналежності до свого народу частина опитуваних ( 46 %) відповіли що «не 

мають ні яких почуттів».  

Отже, російська мова спілкування близького оточення більшості студентів 

ДонНТУ не заважає знати й українську мову, поважати її як державну мову. Але 

усім державним інституціям, громадським діячам, теоретикам та практикам, 

яких турбують питання формування національної ідентичності молоді України, 

важливо звернути увагу не лише на знання мови, зробити акцент на формування 

саме громадянської ідентичності на демократичних засадах та з врахуванням 

ментальних особливостей кожного регіону, відновити пошуки ефективних 

77,37%

51%

73%

51%

Результати спрямованного асоціативного 
експеременту

Усі відповіді на російській 
мові

Правильні відповіді на 
російській мові

Усі відповіді на українській 
мові

Правильні відповіді на 
українській мові



13 
 

засобів зацікавлення молодих людей українською культурою, історією. Важливо 

більш детально знайомитися з досвідом країн, історія та сучасна мовна ситуація 

яких близька до українських реалій. Саме це повинно стати головним питанням 

в розробці концепції патріотичного та національного виховання молоді. 

Проблема вивчення статусу та ролі мови активно обговорюється на 

науковому рівні та у суспільстві: від телебачення до політичних брифінгів. І саме 

завдяки останнім часто складається неправдоподібне сприйняття мовної ситуації 

в Україні, значно перебільшений конфлікт мов, який використовується як 

інструмент виключно політичного впливу. 

У здійснених за період української незалежності кількісних дослідженнях 

та працях висвітлюються різні погляди на сутність цієї проблеми в Україні, але 

на думку автора, ця проблема потребує подальшого вивчення та пошуку 

ефективних засобів популяризації української культури, адже від темпів 

становлення української громадянської ідентичності українців багато в чому 

залежить майбутнє країни.  

Література: 

1. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. – К.: 

ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 398 с 

2. Вишняк О. Мовна ситуація та статус мов в Україні: динаміка, 

проблеми, перспективи (соціологічний аналіз). – К.: Інститут соціології НАН 

України, 2009. – 176 с. 

3. Татарко А.Н. Методы этнической и кросскультурной психологии: 

учебно-метод. пособие / А.Н. Татарко, Н.М. Лебедева. – М.: Издательский дом 

Высш. шк. экономики, 2011. – 238 с. 

4. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии 

/ В. Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Горбачевский и др. Под общей ред. А.А. Крылова, 

С. А. Маничева. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2003 – 560 с.: ил. – 

(Серия «Практикум по психологии»). 

5. Українське суспільство–2007. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС 

НАНУ, 2007. 
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Кас’яненко Л.В., канд. держ. упр., доцент кафедри «Менеджмент» 

Мірошник О.Г., магістр,  

напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці»  

Донецький національний технічний університет  

м. Покровськ, Україна  

 

ВИДИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

Професійне навчання працівників спрямоване на підвищення якості 

професійного складу працівників на підприємствах та установах різної форми 

власності та підпорядкування, формування у них високого професіоналізму, 

майстерності, сучасного економічного мислення, вміння працювати в нових 

економічних умовах та забезпечення на цій основі високої продуктивної праці та 

ефективної зайнятості [1].  

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена тим, що в нинішніх 

реаліях професійне навчання персоналу повинно проводитися якомога частіше. 

Це пояснюється тим, що для підприємства більш ефективним та вигідним є 

підвищення віддачі від персоналу, що вже працює, на основі його безупинного 

навчання, ніж залучення нових працівників [2]. Крім того, технологічні і 

структурні зрушення серед існуючих галузей економіки призводить до 

зникнення застарілих робочих спеціальностей, і до появи нових вакансій. 

Питання професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

набуває важливого значення у сьогоденні. Саме тому дослідження можливих 

підходів до реалізації цих процесів на підприємстві є запорукою розвитку та 

успішного функціонування вітчизняного бізнесу.  

Методологічні та методичні дослідження із загальних питань навчання 

персоналу проводили такі вчені, як О. Бородіна, В. Базилевич, С. Бузановський, 

Д. Богиня та ін. Проблематику відтворення кваліфікованих кадрів досліджували 

Б. Омеляненко, А. Бондар, Н. Скоробагатов, І. Коваленко, В. Савченко та ін. Із 

зарубіжних авторів, що займалися дослідженнями з даної тематики можна 

виділити М. Мескона, П. Друкера, Є. Ільїна, О. Єгоршина та ін. Результати 

вищеназваних вчених охоплюють широке коло проблематики з професійного 
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навчання. Проте динаміка розвитку вітчизняного ринку праці потребує 

проведення досліджень видів професійного навчання персоналу з метою 

характеристики їх особливостей. 

Ринок праці є тим механізмом, який регулює взаємодію роботодавців та 

найманих працівників. Ключові показники стану ринку праці України приведено 

у табл. 1.  

Таблиця 1. Динаміка ключових показників ринку праці України 

№ Показник  

Період, роки 

 

Питома вага, % 

Абсолютне 

відхилення 

2015 р. до 

2010 2014 2015 2010 2014 2015 2010 2014 

1 Економічно 

активне 

населення у 

віці 15–70 

років, тис. 

осіб 

22051,6 19920,9 18097,9 63,7 62,4 62,4 -3953,7 -1823,0 

2 Економічно 

неактивне  

населення у 

віці 15–70 

років, тис. 

осіб 

12575,5 12023,0 10925,5 36,3 37,6 37,6 -1650,0 -1097,5 

3 Разом 34627,1 31943,9 29023,4 100 100 100 -5603,7 -2920,5 

4 Зайняте 

населення у 

віці 15–70 

років, тис. 

осіб 

20266,0 18073,3 16443,2 91,9 90,7 90,9 -3822,8 -1630,1 

5 Безробітне 

населення у 

віці 15–70 

років, тис. 

осіб 

1785,6  1847,6 1654,7 8,1 9,3 9,1 -130,9 -192,9 

Як свідчать показники таблиці 1 сукупна чисельність економічно 

активного та економічно неактивного населення у віці 15-70 років у 2015 р. 

дорівнює 29023,4 тис. осіб, що порівняно з 2010 р. знизилося на 5603,7 тис. осіб, 

з яких 3953,7 тис. осіб (70,6 %) стосується економічно активного населення. 

Середньорічне падіння чисельності економічно активного населення у віці 15-70 

років за 2010-2015 рр. становить 1317,9 тис. осіб, в той час коли за 2014-2015 рр. 

воно досягає 1823,0 тис. осіб.  
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Економічно активне населення у віці 15-70 років представлено сукупністю 

зайнятого та безробітного населення [3, с. 43]. За даними розрахунків (табл. 1) 

падіння чисельності економічно активного населення у віці 15-70 років за 2010-

2015 рр., наведене вище, обумовлено зниженням чисельності зайнятого 

населення на 3822,8 тис. осіб, з яких 42,6% припадає на 2014-2015 рр. При цьому 

порівняно з 2010 р. зниження даної категорії спостерігається як у 2014 р., так і у 

2015 р. Кількість безробітного населення у віці 15-70 років за період 2010-2015 

рр. падає на 130,9 тис. осіб з одночасним підвищенням цього показнику до 1847,6 

тис. осіб у 2014 р.  

Отже, взаємодія роботодавців та найманих працівників за динамікою 

показників ринку праці України 2010-2015 рр. характеризується зниженням 

чисельності економічно активного населення у віці 15-70 років за рахунок 

падіння чисельності зайнятого населення протягом п’яти років та росту кількості 

безробітного населення у 2014 р.  

Рівень професійного розвитку працівника є однією з ключових його 

конкурентних переваг. Законодавством визначено, що існують наступні види 

професійного навчання (рис. 1). 

 

Рис. 1. Види професійного навчання [1]. 

Первинна професійна підготовка – це професійно-технічне навчання осіб, 

які раніше не мали робітничої професії, що забезпечує рівень професійної 

кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності [1]. Первинна 

професійна підготовка надається професійно-технічними та вищими 

навчальними закладами, що отримали відповідну акредитацію від відповідних 

органів державної влади. 

Перепідготовка – професійно-технічне або вище навчання, спрямоване на 
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оволодіння іншою професією (спеціальністю) робітниками або спеціалістами з 

вищою освітою, які вже здобули первинну професійну підготовку у професійно-

технічних або вищих навчальних закладах [4]. Перепідготовка, як  і первинна   

професійна підготовка, здійснюється у формах курсового та індивідуального 

навчання. Перепідготовка персоналу застосовується переважно на 

підприємствах, кадрова політика яких орієнтована збереження власної робочої 

сили та низьку плинність кадрів. Передумовами для перепідготовки можуть 

виступати різноманітні фактори: втрата здатності виконувати роботу за 

попередньою професією; відсутність попиту на працівників, що володіють 

певною спеціальністю; зміна напрямку діяльності організації; розширення 

професійного профілю працівника тощо.  

Підвищення кваліфікації прийнято розподіляти на два підвиди – 

підвищення кваліфікації робітників, та підвищення кваліфікації керівників, 

професіоналів та фахівців. Підвищення кваліфікації робітників – це професійно-

технічне навчання працівників з метою вдосконалення знань, умінь, навичок та 

способів спілкування у зв’язку із зростанням потреб до професії чи підвищення 

посади [5]. Підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців 

здійснюється з метою удосконалення знань, умінь та навичок в межах 

спеціальності,  оволодіння ними новими функціональними обов'язками і  

особливостями  трудової  діяльності  в  умовах розвитку науки і технологій,  

освоєння основ менеджменту, маркетингу, удосконалення навичок раціональної 

та ефективної організації праці тощо [1]. 

Висновки. Таким чином, професійне навчання складається з первинної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Завдання первинної 

професійної підготовки – надати людині професію, підвищення кваліфікації – 

вдосконалити ступінь оволодіння професією, перепідготовки – розширити 

професійні здібності людини за рахунок оволодіння новою спеціальністю. 

В отриманні первинної професійної підготовки зацікавлена така категорія 

суспільства як учні, студенти, слухачі, курсанти. За методикою МОП ці особи не 

можуть бути класифіковані як зайняті або безробітні. В зв’язку з чим їх відносять 
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до економічно неактивного населення [3, с. 44]. За таблицею 1 питома вага 

економічно неактивного населення у віці 15-70 років за 2010-2015 рр. в загальній 

чисельності економічного населення не перевищує 38%. При цьому відхилення 

даного показника відображає зріст на 1,3% за 2010-2015 рр. в умовах його 

незмінності за 2014-2015 рр. Одночасно, питома вага безробітного населення у 

віці 15-70 років у загальній чисельності економічно активного населення за 2010-

2015 рр. підвищується на 1,0%. Отже, об’єктом подальших розробок є такі види 

професійного навчання як перепідготовка та підвищення кваліфікації.  
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КРАУДФАНДИНГ ЯК СПОСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДО 

СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

В умовах хронічного дефіциту державного бюджету і скорочення витрат 

на соціальні видатки все більшого поширення у суспільстві отримують ідеї 

розвитку соціального підприємництва. Соціальне підприємництво є особливим 

видом бізнесу, мета якого полягає у вирішенні актуальних соціальних проблем 

шляхом заохочення приватної ініціативи. На відміну від традиційних 

підприємницьких проектів, які засновуються за власні або запозичені кошти і 

розвиваються за рахунок використання прибутку від підприємницької 

діяльності, соціальні підприємства використовують так звану гібридну модель 

фінансування. Вона поєднує як ринкові, так і неринкові джерела фінансування, 

що дозволяє вирішувати найбільш гострі і важливі соціальні проблеми у сфері 

охорони здоров’я, освіти, соціального догляду і допомоги вразливим верствам 

населення без залучення або шляхом значного скорочення бюджетних коштів. За 

умов жорстких бюджетних обмежень це надає соціальному підприємництву 

переваги у порівнянні з традиційними механізмами надання послуг соціального 

характеру.  

Єдиної моделі фінансового забезпечення розвитку соціального 

підприємництва на цей час не існує. Аналіз досвіду європейських країн дозволяє 

виокремити декілька головних джерел його фінансування. Так, у більшості країн 

основним замовником соціальних благ є суспільство в особі держави, тому 

придбання таких послуг здійснюється за бюджетний кошт. Для соціальних 

підприємств Італії, наприклад, це становить 45% загальних прибутків, у Великій 

Британії 23% підприємств соціального бізнесу повністю фінансуються 

державою, а 52 % отримують від держави значну частину своїх прибутків [1]. 

Потреби соціального підприємництва покриваються також за рахунок грантів 

або субсидій, які надаються для виконання певного проекту або соціальної 
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програми з боку міжнародних установ, неурядових організацій, громадських 

об’єднань. Певну частку прибутків соціальне підприємство отримує за 

виконання суто ринкових операцій – реалізації продукції та послуг, здачі 

помешкань і території в оренду тощо. Ще одним джерелом фінансування є 

членські внески, спонсорська допомога, пожертви від громадян та бізнесу.  

Що стосується розвитку соціального підприємництва в Україні, то слід 

зауважити, що соціальний запит на цей вид діяльності сьогодні є і він продовжує 

зростати. За підтримки міжнародних донорів у різних регіонах країни вже 

реалізується декілька проектів соціального бізнесу, впроваджуються програми з 

навчання бажаючих працювати у такий спосіб, широко розповсюджується 

інформація для формування громадської думки і суспільної підтримки 

соціального підприємництва [2]. Проте на заваді подальшого розвитку 

соціального підприємництва стає сьогодні брак фінансових ресурсів. Традиційні 

для європейських країн джерела фінансування соціального підприємництва або 

відсутні зовсім, або є недостатніми за своїми обсягами, доступ до банківських 

ресурсів з причин їх дорожнечі є обмеженим, державних коштів, як вже 

наголошувалось, теж не вистачає. За цих умов в якості одного із джерел 

фінансування соціального підприємництва доцільно розглядати краудфандинг. 

Саме він може стати альтернативою вирішення цих «болючих» питань, оскільки 

дозволяє залучити кошти з численних розпорошених джерел, що знаходяться в 

межах власної економіки. 

Слід визнати, що проблема краудфандингу є новою для нашого 

суспільства. Українські теоретики і практики поки що недостатньо досліджують 

питання розвитку краудфандинга, тому більшість інформації з цієї проблематики 

має вигляд Інтернет-оглядів, інтерв'ю практиків і фактичних користувачів, 

інвесторів і реципієнтів цього процесу. Відповідно, в Україні відсутня на 

сьогодні необхідна законодавча база для розвитку цієї форми залучення 

інвестицій. В якості основних законодавчих актів можна розглядати закони 

України «Про інвестиційну діяльність» та «Про інноваційну діяльність», 

прийняті в 1991 і 2002 рр., коли про краудфандинг ще мало хто знав [3; 4]. 
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Багато економістів дотримуються думки, що краудфандинг є одним з 

найдоступніших джерел інвестування, оскільки має досить простий і надійний 

механізм формування. У теоретичному аспекті поняття «краудфандинг» виникло 

як поєднання англійських термінів «crowd» – натовп і «funding» – фінансування. 

Краудфандинг – це колективне співробітництво людей, які добровільно 

об'єднують свої гроші або інші ресурси, як правило, через мережі Інтернет, щоб 

підтримати зусилля інших людей або організацій. Краудфандинг 

використовується для фінансування творчих, благодійних, соціально-

політичних і інших, не пов'язаних виключно з бізнесом, проектів. В економіці 

будь-якої країни існують невеликі і середні компанії, які прагнуть до розвитку і 

потребують більшого обсягу матеріальних ресурсів у порівнянні з існуючими 

можливостями їх залучення. Організатори таких компаній можуть бути авторами 

хороших ідей, проте не мати власних коштів для їх втілення в життя. Банківські 

кредити для них малодоступні через високу вартість кредитних ресурсів і 

відсутність майна для фінансових гарантій. Вони готові залучити кошти 

інвесторів в обмін на різні умови, в тому числі акції свого бізнесу. Таким чином, 

виникає потреба у використанні краудфандингу як більш гнучкої системи у 

порівнянні з цільовим інвестуванням [5]. 

Варто відзначити, що розвитку краудфандингу у сучасних умовах 

сприяють Інтернет-мережі та інтерактивні методи управління, що набирають 

широкої популярності в Україні. Зокрема, за допомогою краудфандингової 

системи в даний час працює Hromadske.tv. – проект, який є своєрідним 

українським аналогом вже відомого і успішного американського Kickstarter [6]. 

У зв'язку з цим можна згадати численні телемарафони і благодійні акції, 

ініціативи телевізійних каналів та інших засобів масової інформації щодо збору 

коштів на користь людей, які потребують лікування чи іншої соціальної 

допомоги, унікальний досвід волонтерського руху, який отримав поширення в 

Україні в останні роки. Все це свідчить про наявний досвід і необхідну базу для 

подальшого розвитку краудфандингу в Україні. Проте, незважаючи на схожість 

механізмів залучення ресурсів, краудфандинг слід відрізняти від благодійності, 
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оскільки жертводавці коштів – інвестори в реалізацію конкретних проектів, через 

спеціальні краудфандингові платформи отримують можливість контролю над 

тим, як будуть використовуватись їхні кошти.  

Розвитку краудфандингу в Україні сприяє Інтернет-обізнаність громадян, 

яка в нашій країні є досить високою. За даними Державної служби статистики 

України, кількість абонентів Інтернету в I кварталі 2016р. зросла у порівнянні з 

аналогічним періодом 2015 року на 30% і склала близько 6 млн. осіб [7]. Згідно 

з дослідженням Universal McCann, 81% українських інтернет-користувачів 

зареєстровані зараз як мінімум в одній соціальній мережі. Для порівняння, в 

США це тільки 65%. Таким чином, можна з упевненістю говорити про позитивні 

перспективи розвитку краудфандингових технологій в Україні, які можуть 

вплинути як на розвиток IT-сегментів економіки, так і на розвиток соціального 

підприємництва. Це обумовлено не тільки помітним соціальним ефектом, який 

досягається в результаті розвитку малого бізнесу, а й значною інвестиційною 

привабливістю самого проекту розробки відповідної платформи. Для розвитку 

краудфандингу в нашій країні важливо: 

- сформувати вітчизняну теоретико-методологічну і нормативно-правову 

базу краудфандингу;  

- інформувати суб'єктів інноваційної діяльності і суспільство в цілому про 

можливості та переваги краудфандингу; 

- сприяти поширенню міжнародного досвіду краудфандингу; 

- формувати і розвивати вітчизняні краудфандинг-платформи. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОГО 

ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Гострі соціальні проблеми періоду незалежності внаслідок російської 

агресії трансформувалися у виклики, які потребують негайних, надзвичайних та 

ефективних дій в царині соціальної політики. Державні органи з об’єктивних та 

суб’єктивних причин неспроможні самостійно вирішувати настільки складні 

завдання як соціальний супровід української армії, комплексна допомога 

вимушеним переселенцям, медичне обслуговування та психологічна допомога 

військовим та цивільним. Усвідомлення цього факту зумовило безпрецедентний 

для нашої країни масштаб волонтерської діяльності.  
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Вивчення історичного досвіду впровадження соціальної політики в 

складних соціально-економічних, політичних та соціокультурних умовах 

становить значний науковий інтерес і потребує відповідного методологічного 

інструментарію, що забезпечить виважене та компетентне відображення 

минулого. Пропонується розглянути деякі концепції реалізації реформ у 

соціальній сфері в період НЕПу, який був одним з найбільш цікавих та складних 

етапів становлення радянської держави.  

Сьогодні розвиток історичної науки характеризується не тільки 

співіснуванням, але й взаємодоповненням та взаємопроникненням різних 

концепцій, підходів та методів. Деякі з них мають статус традиційних, інші є 

новими і активно завойовують право на застосування при формуванні 

дослідницького простору. Використання базових конструкцій та окремих 

елементів певних методологічних доктрин, їх інтеграція дозволяє провести 

аналіз формування та впровадження соціальної політики у 1921-1928 рр. 

Теоретико-методологічним підґрунтям такого аналізу є концепції нової 

соціальної історії та соціальної мобілізації.  

Важливі аспекти державної політики, спрямованої на регулювання рівня 

життя представників різних верств суспільства, та спроби вирішення 

матеріально-побутових проблем населення в період НЕПу доречно розглядати з 

позицій нової соціальної історії.  

За даними дослідниці О.С.Поршневої, ця теорія виникла під впливом 

загальних тенденцій антропологізації наукового знання та інтелектуальних течій 

постмодернізму в останнє десятиріччя ХХ ст. в результаті трансформації 

традиційної соціальної історії. Остання ґрунтується на переконанні в тому, що 

інститути влади є або слабкими, або недостатньо впливовими для того, щоб 

коригувати життя суспільства. Тому творцем  історичних подій може виступати 

тільки громада чи її окремі групи. Звідси практичне завдання історика – 

з’ясувати, що відбувалося з суспільством в певний період. У свою чергу, 

концепція нової соціальної історії пропонує ще більше заглибитися в тканину 

повсякденного життя та віднайти там індивіда, оскільки вона зосереджує увагу 
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не на соціальних структурах та процесах, а на людині, як ключовій дійовій особі. 

Відповідно, змінилася процедура вивчення суспільних відносин: пріоритет 

віддається дослідженню історичних фактів не з позицій влади або соціальної 

групи, а з позицій звичайної людини [1, с. 76]. Серед інших тем на перший план 

вийшли питання взаємовідносин населення і влади у повсякденному житті.  

Для дослідження соціальної політики в 1921-1928 рр. особливе значення 

має оцінка ефективності впровадження тих чи інших заходів. Не останню роль у 

її визначенні відіграють думки сучасників подій, викладені у листах, зверненнях, 

скаргах. Як правило, окремі примірники такої особистої переписки з владою 

можна відшукати серед масивів архівних документів. Завдяки ним стає 

зрозумілим реальний, не відкоригований згідно з офіційною позицією, стан 

справ у тій чи іншій сфері.  

Інший надзвичайно цінний з точки зору засад нової соціальної історії тип 

архівних джерел – це зведення та повідомлення про настрої в суспільстві, які 

регулярно складалися різними політичними органами, матеріали чисток, 

перевірок, контрольних комісій [2, с.74]. За цими документами відновлюються 

елементи картини, що демонструють конкретні випадки нерозуміння 

відповідальними працівниками місцевого рівня змісту директив центру, 

небажання їх виконувати, або й зловживання службовим становищем в 

корисливих цілях. Подібних прикладів багато. Найчастіше їх можна зустріти в 

матеріалах, що характеризують діяльність бірж праці, кооперації інвалідів, 

організації КВД тощо. Політичні листи органів ДПУ, присвячені настроям 

населення, нерідко фіксували різке невдоволення представників різних 

соціальних груп своїм становищем. Претензії до влади у зв’язку з 

невідповідністю проголошених лозунгів та фактичної діяльності були як у 

робітників, так і в селян, а тим більше у представників тих груп, які втрачали 

чітку соціальну приналежність (наприклад, у безробітних).  

Концепція соціальної мобілізації є однією з моделей вивчення радянського 

суспільства. Її основою є твердження про те, що держава будувала свої відносини 

з громадою за мобілізаційними принципом, який врешті-решт став ключовим 
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фактором економічного, соціального, політичного та культурного розвитку 

країни в період з 1917 р. до першої половини 1950–х рр.  

Ця концепція викристалізувалася з соціологічних та політологічних вчень 

про суспільство, в історичній науці почала активно застосовуватися західними 

дослідниками. Вони першими помітили перманентність надзвичайного за своєю 

сутністю впливу на громадян з боку радянської держави з метою вирішення 

завдань різного рівня складності, в тому числі цілком ординарних та буденних. 

У 1985 р. американський вчений П.Кинез видав працю «Народження 

пропагандистської держави: радянські методи масової мобілізації, 1917–1929». 

Він прийшов до висновку, що підтримка більшовицької влади в країні 

забезпечувалась заходами пропаганди, яка впливала, роз’яснювала, вселяла 

впевненість, закликала, переконувала населення [3]. 

У новітній російській історіографії більш усталеним та розробленим є 

поняття мобілізаційної моделі економіки. Так, В.В.Седов вважає, що вона 

визначала внутрішній розвиток СРСР з 1924 р. Головними рисами цієї моделі 

були: усвідомлення керівниками держави загрози для існування суспільства як 

єдиної системи та цілеспрямована мобілізація ресурсів країни, покликана 

подолати чи протидіяти цій загрозі [4].  

Однією з провідних теорій сучасної російської історичної науки, за 

допомогою якої вивчають та пояснюють мету, причини і наслідки перетворень 

міжвоєнного періоду є концепція модернізації. Про різне розуміння та 

тлумачення модернізаційних процесів, які мали місце в 1920-1930-х рр., свідчить 

обґрунтування такими відомими дослідниками як О.Ахієзер, В.Красильщиков, 

А.Вишневський великої кількості термінів-супутників. Вони визначають 

відмінності розвитку радянської держави від країн Західної Європи та США 

додаванням до поняття модернізація прикметників «консервативна», 

«незавершена», «наздоганяюча», «імперська», «радянська»[5, с.8] і т. ін. Як 

правило, в роботах цих авторів механізми соціальної мобілізації розглядаються 

як елементи російського варіанта модернізації, хоча не завжди мають ідентичну 

назву.  
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Застосування концепції соціальної мобілізації у дослідженні соціальної 

політики радянської держави в період НЕПу допомагає пояснити практики 

«перекладання» частини або всього комплексу моральної та фінансової 

відповідальності за вирішення як масштабних соціальних проблем, так і 

повсякденних, з державних органів влади на добровільні товариства, чи навіть 

кожного громадянина. При цьому держава не усувалася, а навпаки, залучаючи 

засоби агітації та контролюючі органи, скеровувала та інспектувала діяльність 

мобілізованих агентів. Мова йде про свідому роботу різних організацій у сфері 

надання соціальної допомоги різним категоріям нужденного населення («Друзі 

дітей», КВД), діяльність, що мала на меті задоволення власних матеріальних та 

соціально-побутових потреб (товариства житлово-орендної та житлово-

будівельної кооперації, кооперативи безробітних та інвалідів), а також про 

стихійну участь пересічних громадян у місячниках та тижнях, що відповідали 

колективним чи індивідуальним інтересам (місячник боротьби з 

безпритульністю або з туберкульозом; тижні чистоти або лазневі тижні). Таким 

чином, влада використовувала соціальну мобілізацію для реалізації тих програм, 

на які в держави не вистачало ресурсів. Причому такі звернення до суспільної 

активності спостерігалися протягом всього періоду НЕПу.  

Отже, дослідження історичного досвіду впровадження соціальної політики 

в 1921-1928 доречно проводити, використовуючи концепції нової соціальної 

історії та концепції соціальної мобілізації. Перша концентрує увагу на питаннях 

взаємовідносин населення і влади у повсякденному житті, множинного бачення 

подій «зсередини». Друга пояснює високу планку вимог перманентної 

громадянської активності у вирішенні соціальних проблем, яку держава ставила 

перед кожним громадянином. 
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ВПЛИВ ПЕРШИХ РОКІВ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ НА ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

Як відомо, Цицерон стверджував, що основа всієї держави полягає в 

правильному вихованні юнацтва. І з античних часів основна увага в процесі 

формування громадянської ідентичності спрямована на молодь, в першу чергу 

студентство, оскільки традиційно вважається, що лише з набуттям права участі 

у виборах людина відчуває себе громадянином, а до цього моменту в принципі 

не розумітиме, про що йдеться. І на своєму особистому досвіді кожен може 

сказати, що не замислювався над питаннями громадянства у ранньому дитинстві. 

Проте боротьба з античними традиціями триває у всіх науках і є необхідною 

умовою їх розвитку. Як казав видатний педагог-новатор А.Хінчин, «ніякі 

посилання на античні традиції не можуть слугувати запереченням… ігнорувати 

весь прогрес науки – цілковито неприпустиме положення, давно подолане в 

інших дисциплінах (фізика, хімія, біологія)» [7, с.9]. Отже, спробуємо поглянути 

на процес формування громадянської ідентичності в українському суспільстіві з 

урахуванням нових (порівняно з часами Давнього Риму) досліджень. 

Ще на початку XX ст. Ф. Боас стверджував: «Вплив вражень, отриманих у 

перші роки життя, завжди недооцінювався… соціальна поведінка людини 

великою мірою залежить від тих ранніх навичок, які утворились раніше за 

зв’язну пам’ять» [1, с. 32]. Тому його послідовників особливо цікавив процес 

формування людини як особистості в ранньому дитинстві. Найбільший інтерес 

для них становив спосіб сповивання, регулярність годування, зоколисування, 

привчення до гігієни тощо в різних народів. М. Мід першою (1928 р.) описала 

процес дорослішання представників незахідних культур, на прикладі жителів 

Східного Самоа зруйнувавши усталені уявлення про неминучість вікових 
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кризових періодів і показавши, що психологічних змін, які нібито завжди 

супроводжують процес статевого дозрівання, може взагалі не бути. Результати 

польових досліджень опубліковані у праці «Прийдешня ера на Самоа: 

психологічне вивчення юності примітивних народів для західної цивилізації». 

Визначальним положенням етнопсихологічної школи «Культура і 

особистість», яку відкрив з 1930 року в Нью-Йоркському психоаналітичному 

інституті Абрам Кардинер, що також був одним з послідовників Ф. Боаса [1, 

с. 30], встановлювалось те, що особистість людини формується в перші 4-5 років 

життя і для переважної більшості людей залишається практично незмінною 

протягом усього життя. Таким чином, всі успіхи і невдачі в долі, а також життєві 

орієнтири людини визначаються в ранньому дитинстві, і цей процес 

повторюється безперервно, передаючись у спадок. До представників цієї школи 

входять, зокрема, Е. Сепір, Р. Бенедікт і М. Мід [5, с. 53]. 

І це було не просто умоглядним висновком або результатом розгляду лише 

декількох найближчих до науковців народів. Дуже характерна особливість 

школи А. Кардинера виявлялась в широкому, майже глобальному охопленні 

етнографічного матеріалу. Так, перші учні Ф. Боаса, як і він сам, обмежувалися 

дослідженнями одних тільки американських індіанців, яких, щоправда, вивчали 

досконально. Тепер же, особливо у воєнні та перші повоєнні роки, фокус уваги 

американських дослідників надзвичайно розширився, охопивши мало не всю 

планету: Азія, Африка, Океанія – оскільки велика увага приділялася регіонам, які 

лежали близько до місць бойових дій. Тут діяли безпосередні політичні мотиви: 

влада США залучала етнографів до вивчення цих країн. Військові зараховували 

вчених в штат, фінансували їх роботи, допомагали отримувати необхідні 

матеріали. В результаті, хоча А. Кардинер за освітою був психіатром, в 30-ті і 40-

роки етнографи вважали за честь публікувати концептуальні матеріали своїх 

досліджень в наукових виданнях, які він редагував, а спеціальні етнографічні 

видання тих часів заповнювались в основному другорядними подробицями 

експедицій [8]. 

Хоча, на думку С.О.Токарева, вивчення дитячої психології «є чи не 
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найпозитивнішим (або, можливо, єдино позитивним), що створила 

етнопсихологічна школа)» [5, с. 278] 

Cправедливість концепції найбільш значного впливу перших років на все 

подальше життя підтверджують багаторичні дослідження Філадельфійского 

інституту розвитку людського потенціалу (інститута Евана Томаса), які на 

підставі 50 років досліджень за участі дітей і їх батьків з різних народів світу, які 

з власної ініциативи приїжджали для опанування знаннями, стверджують, що 

перші 6 років мають вирішальне значення для всього подальшого життя, при 

цьому перші три роки мають найбільший вплив на формування бажання до 

навчання. І з кожним роком здатність до отримування нових знань зменшується, 

якщо не підтримується постійним тренуванням. Звичайно, є люди, які і в 80-

річному віці опановувують нові знання, але всі вони полюбили навчання ще в 

часи свого дитинства. Найбільш переконуючими прикладами є діти, вирощені 

вовками або такі, що прожили перші роки життя у цілковитій ізоляції від 

спілкування з дорослими і навколишнього світу, отримуючи лише необхідну їжу. 

Попри всі зусилля фахівців, повернути їх до людської спільноти в 9 років було 

неможливим [2]. 

Невже тоді Р. Кіплінг був неправий, і розповідав про успішне засвоєння 

Мауглі людських звичаїв у зрілому віці, не спираючись на факти? Уважніше 

згадаємо першоджерело: Мауглі мав досвід спілкування з дорослими у віці до 

трьох років, оскільки потрапив до джунглів, коли вже міг ходити, самостійно 

нести гілку з вогнем і навіть опалити тигра Шер Хана, який напав на стоянку 

його батьків: отже, скоріше за все, йому було вже не менше ніж півтора роки, 

тому він пам’ятав життя людей (і усвідомлював себе людиною!), хоча і виріс в 

подальшому серед вовків [3, с.15]. І античні персонажі – засновники Давнього 

Риму Ромул і Рем, викормлені вовчицею, теж, очевидно, мали досвід життя серед 

людей у найбільш важливому для цього віці. 

Тому основа патріотизму, відчуття належності до держави, життєві 

орієнтири і плани (переїхати до іншої країни або жити на місці свого 

народження), відчуття громадянської ідентичності і єдності зі своїм народом або 
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належності до глобалізованого суспільства також закладаються у віці до трьох 

років, коли ані дитина, ані переважна більшість батьків ще не усвідомлює цього. 

І у старшому віці вже необхідно діяти з урахуванням того, що основа особистості 

сформована. Дитина після трьох років сприймає нову інформацію критично, бо 

вже має свої традиції і правила поведінки.  

Оскільки формування особистості відбувається не на генетичному рівні, 

достатньо внести зміни у вихованні дітей, щоб наступні покоління стали іншими. 

Таким чинником для всього людства став сам факт наявності країн «золотого 

мільярду», постмодерного глобалізованого суспільства і, що найважливіше, 

можливості для кожного долучитися до цього набагато більш розвинутого і 

кращого для життя світу – шляхом зміни країни свого проживання і свого 

громадянства. Дитячі казки і мультфільми стали спільними для всього людства, 

і у дітей з усього світу розвивалось бажання потрапити до однакових казкових 

світів – римських палаців, індійських джунглів або індіанських прерій. 

До речі, згадуваний на початку доповіді А. Хінчин пропонував для 

формування патріотизму на уроках математики замість підбору цифр і фактів 

(такий прийом був рекомендований у 40-і роки в СРСР) використовувати історію 

розвитку математичної науки, зокрема, знайомити учнів з науковими ідеями М. 

І. Лобачевського, якій в середині XIX століття змінив одну з античних аксіом 

Євкліда і збудував нову геометрію, цілком доступну для уявлення учнями 

старших класів [7, с. 155]. 
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ВЛИЯНИЕ ИСТОРИИ НА РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА И 

ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

История всегда занимала важную роль в системе образования любого 

государства. Она формирует отношение общества к своему прошлому. В наше 

время эта функция стала особенно актуальной.  

Объектом исторической науки является прошлое человечества. В этом 

состоит коренное отличие истории от естественных наук, в которых объект 

стабилен и не зависим от исследователя, в то время как в исторической науке 

объект недоступен для непосредственного восприятия исследователем. 

История – одна из ключевых социально-гуманитарных наук. Именно 

история позволяет связать прошлое с настоящим, с должным уважением 

относиться к достижениям предыдущих поколений и учитывать негативный 

опыт, избегая ошибочных решений. Современность является продолжением 

исторических процессов, как конструктивных, так и деструктивных. Поэтому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-FED_13-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://manme.ru/psixologiya/etnopsixologicheskaya-shkola.html
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данная наука призвана выполнять важную социальную задачу – избавить 

общество от действий, которые ранее приводили только к негативным 

последствиям.  

События прошлого, коллективная память о них, интерпретация 

конкретных фактов способны вызвать улучшение или ухудшение отношений не 

только между социальными группами, но и между государствами. В качестве 

примера можно рассмотреть существующий кризис в дипломатических 

отношениях Украины и Польши, возникший из-за конфликтных интерпретаций 

событий периода Второй мировой войны и использования государствами 

противоположных стратегий в политике памяти. 

Учитывая наличие большого количества исторических фактов, которые 

неоднозначно воспринимаются гражданским обществом обеих стран, история в 

последнее время стала важным элементом международных отношений, которые 

выстраиваются (после прихода к власти в Польше правых сил) не в пользу 

национальных интересов Украины, вредят международному имиджу нашей 

страны, создают дополнительные угрозы национальной безопасности Украины 

[1, с. 1]. 

Ситуация обострилась после принятия 9 апреля 2015 года парламентом 

Украины закона, который предоставляет Организации украинских 

националистов и Украинской повстанческой армии статус борцов за 

независимость Украины в ХХ ст., а также запрещает их критику. В Польше ОУН 

и УПА считают ответственными за уничтожение польского гражданского 

населения на Волыни в 1943 году и в Галичине в 1944 году. Кроме того, 

голосование за этот закон состоялось сразу после выступления Бронислава 

Комаровского в Верховной Раде Украины, что было воспринято в Польше как 

унижение поляков и их лидера[2]. 

В Украине широкий резонанс вызвала резолюция польского Сената и 

Сейма от 7 и 22 июля 2016 г. «Про установление 11 июля Днём памяти поляков, 

жертв геноцида, совершённого ОУН-УПА». Украинские общественные деятели, 

журналисты восприняли этот документ как шаг к конфронтации с Украиной.  
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Данный пример является показательным для так называемых «войн 

памяти». Разницы в трактовке одних и тех же исторических фактов разными 

сторонами может быть колоссальной. Более того, не все важные для одной 

страны события общего прошлого широко известны народу другой страны. Так, 

не все поняли, какое отношение Украина имеет к преступлениям против 

польского мирного населения, и почему упоминается УПА, которая в годы 

войны с Российской федерацией для многих стала символом украинской борьбы 

за независимость. В июле 2016 года накануне голосования за заявление в ответ 

на постановление польского Сената журналист «Украинской правды» провёл 

опрос депутатов Верховной Рады Украины. Выяснилось, что даже среди 

законодателей единицы знают о событиях периода Второй мировой войны на 

Волыни [3]. Сложность ситуации заключается в том, что Польша фактически 

была адвокатом Украины на международной арене, сторонником и лоббистом 

проевропейского демократического развития нашего государства, одним из 

союзников в борьбе с российской агрессией. Противоречия и конфликты на 

почве общей истории могут сильно охладить отношения между государствами. 

Дело не только в ослаблении позиций Украины на международной арене. 

В обеих странах участились акты вандализма в местах памяти (осквернение или 

демонтаж памятников на кладбищах по политическому и/или этническому 

признаку), отдельные этнические конфликты на бытовой почве, взаимные 

претензии к интерпретациям сложного исторического наследия в произведениях 

искусства и т.д. В ночь на 29 марта 2017 г. в Луцке в здании Генерального 

консульства Польши произошёл взрыв. По предварительным данным его 

причиной стал выстрел из гранатомёта РПГ-26 . Жертв в результате инцидента 

не было[4]. До 4 апреля 2017 г. работа консульских учреждений Польши в 

Украине была остановлена. Они возобновили свою деятельность только после 

того, как украинская сторона предприняла дополнительные меры по охране 

дипломатических представительств. 

Одной из причин резкой актуализации вопросов коллективной памяти и 

исторической политики в обеих странах на современном этапе является попытка 
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чётко обозначить границы собственной идентичности. Для этого используются 

механизмы закрепления «пантеона» национальных героев, деятельность 

которых вдохновляет, объединяет общество и даёт повод гордиться родиной, а 

также практики фиксации и постоянного обращения к трагическим событиям 

национальной истории, демонстрирующие высокую цену страданий и жертв, 

которую заплатили предыдущие поколения за возможность независимого 

развития государства. Напряженность в украинско- польских отношениях 

связана с асимметричным признанием в двух государствах отдельных 

исторических личностей героями или антигероями. Для правых сил Украины и 

Польши, которые не только активно проявляют свою гражданскую позицию, но 

и входят в состав политических элит, данное обстоятельство является 

принципиально важным. 

Ещё одним примером значения исторических событий для принятия 

важных политических решений является провозглашение 2016 года «Годом 

польской исторической дипломатии». При Министерстве иностранных дел 

Польши был создан Совет исторической дипломатии с целью предоставления 

рекомендаций польским дипломатическим миссиям и популяризации польской 

истории за границей [1, с. 3.]. 

Таким образом, историческая наука играет важную роль не только в 

процессе самоидентификации личности, нации или государства, не только дает 

возможность гордиться достижениями предыдущих поколений и избегать их 

ошибок, но и активно влияет на внутреннюю и внешнюю политику. Её 

встраивают в идеологические конструкции, делают основанием для  

дружественных или враждебных отношений между народами и странами. Как 

видно из приведенного примера современного этапа украинско-польских 

отношений, одной из задач этой науки является объективное исследование 

противоречивых исторических процессов, которое позволит избежать 

информационных и символичных войн вокруг обид прошлого. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ ІЗ 

СТУДЕНТАМИ ПЕРЕМІЩЕНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Із початку анексії Криму та проведення антитерористичної операції на 

території Донецької та Луганської областей минуло вже три роки. За цей час 18 

вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) прийняли рішення про переїзд та 

тимчасово здійснюють свою діяльність на території, що контролюється 

українською владою. Таке рішення супроводжується значною кількістю 

проблем, від успішного розв’язання яких залежить подальша доля та 

перспективи виживання переміщених вишів. 

Нагальною проблемою для профільного міністерства, перш за все, стало 

налагодження освітнього процесу в переміщених ВНЗ. Кабінетом Міністрів 

України та Міністерством освіти і науки з цього питання було прийнято низку 

підзаконних нормативних актів, націлених на виплату стипендії, проведення 

екзаменаційних сесій, переводу студентів між навчальними закладами [1, 2]. 

Водночас ці нормативно-правові акти не регламентують всіх проблемних 

аспектів діяльності переміщених ВНЗ. 

При переміщенні ВНЗ втратили доступ до архівних документів (особові 

справи студентів та випускників минулих років), залишених на непідконтрольній 

території. У результаті для сьогоднішніх студентів встановити факт навчання, 

http://www.radnyk.org/uploads/7/6/6/5/76650087/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%9D%D0%97.pdf
http://www.radnyk.org/uploads/7/6/6/5/76650087/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%92%D0%9D%D0%97.pdf
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курс, напрям підготовки і по суті сформувати дублікат особової можливо 

виключно за допомогою Єдиної державної електронної бази освіти (далі – 

ЄДЕБО). Проте внаслідок відсутності в ЄДЕБО інформації про рівень успішності 

навчання кожного студента нез’ясованим стало визначення навчальних 

досягнень при видачі випускникам додатків до диплому. 

Задля розв’язання означеної складності Міністерством освіти і науки 

України було рекомендовано ВНЗ у випадках, коли студентом було втрачено 

доступ до документів первинного обліку результатів семестрового контролю за 

попередні навчальні роки, що залишилися на непідконтрольний території, у 

додатках до дипломів про вищу освіту для дисциплін, які вивчались студентами 

за попереднім місцем навчання, в графі «оцінка» проставляти позначку 

«атестований» із відповідним коментарем у графі «Шкала оцінок». Виняток 

зроблено тільки для студентів-випускників при отриманні диплому про вищу 

освіту з відзнакою, у графі «оцінка» для дисциплін, які вивчалися в попередніх 

навчальних роках, зазначається оцінка «відмінно/90/А», тобто оцінка з 

мінімальним відмінним балом [3]. Таким чином, в умовах існуючої конкуренції 

на ринку праці випускники переміщених ВНЗ отримали додатки до дипломів з 

позначкою «атестований» замість оцінок, що по суті зрівняло показники 

навчання випускників, виділяючи тільки відмінників. 

На рівні профільного міністерства також було вирішено і питання 

поновлення тих студентів, які залишилися на непідконтрольній українській владі 

території та не мали фінансових можливостей подати документи до іншого 

українського ВНЗ, щоб здобувати вищу освіту на підконтрольній території. 

Міністерством освіти і науки в межах повноважень було надано дозвіл для 

поновлення студентів з Донецької та Луганської областей на підставі останніх 

актуальних (до моменту окупації) відомостей, наявних в ЄДЕБО. При цьому 

процедура поновлення мала здійснюватися лише на курс за яким містяться дані 

в ЄДЕБО, а також дозволено організовувати додаткові сесії з метою ліквідації 

академічних заборгованостей та переведення студента на наступний за 

поновленням курс [4].  



40 
 

Прийняті підзаконні нормативні акти дійсно було націлені на розв’язання 

найбільш складних проблем, однак, по факту вирішували дуже вузьке коло задач 

переміщених ВНЗ. Для упорядкування різних аспектів діяльності переміщених 

ВНЗ було прийнято 3 листопада 2016 р. Верховною Радою України та 

підписаний 25 листопада 2016 р. Президентом Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо діяльності ВНЗ (наукових установ), 

які були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження» (далі – Закон) [5]. 

У зв’язку із залишенням архівів переміщених ВНЗ на непідконтрольній 

території прийнятий Закон дозволив видачу довідок про підтвердження, зокрема, 

відомостей про періоди навчання на підставі дипломів, посвідчень, свідоцтв, 

довідок та інших документів, які можуть свідчити про існування таких відносин. 

З одного боку норма Закону спростила порядок підтвердження періоду навчання 

для тих осіб, які в минулому були випускниками переміщеного ВНЗ, а сьогодні 

оформлюють документи на отримання пенсії. Проте законодавцем не було 

враховано того факту, що при відсутності архіву на підставі диплому 

встановлення періоду навчання можливо виключно в судовому порядку. 

Встановлення факту, у т.ч. навчання, покладається на суд та здійснюється 

окремою процедурою шляхом аналізу наявних документів та допиту свідків [6]. 

У свою чергу означена норма Закону не вирішує питання процедури видачі 

дублікатів документів про освіту та додатків до них випускникам минулих років 

щодо яких відсутня інформація в ЄДЕБО, та за умови, що архіви переміщених 

ВНЗ недоступні, втрачені або знищені (частково знищені). Відповідно до 

Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах 

про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в ЄДЕБО, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України за відсутності в ЄДЕБО інформації, 

яка підтверджує факт видачі документа про вищу освіту, ВНЗ має право видати 

дублікат документу про вищу освіту та додатку до нього на підставі рішення суду 

про встановлення відповідного юридичного факту здобуття особою відповідного 
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ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти або офіційного листа 

відповідного компетентного органу, у якому підтверджено факт проставлення 

штампа «Apostille» Міністерства освіти і науки України або вчинення 

консульської легалізації [7]. Отже, необхідно узгодження нормативних 

положень, що регламентують процедуру видачі дублікатів документів 

випускникам ВНЗ.  

Отже існує нагальна потреба у адаптації всіх діючих підзаконних актів, що 

регламентують сферу вищої освіти до специфічних умов функціонування та 

потреб перемішених ВНЗ. Обговорення та доопрацювання, зокрема, потребує 

низка постанов Кабінету Міністрів та нормативно-правових актів центральних 

органів виконавчої влади, що стосуються життєдіяльності переміщених ВНЗ в 

нових умовах. Оперативність здійснення означеної діяльності дозволить 

стабілізувати діяльність таких ВНЗ, підвищити якість освітніх послуг та престиж 

вітчизняної вищої школи. 
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СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО ТА 

ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ 

Інтеграційні процеси, що зараз відбуваються в Україні, здійснюються з 

різною швидкістю, глибиною та комплексністю. Однак всі вони спрямовані на 

зближення законодавства України із законодавством Європейського Союзу. Це 

стало необхідним після підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про 

асоціацію) [1]. Угода про асоціацію передбачає, що до кінця 2025 року Україна 

має наблизити своє законодавство до законодавства ЄС та імплементувати 

http://old.mon.gov.ua/files%20/normative/2015-09-02/4370/lmon.jpg
http://old.mon.gov.ua/files%20/normative/2015-09-02/4370/lmon.jpg
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64721214
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0494-15
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(транспонувати) в своє законодавство положення більше ніж півсотні директив, 

регламентів та рішень, а також розробити порядок та процедуру їхнього втілення 

в життя. Звичайно, що мова йде про поступову імплементацію і кожен документ 

має свої строки та вимоги щодо форми такої імплементації.  

Україна має адаптувати національне законодавство у декількох сферах, у 

тому числі має зобов`язання щодо адаптування законодавства у сфері 

громадського  здоров’я [1]. 

Система громадського здоров'я – основа профілактичної медицини, що 

втілює основні системні заходи у сфері охорони здоров'я та спрямована на 

збереження як популяційного, так й індивідуального здоров'я населення. 

У  сфері правового регулювання цієї системи в Україні на даний час діють: 

Концепція розвитку системи громадського здоров’я, схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року  № 1002-р,  Державна 

стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, 

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 01 квітня 2014 року № 333-р. 

Вочевидь, діюча нормативна база потребує суттєвого доопрацювання та 

приведення у відповідність до законодавства ЄС, з огляду на існуючу низку 

проблем у цій сфері: масштабний тягар хронічних неінфекційних захворювань 

(зумовлюють понад 2/3 загальної захворюваності та близько 86% смертей в 

Україні); критичні рівні охоплення вакцинацією (катастрофічне зниження рівня 

охоплення дітей вакцинацією, який до 2008 року перевищував 95% з усіх 

дитячих інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики); ВІЛ-

інфекція/СНІД та туберкульоз (Україна залишається країною з високим рівнем 

поширення ВІЛ-інфекції та однією з п’яти країн з найвищим рівнем 

захворюваності на мультирезистентний туберкульоз у Східній Європі та 

Центральній Азії); неготовність існуючої системи біологічної безпеки країни до 

відповіді на сучасні виклики (наявна лабораторна база не готова виявляти та 
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ідентифікувати нові для країни особливо небезпечні інфекційні хвороби 

(наприклад, лихоманки Ебола, Марбург та Денге, пташиний грип, вірус Зіка 

тощо) та реагувати на можливі терористичні акти з використанням природних 

або генетично модифікованих патогенних мікроорганізмів та вірусів 

(біотероризм) та безпека крові (служба крові в Україні децентралізована і 

характеризується нестачею важливих ресурсів: фінансових, матеріально-

технічних, кадрових. У результаті громадяни не мають рівного та своєчасного 

доступу до якісних та безпечних компонентів донорської крові у необхідній 

кількості). [3]. 

Чинне законодавство України у сфері трансплантації тканин, клітин та 

органів у лише частково відповідає вимогам директив ЄС, що необхідно було 

імплементувати ще до до 1 листопада 2016 року. Зокрема, в частині дозволу на 

трансплантацію є право використовувати в клінічній практиці увесь спектр 

анатомічного матеріалу, але в частині стандартів конфіденційності, належної 

системи якості, та стандартів підготовки тканин і клітин є розбіжності із 

відповідним європейським регулюванням [2]. Із законодавчою ініціативою щодо 

комплексного узгодження національного законодавства у сфері трансплантації 

із вимогами директив ЄС виступили народні депутати України О.Богомолець, 

О.Корчинська, Продан О.П. Законопроект від 04.08.2015 № 2386а-1 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я та 

трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини», було 

запропоновано як такий, що допоможе виконати більшість вимог європейських 

директив. Законопроект було розроблено з метою зменшення рівня смертності 

серед важко хворих людей та забезпечення реалізації конституційного та 

природного права людини на життя та охорону здоров'я. Завданням 

законопроекту зазначалося удосконалення законодавства у цій сфері шляхом 

внесення змін до Закону України «Про трансплантацію органів та інших 

анатомічних матеріалів людині», Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я», Закону України «Про поховання та похоронну 

справу», Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального 
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кодексу України». Успішний досвід проведення трансплантацій в прогресивних 

країнах світу, зростання кількості хворих, для яких пересадка органів є єдиним 

способом врятувати життя, спонукали привести законодавство у цій сфері у 

відповідність до стандартів XXI сторіччя. Даний законопроект було спрямовано 

на захист права донора та реципієнта на однаково високих рівнях. В його основу 

покладено європейський принцип незгоди. Відповідно до Директиви ЄС № 

2010/45/ЕС «Про стандарти якості та безпеки людських органів, призначених для 

трансплантації» від 2010 року основними принципами є принцип добровільності 

та безкорисності.  

З прийняттям зазначеного акту планувалось впровадження нових 

стандартів регулювання діяльності, пов’язаної з трансплантацією, зміненої 

системи державного контролю, підвищення рівня захисту інформації про 

донорів та реципієнтів. З метою запобіганню нелегальній трансплантації та 

торгівлі органами та/або іншими анатомічними матеріалами було запропоновано 

також зміни до Кримінального кодексу України в частині встановлення більш 

суворої відповідальності за порушення законодавства в частині трансплантації 

органів та/або інших анатомічних матеріалів людині. [4]. Результатом  числених 

дебатів з питання спрощення процедури отримання згоди на пересадку органів 

та анатомічних матеріалів людини  стало прийняття Верховною Радою України 

постанови від 21.04.2016 № 1336-VIII «Про прийняття за основу проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони 

здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині». 

Наразі триває доопрацювання та підготовка законопроекту до другого читання. 

Суттєвими кроками щодо врегулювання ситуації у сфері громадського 

здоров`я стали: 

- створення Державної установи «Центр громадського здоров'я 

Міністерства охорони здоров'я України» (31.05.2016) – науково-практичної 

установи медичного профілю, що здійснює функції із забезпечення збереження і 

укріплення здоров'я населення, проведення соціально-гігієнічного моніторингу 

захворювань, епідеміологічного нагляду та біологічної безпеки, здійснення 
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групової та популяційної профілактики захворюваності, боротьби з епідеміями 

та стратегічного управління з питань громадського здоров'я. Створення Центру 

громадського здоров'я є одним із головних етапів впровадження комплексної 

реформи з удосконалення та оптимізації системи громадського здоров'я, що є 

частиною імплементації Україною Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Глава 22). Діяльність 

Центру громадського здоров'я має забезпечити реалізацію десяти основних 

оперативних функцій громадського здоров’я, серед яких: здійснення епіднагляду 

та оцінка стану здоров'я і благополуччя населення, моніторинг та реагування на 

небезпеки для здоров'я, у тому числі при надзвичайних ситуаціях, забезпечення 

стратегічного керівництва в інтересах здоров'я і благополуччя в галузі охорони 

здоров'я. Основне завдання Центру громадського здоров’я – розвиток системи 

громадського здоров’я та формування стійкої системи епідеміологічного нагляду 

в Україні; 

- схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров'я 

(розпорядженням  КМУ від 30.11.2016 № 1002-р.),  що покликана створити єдину 

систему профілактичної медицини. Пріоритетом розвитку такої системи є 

принцип, при якому інтереси здоров'я мають враховуватися в усіх сферах 

державної політики. Це, зокрема, буде можливо через налагодження 

ефективного механізму співпраці з усіма центральними органами виконавчої 

влади, щоб обмінюватися інформацією про фактори, що впливають на стан 

здоров'я населення. Концепція визначає засади, напрями, завдання, механізми і 

строки розбудови системи громадського здоров'я з метою формування та 

реалізації ефективної державної політики для збереження та зміцнення здоров'я 

населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження 

захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до 

здорового способу життя шляхом об'єднання зусиль усього суспільства. 

Реалізувати цю Концепцію передбачається протягом 2017-2020 років. [5]; 

- Міністерством охорони здоров'я  України розроблено проект 
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розпорядження КМУ, яким пропонується затвердити План заходів щодо 

реалізації цієї Концепції. Планом передбачено протягом ІІ–ІV кварталів 2017 

року розробити та забезпечити супровід у Верховні Раді України проектів 

законів України «Про систему громадського здоров’я»; «Про затвердження 

Державної цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від 

інфекційних хвороб на 2018 – 2023 рр.»; «Про затвердження Державної цільової 

програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017–2025 рр.».  Крім того, 

протягом 2017 –2018 років планується забезпечити розробку та функціонування 

єдиної інформаційно-аналітичної системи медичної інформації в сфері 

громадського здоров’я. [3]. Проект відповідного розпорядження пройшов 

громадське обговорення, наразі тривають узгоджувальні процедури із 

зацікавленими органами влади. Найближчим часом його буде подано до 

Кабінету Міністрів України на затвердження. 
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АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

ЄС У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Вихід України на міжнародний ринок, інтеграція до Європейського Союзу 

(ЄС) є пріоритетними напрямами державної політики, свідченням чому є 

розробка і прийняття цілого ряду законопроектів, програм і документів. У 

даному контексті актуального значення набуває процес адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС у сфері державної допомоги суб’єктам 

господарювання.  

Слід зазначити, що при гармонізації національного законодавства про 

захист економічної конкуренції із законодавством ЄС необхідним є проведення 

виваженої політики в сфері реалізації державної допомоги суб’єктам 

господарювання. Адже однією із причин виникнення монополій може бути 

безпосереднє державне втручання в різноманітних його проявах, наприклад, 

таких як державна допомога.  

Прийнятий у 2014 році Закон України «Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання» встановлює правові засади проведення моніторингу державної 

допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю 

такої допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та 

розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи 

державної допомоги та дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері 

державної допомоги [2]. 

Даний Закон можна вважати скоріше декларацією намірів наводити лад у 

сфері державної підтримки, ніж конкретним інструментом. Закон намагається 

відтворити фабулу ЄС щодо захисту конкуренції від втручання держави [4]. 

Уповноваженим органом згідно із Законом є Антимонопольний комітет України, 

який зможе приймати рішення про допустимість або недопустимість державної 

допомоги для конкуренції, її допустимість за умови виконання отримувачем 
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рекомендацій Антимонопольного комітету або ж припинення та повернення 

допомоги до бюджету. 

На Антимонопольний комітет України покладено розроблення та внесення 

в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 

прийняття нормативно-правових актів з питань державної допомоги. Акти, які 

буде приймати Кабінету Міністрів України повинні ґрунтуватися на принципі 

добросовісності конкуренції та відповідати європейським стандартам. За три 

роки до вступу Закону в силу Антимонопольний комітет України повинен 

підготувати нормативну базу на основі якої буде визначатися допустима 

державна допомога для конкуренції чи ні. 

Зобов’язання України дотримуватись норм законодавства міжнародної 

організації, як наслідок, унеможливлюють надання допомоги підприємствам, 

товари яких експортуються, тобто ті, що потрапляють на зовнішній ринок. Як 

стверджує К.А. Фліссак, чим більше пов’язані країни партнерськими 

економічними взаємовідносинами, чим більше переплетені міжнародні 

торговельні і інвестиційні потоки, тим актуальніше і гостріше постає проблема 

оптимізації зовнішньоекономічної діяльності окремо взятої країни в контексті 

захисту її національних економічних інтересів [3, с. 134]. Тому завданням уряду 

є пошук інших шляхів для просування вітчизняних товарів, оминаючи 

порушення норм законодавства ЄС та СОТ. 

У зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію законодавцям при розробці 

того чи іншого законопроекту, перш за все необхідно враховувати чинне 

законодавство ЄС, що має бути покладено в основу для попередження можливих 

правопорушень. 

Закон про державну допомогу, прийняття якого входило до плану 

імплементації європейських норм у національне законодавство, взагалі не 

регламентує жодної норми, пов’язаної з наданням допомоги експортній 

діяльності, окрім ст. 9, де підтримка експортних операцій або переважного 

використання продукції вітчизняного виробництва порівняно з імпортованою 

продукцією є винятковим випадком і правило неподання повідомлення про нову 
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державну допомогу не застосовується [1, с. 140]. 

Тому з метою недопущення будь-яких порушень у сфері надання 

державної допомоги експортоорієнтованим виробникам необхідно вже зараз 

враховувати вторинне законодавство ЄС з цього приводу. 

Безперечно, норми ЄС обмежують коло інструментів державної допомоги 

протекціоністського характеру. 

Таким чином, законодавча невизначеність, декларативність правових норм 

лише гальмує процес побудови системи державної допомоги суб’єктам 

господарювання. Лише тільки за допомогою розроблення та реалізації 

ефективного правового підґрунтя, забезпечення прозорих і чесних правил 

конкуренції можливим є захист українських експортерів від ризиків неплатежів, 

фінансових втрат та санкцій. 

Законодавство у сфері державної підтримки суб’єктів господарювання має 

бути європейсько орієнтованим, повинно чітко регулювати надання державної 

допомоги суб’єктам господарювання у відповідності з вимогами законодавства 

Європейського Союзу і Світової організації торгівлі. Необхідним є положення 

стосовно контролю за використанням допомоги, зокрема, органи 

Антимонопольного комітету України повинні проводити аналіз щодо можливих 

негативних наслідків у вигляді спотворення конкуренції на ринку, що може 

призводити до порушення міжнародних норм.  
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КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАІНСЬКОГО НАРОДУ ЯК ШЛЯХ ДО 

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ 

Людство створило більше проблем, ніж вирішило. Таким проблемним є 

стан сучасної України. Потрібно розуміти, що світовий досвід, в тому числі 

нашої країни, говорить про те, що там, де конфлікти присікаються, або назрілі 

протиріччя не помічаються, вони переходять на прихований (латентний) рівень. 

Як наслідок, можливість мирного вирішення протиріч у нашій державі була 

втрачена.  

Україна має необхідні об'єктивні умови для того, щоб зайняти гідне місце 

у світовій цивілізації. Важливу роль посідає консолідація народу України у 

врегулюванні політичного конфлікту. 

Консолідація – вид об'єднавчих етнічних процесів, який характеризується 

внутрішньою згуртованістю народу [1]. Саме згуртування народу України для 

реалізації демократичних реформ і вирішення конфліктів є надзвичайно 

важливим завданням для нашої держави сьогодні. 

Сьогодні консолідація неможлива без остаточного вирішення питання 

політичного конфлікту в Україні. 

В основі протиборства конфліктуючих сторін лежать об'єктивні 

протиріччя (економічні, соціальні, політичні, етно-конфесійні, ідеологічні, 

культурні та ін) [2, с.29]. Але найбільш гострі конфлікти відбуваються між 

http://gazeta.dt.ua/promyshliennost/derzhavna-pidtrimka-pidpriyemstv-i-galuzey-koli-ochikuvati-zmin-_.html
http://gazeta.dt.ua/promyshliennost/derzhavna-pidtrimka-pidpriyemstv-i-galuzey-koli-ochikuvati-zmin-_.html
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індивідами і соціальними групами в сфері політики.  

Політика, з одного боку, діяльність по попередженню та вирішенню 

конфліктів: «Мистецтво жити разом». З іншого боку, політика – засіб 

провокування конфліктів, оскільки вона пов'язана з боротьбою за володіння 

владою [3]. 

Зазвичай в конфліктології розглядають два основних варіанти закінчення 

конфлікту – досягнення примирення сторін або їх непримиренність (тобто 

створення тупикової ситуації, нерозв'язності конфлікту) [4]. «Мінські 

домовленості» 12 лютого 2015 року, як план досягнення примирення учасників 

у конфлікті сторін на Сході України, на жаль, має характер часткового 

врегулювання (тобто зміни поведінки однієї або декількох сторін конфлікту без 

вичерпання предмету спірних відносин).  

Ми маємо примирення на основі примусу або, іншими словами, 

використання «командного стилю» взаємовідносин, що дозволяє одній із сторін 

ігнорувати аргументи суперника. Конфлікт може вирішитися сам по собі, без 

спроб його свідомого регулювання (наприклад із-за втрати втоми політичних 

суб'єктів, виснаження ресурсів та ін.) [4], але такий варіант згубний, як для 

економіки, так і для репутації нашої держави. 

В цілому ж, основна проблема при використанні методів, орієнтованих на 

пошук взаємоприйнятного варіанту рішення, полягає в тому, що конфліктуючі 

сторони не завжди ведуть себе раціонально і не завжди готові до компромісів 

заради досягнення згоди.  

На жаль, до контролю за конфліктом в Україні прагнуть навіть ті сили, які 

зацікавлені не у врегулюванні, а в перманентному його загостренні, консервації, 

що, за їх розрахунками, могло б породити ситуацію, яку можна використовувати 

більш ефективно, ніж противники. У цьому випадку «опозиційні» сили постійно 

оскаржують пропоновані владою України правила гри, ставлячи їх перед 

необхідністю постійно посилювати свої вимоги, що дає привід неодноразово 

звинувачувати їх в антидемократизмі. У свою чергу і правлячі еліти нерідко 

висувають неприйнятні умови для співпраці, сподіваючись на компрометацію 
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своїх суперників в очах громадської думки (як не прагнуючих до громадської 

злагоди). 

Однак у більшості випадків політичні сили прагнуть до контролю за 

конфліктами саме з метою їх врегулювання. При цьому в якості суб'єкта 

управління конфліктом можуть виступати як одна з його сторін, так і, умовно 

кажучи, третя сила, яка не бере участі у ньому, але зацікавлена в його 

врегулюванні (наприклад, ООН).  

Особливим значенням для політичного життя України є те, що прагнення 

управляти розвитком конфлікту виходить з боку правлячих структур, 

центральних властей держави. 

Якщо порівняти вітчизняну дійсність з досвідом сучасних демократичних 

країн, то слід зазначити, що головною перешкодою для досягнення суспільного 

консенсусу в Україні є, насамперед, несформованість суб'єктів консенсусного 

погодження – соціальних груп – внаслідок кризи ідентичності та загальної 

неструктурованості соціуму [5]. 

Поліпшення ситуації в Україні варто очікувати тоді, коли політико-владна 

еліта у своїй політичній та управлінській культурі зуміє використати науково-

просвітницький чинник. Якби еліта України думала про громадянське 

суспільство, про народ, то не допустила б тих проявів політичного, 

економічного, правового, морального свавілля, які виснажують Україну 

сьогодні. Це не робить честі депутатам Верховної Ради України, та створює 

державі недобру репутацію у світі. 

Вся сукупність заходів подолання політичного конфлікту повинна 

адекватно відповідати ресурсам, наявних у розпорядженні держави, а також 

сприяти підтриманню іміджу влади; формувати у населення переконання, що 

влада не боїться розвитку конфлікту і здатна тримати його під контролем. 

Щоб пояснити і усвідомити сучасний стан українців, треба звернути увагу 

на історичні факти, про які свого часу писав Б. Цимбалістий, виділивши три його 

особливості: 

1. Багатовікова бездержавність, тобто відсутність влади, відсутність 
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нагоди здобувати досвід влади, бути нарівні у стосунках з іншими народами й 

почуватися вільним господарем на своїй землі; 

2. Поділ української території та включення її частин у різні держави з 

різними культурами, політичними системами, що призвело до психологічного, 

побутового і політичного відчуження між різними частинами українського 

народу; 

3. Багатократна денаціоналізація провідної верстви України: у XVI-XVII 

ст. наше боярське і шляхетное сословье «ополячилось»; у XVIII-XIX ст. нащадки 

козацьких старшин зросійщилися, у ХХ ст. пролетарська провідна верства була 

змушена здебільше піти на службу інтересам радянсько-російської імперії [6, c. 

8]. 

На жаль, політику завжди розуміли як шлях до влади, тому й боролися 

головним чином за те, щоб отримати владу, а не прагнути ефективно її 

реалізувати в інтересах народу. 

Настав час, коли Україна повинна не тільки усвідомити себе як держава, 

що зустрілося з новими викликами нової епохи ХХІ століття, але і об'єктивувати 

свій стан через «гіркий досвід», направивши свій інтелект, працю народу на 

реалізацію даною історією державної самостійності та побудову демократичної 

держави.  

Справжня глобалізація (інтернаціоналізація), до якої необхідно прагнути 

Україні, передбачає дружбу і співробітництво всіх народів, повага до 

національної самобутності, взаємозбагачення національних культур [7]. 

Проблема об'єднання і консолідації українського суспільства є 

відповідальним завданням перед світовою історією, народом України, яку має 

реалізувати сучасна політико-управлінська еліта. На жаль, сьогодні ті, хто 

бореться і отримує владу, не всі й не завжди усвідомлюють, як направити її на 

благо людям. Сьогодні в Україні побудова демократичної держави вимагає 

об'єднання політико-владної еліти та припинення чвар. 
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УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Земельні відносини як складова виробничих відносин посідають особливе 

місце в суспільному виробництві і потребують цілеспрямованої координації дій, 

адекватних формам власності на землю, формам господарювання на ній та 

способам використання землі у всіх галузях економіки. Виходячи з цього, 

використання землі, а в широкому розумінні – земельних ресурсів, потребує 

цілеспрямованого державного управління. Крім того, в Україні управління 

земельними ресурсами є ключовою проблемою земельної реформи, яка до 

сьогодні не знайшла остаточного вирішення, що, у свою чергу, пов’язане з 

вирішенням питання про шляхи ефективного використання земельних ресурсів 

в умовах  децентралізації.  Одним із основних завдань реформи децентралізації 

є посилення ролі територіальних громад із наданням їм права самим 

розпоряджатися землями, котрі перебувають як у межах населених пунктів, так 

і поза ними. 

Основна мета управління земельними ресурсами – забезпечення потреб 

суспільства, що задовольняються на основі використання властивостей землі. 

Мета відображає перспективний стан земельних ресурсів і процесу їх 

використання. Останнє виникає при безпосередній дії суспільства або окремих 

суб’єктів на землю. При цьому у кожній такій дії є певна мета, пов’язана з 

конкретним властивостями землі. Суспільство не в змозі повністю контролювати 

мету окремих суб’єктів земельних відносин через їх численність і різноманіття, 

тому управління таким процесом означає встановлення загальних правил і меж 

використання землі. Такі межі існують відповідно до встановлених і юридично 
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оформлених (у вигляді правових норм) правилам використання, що 

регламентують земельні відносини і систему землекористування. Такі 

положення характерні для будь-якої форми і режиму використання землі та є 

загальними для всієї системи земельних відносин. 

У пакеті реформ, які планується реалізувати впродовж найближчого часу, 

особлива увага надається реформі місцевого самоврядування. Згубність чинної 

моделі, заснованої на ручному управлінні розподілу ресурсів, доводить історія. 

Урядом запропоновано напрямки проведення реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, метою якої є підвищення 

якості життя людини за рахунок створення ефективної системи управління і 

забезпечення сталого територіального розвитку. Децентралізація – серед тих 

реформ, без яких неможливо втілити в життя Угоду про асоціацію з 

Європейським Союзом та взагалі забезпечувати нормальних розвиток 

Української держави. На потребі прискорення реформ в Україні неодноразово 

наголошували 2014 року й міжнародні експерти, зокрема представники ПАРЄ та 

ОБСЄ. 

Питання децентралізації повноважень знайшло відображення в Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні, схваленій Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333р від 1 

квітня 2014 року [1]. У ній зазначається, що однією з нагальних проблем 

розвитку місцевого самоврядування є подолання його відстороненості від 

вирішення питань у сфері земельних відносин. Для її розв’язання пропонується 

надання органам місцевого самоврядування базового рівня повноважень у 

вирішенні питань забудови (відведення земельних ділянок, надання дозволів на 

будівництво, прийняття в експлуатацію будівель), визначення матеріальною 

основою місцевого самоврядування майна, зокрема землі, що перебуває у 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст (комунальній власності), та 

належної бази оподаткування, а також надання територіальним громадам права 

розпоряджатися земельними ресурсами в межах своєї території, об’єднувати 

своє майно та ресурси в рамках співробітництва територіальних громад для 
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виконання спільних програм та ефективнішого надання публічних послуг 

населенню суміжних територіальних громад. Сьогодні питання земельних 

відносин контролюється органами місцевого самоврядування тільки в межах 

населених пунктів, це лише біля 4% території України. Цю систему необхідно 

змінити, передавши основну частину земельних ресурсів у розпорядження саме 

органам місцевого самоврядування, спроможним територіальним громадам, а 

іншу частину залишити за державою. Роль держави, в першу чергу, полягатиме 

в забезпеченні контролю за раціональним використанням земельних ресурсів. 

Станом на 1 січня 2017 року відбулися перші вибори у 366 об’єднаних 

територіальних громадах. Ці громади набувають нової якості здійснення 

місцевого самоврядування, отримують нові повноваження та додаткові ресурси 

на їх виконання відповідно до норм Бюджетного кодексу, зокрема у сферах 

освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального 

господарства. Однак, такі об’єднані територіальні громади повністю усунені від 

розпорядження земельними ділянками державної власності за межами населених 

пунктів та позбавлені будь-якого впливу на рішення щодо надання їх у власність 

та користування. 

Обмеження «земельної» юрисдикції органів місцевого самоврядування 

лише межами населених пунктів невиправдано ускладнює розвиток громад, 

зменшує матеріальну основу місцевого самоврядування. До того ж, це не 

узгоджуються з одним із основних принципів демократичного суспільства, який 

визнаний у світі – принципом повсюдності місцевого самоврядування.  

Розпорошення повноважень із розпорядження землями, розташованими за 

межами населених пунктів між багатьма органами виконавчої влади, які 

здебільшого територіально розташовані у обласних центрах, також не сприяє 

доступності адміністративних послуг, які вони надають, для населення. 

Тому постає питання про зміну вказаної ситуації і передачу об’єднаним 

територіальним громадам у комунальну власність земель державної власності, 

розташованих за межами населених пунктів (крім тих, на яких розташовані 

об’єкти державної власності). 
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Децентралізація земельних відносин передбачає передачу права розпо-

рядження землями громадам, власність на землі перейде об'єднаним громадам, 

Держгеокадастр здійснюватиме лише контроль за використанням землі. 

Новостворені об’єднані громади повинні мати економічні ресурси для свого 

ефективного розвитку. Окрім бюджетних та податкових можливостей, держава 

передає цим громадам і земельні ресурси. Реформа територіальної організації 

влади в Україні є надзвичайно відповідальним завданням, яке, попри свою 

складність, має бути реалізоване вже найближчим часом. Урахування 

запропонованих підходів під час формування адміністративно-територіальних 

одиниць базового рівня при удосконаленні земельного законодавства дозволить 

спростити відповідні адміністративні процедури та мінімізувати кількість 

потенційних конфліктів у процесі управління територіями, та розвитком 

територіальних громад. Основною метою державної політики у сфері управління 

земельними ресурсами має бути концепція реформування та регулювання 

правовідносин на землю як невід'ємної частини державної соціально-

економічної політики, та забезпечення умов для ефективного використання землі 

на місцевому рівні територіальних громад та розвитку земельного ринку як 

однієї з ключових умов сталого економічного розвитку країни, підвищення 

добробуту її громадян. 

Висновки і пропозиції.  Враховуючи все вищезазначене, можна зробити 

висновки, що для ефективної роботи новостворених громад необхідно віднести 

до земель комунальної власності усі землі державної власності за межами 

населених пунктів в межах територій об’єднаних територіальних громад, що 

створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, окрім, приватної власності та земель: 

 - на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна 

державної власності; 

- які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, 

державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук 

України, державних галузевих академій наук; 
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- які належать до земель оборони; 

землі зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що 

зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Також, з метою забезпечення принципу повсюдності місцевого 

самоврядування, пропонується надати органам місцевого самоврядування 

об’єднаних територіальних громад повноваження щодо: 

- зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності. 

Також необхідно запровадити механізм уточнення меж територіальних 

громад при виникненні невизначеності або спору з приводу таких меж. Все це 

надасть можливість зміцнити матеріальну і фінансову основу місцевого 

самоврядування, більш  якісне і обґрунтоване планування розвитку територій. 

Надання органам місцевого самоврядування реальних повноважень щодо 

управління земельним фондом об’єднаної громади дозволить чітко і прозоро 

формувати дохідну частину місцевих бюджети в частині плати за землю. 
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

АРХІВНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Наукове осмислення процесу реформування архівної системи на засадах 

демократизації та децентралізації представляє собою актуальний і важливий 
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напрям архівознавчих досліджень.  

Після Євромайдану і Революції гідності активізувалися реформаційні 

процеси в усіх ділянках суспільного життя в Україні, включаючи й архіви. Значні 

зміни супроводжуються динамічними трансформаціями як внутрішньої, так і 

зовнішньої політики, спрямованої на виконання Угоди про асоціацію України з 

ЄС і адаптацію українського суспільства до євростандартів згідно положень 

Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», спрямованої на впровадження 

європейських підходів до підвищення якості державного управління [8]. 

Децентралізація влади, як ключова ланка адміністративної реформи щодо 

підвищення ролі місцевих громад, стосується й системи архівних установ у 

напрямку наближення її до потреб і запитів людей, розширення масштабів 

надання архівних послуг, підвищення їх якості. Все це вимагає запровадження 

інноваційних технологій і методів організації архівної справи, зростання 

професіоналізму управління, підвищення ролі як загальнодержавних, так і 

регіональних та місцевих структур, розширення самоврядності архівних установ 

тощо. У кінцевому рахунку демократизація і децентралізація висуваються на 

одне з пріоритетних місць реформування архівної системи. 

Варто зазначити, що питання демократизації і децентралізації архівів 

порушувалось на всіх конгресах Міжнародної ради архівів (МРА), міжнародних 

конференціях Круглого столу архівів, починаючи з середини 1970-х років. Ці 

питання дедалі частіше порушуються на засіданнях колегії і виробничих нарадах 

Державної архівної служби України (Укрдержархів) – центрального виконавчого 

органу, що реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства та 

створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, 

у виступах керівників галузі і архівних установ, Громадської ради і Спілки 

архівістів України. Фахівці вирішують проблеми  пов’язані з особливостями 

управлінської діяльності Державної архівної служби України, центральних, 

галузевих та місцевих державних архівів, трудових архівів, архівних відділів 

підприємств, установ та досвіду організації архівної справи в умовах 

демократизації та децентралізації, спрямовані на підвищення ефективності 
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управлінської роботи, насамперед у контексті наближення архівної справи до 

потреб суспільства і європейських стандартів [3]. 

Державна архівна служба України повинна брати активну участь як у 

реалізації державної політики у сфері архівної справи, так і у виробленні 

стратегії розвитку галузі, її організаційному та науково-методичному 

забезпеченні. На думку, Я. Калакури, удосконалення структури Укрдержархіву 

покликане вибудувати такі взаємини з архівами, які б, з одного боку, дозволили 

зберегти у своєму полі зору ключові напрями їх діяльності: формування 

Національного архівного фонду України (НАФ), створення оптимальних умов 

зберігання і користування його ресурсами, розвитку науково-довідкового 

апарату та інформаційних систем, зміцнення матеріально-технічної бази, участь 

у міжнародному співробітництві тощо, уникаючи при цьому надмірної опіки, 

нагляду і насадження однакових шаблонів, а з другого, відкривали б ширший 

простір для ініціативи і творчості [2, с. 129]. 

Формування, збереження, примноження і використання НАФ є головною 

метою діяльності архівних установ. Децентралізація повинна сприяти 

поліпшенню усіх напрямів діяльності архівів, насамперед у справі відбору, 

експертизи цінності документів, їх обліку і описування, зберігання, дослідження, 

забезпечення використання, задоволення запитів на ретроспективну інформацію 

і надання послуг, включаючи й платні. Вона відкриває для колективів 

центральних, галузевих і обласних державних архівів ширше поле можливостей 

раціональніше вирішувати кадрові питання, ефективніше використовувати 

кошти, виявляти більше ініціативи щодо зв’язків із громадськістю. Водночас 

децентралізація – це засіб і спосіб розвитку самоврядності та ініціативи архівних 

установ у контексті удосконалення управління: стратегічного програмування і 

планування роботи, прийняття управлінських рішень, оновлення стилю роботи, 

поліпшення кадрового, інформаційного, матеріально-фінансового забезпечення 

архівів. Все це поліпшить функціонування всієї системи архівних установ [2, с. 

126–127]. 

Ключовим питанням демократизації і децентралізації архівів є ліквідація 
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жорсткого централізованого планування роботи, різного роду обмежень щодо 

доступу до інформаційних ресурсів, розсекречення документів. Важливу роль у 

цьому аспекті відіграв Указ Президента України 2009 р. «Про розсекречення 

документів, пов’язаних із українським національно-визвольним рухом, 

політичними репресіями та голодоморами»  [7]. Його логічним продовженням 

став Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 

тоталітарного режиму 1917–1991 років» [6]. 10 квітня 2017 р. в Національному 

музеї історії України Державна архівна служба України презентувала архівно-

музейний проект «Декомунізація: архівні хроніки» [5]. 

Із демократизацією та децентралізацією тісно пов’язана інформатизація 

суспільства. Відповідно змінюються функції та організація роботи архівних 

установ, де поряд із традиційними функціями архівів, на пріоритетне місце 

висувається інформаційно-технологічна. Архіви перестають бути звичними 

сховищами документальної інформації. Сучасні інформаційні технології 

дозволяють швидко зорієнтуватися в архівних фондах, прискорити процеси 

доступу, опрацювання та отримання необхідної інформації [4, с. 227]. 

Інформатизація архівної справи також спрямована на вдосконалення 

управління системою архівних установ, вироблення перспективних напрямів 

інноваційного розвитку архівної справи, інтенсифікацію соціальної та наукової 

комунікації, забезпечення широких зв’язків архівних установ та споживачів 

архівної інформації, налагодження співпраці з Інтернет-сайтами історичного й 

архівознавчого профілю тощо [1, с. 200]. 

Отже, демократизація і децентралізація зачіпають усі сфери 

життєдіяльності суспільства, включаючи й архівну. Вони сприятимуть 

застосуванню ефективніших способів і методів демократичного управління 

архівними установами, що спрямовані на успішне збирання та зберігання 

ретроспективної документної інформації, упровадження новітніх технологій 

опрацювання, використання та розширення доступу до інформаційних ресурсів 

Національного архівного фонду України. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

Сьогодні в державі відбуваються демократичні перетворення, відповідно 

дедалі більшої актуальності набуває вдосконалення системи надання 

адміністративних послуг органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування. Останніми роками зроблено значні кроки в цьому напрямку, 

насамперед 2012 року ухвалено Закон України «Про адміністративні послуги» 

[1], що дозволило суттєво раціоналізувати процес надання адміністративних 

послуг, підвищити їх якість і забезпечити реалізацію принципів відкритості та 

прозорості. Водночас у чинному законодавстві залишається чимало прогалин, 

пов’язаних з процесом надання адміністративних послуг, що зумовлює 

актуальність наукового дослідження цих проблем. 

При тому що формування системи надання адміністративних послуг в 

Україні розпочалося досить давно, до сьогодні не повною мірою впорядковано 

норми чинного законодавства, які регламентують механізм надання 

адміністративних послуг та інші пов’язані з цим процесом аспекти. 

Мета статті полягає в дослідженні правового забезпечення процесу 

надання адміністративних послуг в умовах децентралізації влади та в розробці 

рекомендацій щодо його вдосконалення. 

Формування правової основи надання адміністративних послуг в Україні 

здійснювалося поступово. Серед чинників, які вплинули на процес створення 

нормативної основи надання адміністративних послуг, можна виокремити такі: 



66 
 

засвоєння Україною європейських правових цінностей, лібералізму, 

верховенства права, поваги до прав і свобод людини і громадянина; 

упровадження у вітчизняну управлінську практику принципів належного 

врядування, публічного адміністрування; необхідність радикального оновлення 

адміністративного законодавства з урахуванням людино-центристської ідеології 

державного управління [2, с.2]. 

Процес надання адміністративних послуг регулюється багатьма 

нормативними актами. Однак на сьогоднішній день в умовах проведення 

реформи децентралізації влади зазначені нормативні акти потребують 

удосконалення.  

Так, з моменту прийняття повноважень органами місцевого 

самоврядування у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та державної реєстрації суб'єктів бізнесу було виявлено багато недоліків у 

застосуванні норм на практиці. У зв'язку з цим впродовж 2016 року до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» [3], п'ятьма законами вносились зміни, до Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» [4], вносились зміни 3 рази. 

На прикладі адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 

суб’єктів бізнесу, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання можна назвати декілька 

недоліків, що потребують законодавчого врегулювання. 

Так, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують 

формування державної політики щодо делегованого повноваження не 

затверджені типові інформаційні картки адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (Міністерство юстиції 

України) та сфері реєстрації/зняття з реєстрації  місця проживання фізичних осіб 

(Державна міграційна служба України), як того вимагає стаття 8 Закону України 

«Про адміністративні послуги». 

Також в Переліку кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, що 
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контролюють справляння надходжень бюджету, затвердженому постановою 

Кабінету Міністрів України № 106 від 16.02.2011р. (в редакції від постанови 

КМУ № 109 від 01.03.2017р.) [5], необхідно визначити органи місцевого 

самоврядування як контролюючий орган по надходженням по кодам бюджетної 

класифікації 22012600 (адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень) та 22010300 (адміністративний збір за 

проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань). Цей недолік не дає можливість повернути заявнику 

помилково перерахований адміністративний збір до місцевого бюджету. 

Не зважаючи на багато прогресивних положень Закону «Про 

адміністративні послуги», законодавство вимагає вдосконалення також в 

наступних напрямках: 

- затвердження переліку адміністративних послуг на рівні Закону (проект 

Закону України «Про перелік адміністративних послуг»); 

- запровадження дієвого механізму розгляду скарг та посилення 

відповідальності посадових осіб суб'єктів надання адміністративних послуг у цій 

сфері (проект Адміністративно-процедурного кодексу); 

- продовження децентралізації на місцевий рівень найбільш популярних 

послуг; 

- приведення законів та підзаконних актів у відповідність до Закону 

України «Про адміністративні послуги», зокрема, в частині визначення основних 

вимог до адміністративних послуг. 

Удосконалення системи надання адміністративних послуг та розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування є надважливим завданням у 

контексті реформи місцевого самоврядування та децентралізації в Україні. Адже 

основною метою цієї реформи є надання якісних та доступних публічних послуг. 

На нашу думку, простіший та якісніший доступ до адміністративних послуг 

сприятиме реалізації повноважень органами місцевого самоврядування, 

зменшенню проявів корупції, та призведе до економії бюджетних витрат. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

З огляду на сучасні тенденції розвитку державної служби та служби в 

органах місцевого самоврядування національна система підвищення кваліфікації 

працівників органів влади безумовно потребує свого вдосконалення та 

визначення нових пріоритетів. Важливим аспектом у цьому процесі є 
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вдосконалення навчальних програм, вироблення та впровадження нових 

інноваційних форм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб органів місцевого самоврядування. 

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів 

місцевого самоврядування можна визначити як навчання з метою оновлення та 

розвитку знань і умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань 

професійної управлінської діяльності [1]. 

В органах державної влади та місцевого самоврядування спостерігається 

висока плинність кадрів, що посилюється проблемою недостатньої кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Це 

зумовлює необхідність пошуку нових більш привабливих форм підвищення 

кваліфікації для державних службовців та службовців органів місцевого 

самоврядування.  

За даними Національного агентства України з питань державної служби, 

майже 90% персоналу органів виконавчої влади та 85% органів місцевого 

самоврядування мають повну вищу освіту, у галузі знань «Державне управління» 

– 1,2 тис. осіб [2]. Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, які пройшли підвищення кваліфікації у центрі перепідготовки 

та підвищення кваліфікації, поступово зменшується, що обумовлено 

скороченням чисельності працівників державних органів виконавчої влади та 

зміною у структурі системи органів виконавчої влади. 

Ураховуючи потребу у забезпеченні органів державної влади 

висококваліфікованими та компетентними фахівцями, якісному відборі 

виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями 

галузі знань «Державне управління» та підвищенні кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування утворено відповідну 

Конкурсну комісію, до складу якої увійшли представники Секретаріату Кабінету 

Міністрів, Міністерства освіти і науки, Міністерства економічного розвитку, 

Міністерства фінансів, Міністерства регіону та громадськості. За результатами 

діяльності Конкурсної комісії визначено: 
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24 вищі навчальні заклади для підготовки за державним замовленням, 285 

магістрів за спеціальністю «Державне управління» (з них 40 осіб – за денною 

формою навчання, 245 осіб – за заочною формою навчання), 1015 магістрів за 

спеціальністю «Державна служба» (з них 60 осіб – за денною формою навчання, 

955 осіб – за заочною формою навчання) [2]; 

13 навчальних закладів для підвищення кваліфікації, 19712 державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і 

протидії корупції [2].  

Усього розпочали навчання за спеціальностями галузі знань «Державне 

управління» 1300 слухачів, у тому числі за денною формою навчання – 100 осіб, 

за заочною – 1200 осіб. Більшість вступників (понад 90%) направлені на 

навчання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування [2].  

Пріоритетним завданням навчальних закладів, які здійснюють підвищення 

кваліфікацію державних службовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, є перегляд існуючих форм підвищення кваліфікації, аналізу 

кращих вітчизняних та зарубіжних практик, а також впровадження інноваційних 

форм та методик, які б відповідали сучасним пріоритетам щодо модернізації та 

реформування державної служби в Україні. 

Таким чином, на теперішній час в Україні функціонує система організації 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, 

створена відповідна матеріальна база. Але враховуючи сучасну практику 

реалізації програми підвищення кваліфікації державних службовців, необхідним 

є впровадження елементів кадрової політики відповідно до міжнародного 

досвіду. Такі зміни в галузі розвитку і реформування державного управління, 

кадрового забезпечення державної служби дозволять підвищити ефективність 

програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

органів місцевого самоврядування. 

Література: 

1. Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та 
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підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування: постанова від 07.07.2010 №564 [Електронний ресурс] / 

Законодавство // Верховна Рада України. Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-%D0%BF 

2. Офіційний сайт Національного Агентства України з питань державної 

служби [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua. 
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Державно-приватне партнерство: перспективи розвитку в Україні 

 

 

Мохова Ю.Л., к.держ.упр., доц. кафедри економічної теорії,  

державного управління та адміністрування Донецького національного 

технічного університету (м.Покровськ) 

 

РОЗВИТОК Е-УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У сучасних умовах суспільного розвитку гостро усвідомлюється проблема 

необхідності трансформації всієї системи державного управління. Це зумовлено 

насамперед переходом від інформаційного суспільства до суспільства знань, що 

докорінно змінює всі комунікації в суспільстві і ставить нові вимоги перед 

якістю послуг, які надаються державними службовцями. 

Електронний уряд (e-Government) – це спосіб організації державної влади 

за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної 

інформаційної мережі, що забезпечує функціонування органів влади в режимі 

реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне 

спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій [1]. 

Високий рівень використання е-послуг спостерігається в розвинених 

країнах: США, Данія, Канада, Фінляндія, Австралії. Серед цих країн середній 

рівень використання е-уряду становив 26% до загальної кількості населення. 

Найбільша кількість користувачів е-уряду – серед громадян віком від 25 років до 

34, і найменша – серед 35-54 річних [2].  

У Європі лідером в цієї області є Великобританія, в якій вже з 2000 року 

реалізується програма «E-citizen, e-business, e-government» («Електронний 

громадянин, електронний бізнес, електронний уряд») у рамках проекту 

«Стратегічної структури для обслуговування суспільства в інформаційному 

столітті». Програма передбачає розвиток і використання всіх електронних видів 

державних послуг, які можуть надаватися через Інтернет, мобільний зв’язок, 

цифрове телебачення. 

Досвід розвинутих країн показує, що електронна взаємодія громадян з 

органами влади може коштувати удвічі дешевше, ніж те, що здійснюється за 
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допомогою реального офісу. 

У пострадянських країнах реалізуються різні проекти, які становлять 

основу «електронного уряду»: удосконалюється телекомунікаційна 

інфраструктура починається широке вживання корпоративних систем в митній, 

фінансовій, податковій областях; формуються різні електронні реєстри, кадастри 

[1]. 

Основний етап розвитку електронного урядування в Україні почався в 2015 

році після прийняття Коаліційної угоди парламентських фракцій Верховної Ради 

України (2014 рік) та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої 

Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015 [3]. Метою впровадження 

електронного урядування в Україні є досягнення європейських стандартів якості 

електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади для 

громадян, представників бізнесу та громадських організацій. 

Стратегічними завданнями розвитку е-урядування в Україні є: 

забезпечення прав громадян на доступ до всіх видів відкритої державної 

інформації, що має індивідуальну та суспільну значимість; залучення громадян 

до участі у державних справах; вдосконалення технології державного 

управління; подолання інформаційної нерівності; організація надання послуг 

юридичним та фізичним особам в інтегрованому вигляді дистанційно – через 

Інтернет та інші засоби; перебудова відносин з громадянами; надання 

громадянам можливості навчатися протягом всього життя; сприяння розвитку 

економіки; системоутворювальне законодавче забезпечення [3]. 

Незважаючи на прийнятий Закон України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» складність реалізації 

державної політики обумовлена відсутністю в Україні Концепції, Стратегії та 

Програми як розвитку інформаційного суспільства в цілому, так і електронного 

урядування зокрема [4].  

Всупереч позитивній динаміці розвитку електронних інформаційних 

ресурсів в Україні невирішеними хронічними проблемами залишаються 

недосконала технологія підготовки та прийняття урядових рішень, яка суттєво 



74 
 

знижує їх ефективність, відомчий підхід до їх створення, значне дублювання 

інформації, відсутність єдиних стандартів та несумісність ресурсів, складність 

доступу та ін. Проблеми, що перешкоджають впровадженню елементів е-

урядування у діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, носять комплексний міжвідомчий характер і не можуть бути 

вирішені на рівні окремих органів влади.  

Таким чином, розвиток е-урядування потребує побудови гнучких систем, 

вимагає проведення скоординованих організаційно-технологічних заходів і 

погодження дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

рамках єдиної державної політики [5]. 

Впровадження е-урядування в Україні повинно забезпечити якісно новий 

рівень управління державою та суспільством в цілому, зміцнить довіру до 

держави та її політики, вдосконалить взаємодію між органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування, бізнесом, громадянами та державними 

службовцями. Якісно побудована система електронного урядування має 

позитивно впливати на загальний хід та наслідки проведення подальших 

радикальних перетворень в українському суспільстві, насамперед, соціальної і 

економічної реформи та розбудови соціальної держави. 

Література: 
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gov.adamant.ua/menu/e_gov/ 

2.Похило І.Д. Світовий досвід впровадження е-урядуванння [Електронний 
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НАПРЯМКИ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ В 

УКРАЇНІ 

На сучасному етапі розвитку економіки спостерігається неефективне та 

нераціональне використання ресурсів суб’єктами господарювання. Застаріле 

обладнання та збитковість підприємств, недостатнє фінансування програм 

збереження навколишнього середовища погіршують ситуацію, яка склалася. 

Так, наприклад ,тільки втрати води при транспортуванні в 2014 та 2015 роках 

склали 2795 та 2574 млн. м3 відповідно [1]. Рішення даної проблеми можливе за 

рахунок поєднання економічних, екологічних та соціальних інтересів суб’єктів 

господарювання. Перші інтереси враховують підвищення фінансових 

показників, другі – зменшення навантаження на навколишнє середовище, а треті 

– підвищення зайнятості населення. Об’єднання представлених інтересів 

можливе при створенні стратегічних альянсів між підприємствами, які прагнуть 

досягнути вищезазначених цілей, та отримати додатковий результат – 

синергетичний ефект. 

Проблемами висвітлення теоретичних та практичних аспектів формування 

стратегічних альянсів займалися наступні вчені – економісти. В. Загарій у роботі 

[2] звертає увагу на тенденції створення та розвитку міжнародних стратегічних 

http://nc.da-gov.adamant.ua/menu/publications/doc/koncep.pdf
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альянсів. О. Б. Осідач [3] аналізує сучасні напрями формування стратегічних 

альянсів в умовах активізації глобальних фінансово-економічних відносин. 

Наголошено, що міжнародні підприємства зацікавлені в просуванні товарів та 

послуг на українські ринки, а вітчизняні підприємства, зі свого боку, в отриманні 

інноваційних технологій від партнерів, що створює підґрунтя для об’єднання 

суб’єктів господарювання в стратегічні альянси. В науковому дослідженні [4] 

наголошено на тому, що обмін досвідом та інноваційними технологіями 

становить основу стратегій міжнародного співробітництва у сфері науки та 

технологій. Отже, щоб реалізувати певні проекти, вітчизняні підприємства 

повинні об’єднуватися з міжнародними для створення стратегічних альянсів. 

Констатуючи високий рівень опрацювання даного питання, водночас слід 

відзначити, що недостатньої уваги надано об’єднанню суб’єктів господарювання 

для підвищення ефективності використання ресурсів, зокрема водних. 

Формуванням альянсів сучасний бізнес відповідає на потреби зовнішнього 

середовища, враховуючи тиск технологічних факторів та зростання 

інтелектуального досвіду особистостей в процесі виробництва. Суттєву роль 

відіграє у даному процесі й світова глобалізація економіки. На перший план в 

процесі прийняття рішень виходить питання зовнішньої організації фірми, а не 

внутрішньої, що пояснюється можливістю урізноманітнити взаємовигідні 

відносини з іншими фірмами, організаціями та закладами. Таке партнерство стає 

життєво необхідним для підвищення конкурентоспроможності й успіху в 

ринкових умовах. 

В останні роки в розвитку форм і механізмів стратегічних союзів 

намітилися певні тенденції. До них треба віднести зростання кількості й 

розмаїття форм міжнародних стратегічних альянсів. Треба зауважити, що 

подібні альянси не завжди реєструються і часто створюються в конфіденційних 

умовах. Також помітна тенденція зміни двостороннього партнерства на мережі, 

які складаються з кількох учасників, що призводить до суперництва не окремі 

фірми, а їх групи, об’єднані певними стратегічними інтересами. 

На даному етапі розвитку економіки особливої актуальності набуває 
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проблема створення стратегічного альянсу для паливно-енергетичного 

комплексу. Так як на сучасному етапі господарювання спостерігається 

збільшення збитковості вугледобувних підприємств, то необхідно виявляти та 

залучати такі резерви підвищення фінансового стану, які не потребують значних 

капіталовкладень. Одним з таких резервів є продаж побічної продукції 

вугледобувного підприємства іншим суб’єктам господарювання, які 

перебувають у стратегічному альянсі. Даною продукцією може виступати 

відкачана вода, резерв якої в Україні є  значним. Згідно статистичних даних 

середньорічний притік водного ресурсу на вугледобувних підприємствах може 

коливатися від 1 до 992 м3/хв [7] і його продаж можливий для 

теплоелектростанції, так як таке підприємство є найбільшим споживачем даних 

ресурсів. Стратегічний альянс між ТЕС та вугільним підприємством створює 

підґрунтя для покращення фінансово-економічних показників і підвищує 

індивідуальну ефективність господарської діяльності кожної із сторін, тобто при 

цьому забезпечується досягнення синергетичного ефекту. 

В сучасних умовах існує декілька шляхів зміни ефективності використання 

води. Перший варіант – зміна технології виробництва (зменшення кількості 

використаного ресурсу або його втрат). Використання даного варіанту для 

теплоелектростанції в короткостроковому періоді неможливо, оскільки потрібні 

додаткові фінансові витрати на оновлення, реконструкцію або заміну 

обладнання тощо. Другий – придбання води для виробництва у різних 

постачальників. Ціна на воду у водоканалу, а також транспортні витрати, 

визначаються державою, і тому зміна ціни на ресурс практично неможлива. 

Щодо вугледобувного підприємства, то перевагою купівлі води у нього є 

можливість встановлення договірної ціни на даний ресурс. Однак у цьому 

випадку потрібні додаткові витрати на очищення води від різних мінеральних 

домішок. Тому будівництво теплоелектростанції поруч із шахтою є доцільним в 

малозабезпечених водою районах. Проте використання відкачаної води можливе 

також і при наявності природних джерел ресурсу, якщо собівартість води з шахти 

з подальшим її очищенням буде меншою, ніж при купівлі у водоканалу. В усіх 
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вищерозглянутих випадках гнучкі ціни можна застосувати тільки при купівлі 

води у вугледобувних підприємств. Ціна ресурсу в цьому випадку визначається 

або ринковими, або договірними відносинами. 

У подальших дослідженнях необхідно розглянути сценарії розвитку подій. 

Тобто варіанти продажу відкачаної води вугледобувного підприємства іншим 

суб’єктам господарювання, які входять в стратегічний альянс. 
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ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Місцеві бюджети це фінансова основа діяльності місцевих органів влади 

та самоврядування, від ефективного виконання яких залежить добробут 

громадян та якість послуг, гарантованих державою. З роками вони набувають усе 

більшого значення, як за обсягом фінансових ресурсів держави, так і в 

розв’язанні соціально-економічних проблем регіонів. 

У сучасних умовах державний контроль за бюджетними коштами є 

актуальною і складною проблемою, тому що рівень економічного і соціального 

забезпечення фінансової стабільності держави та окремих територій залежить 

від рівня виконання бюджетів. Фінансовий контроль держави у процесі 

планування та виконання місцевих бюджетів має велике значення у забезпеченні 

функціонування фінансового механізму органів місцевого самоврядування. 

Основна проблема пояснюється дефіцитністю місцевих бюджетів, їх 

ротаційністю та недоліками під час формування доходної частини бюджету, 

дуже високим рівнем порушень у використанні їх коштів, через що належним 

чином не реалізуються певні соціально-економічні функції місцевого 

самоврядування [1]. 

Основна проблема в організації системи державного фінансового 

контролю це є – систематичне невиконання державними установами, законів, які 

повинні контролювати рівень фінансово-бюджетної дисципліни в регіонах. 

Відсутність жорстокого контролю призводить зокрема, до неефективного 

використання державних коштів, а підчас просто до розкрадання їх на рівні 

місцевих органів. 

Сьогодні поза контролем держави залишається цілий ряд ключових питань 

діяльності органів місцевого самоврядування, безпосередньо пов’язаних з 
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бюджетом і використанням власності державних установ на місцях. 

Слушною є думка І.В Заїчко про те, що в Україні відсутній чіткий зв'язок 

між бюджетним плануванням та загальнодержавним. Це призводить до того, що 

програми соціально-економічного розвитку держави приймаються безвідносно 

до бюджетних можливостей, бюджетне планування не враховує пріоритети 

соціально-економічної політики. Уряд затверджує перспективні державні 

програми, проте фінансуванню підлягатимуть лише ті, що залучені до 

бюджетних програм, які зафіксовані у законі України на відповідний рік. Розрив 

між державним і бюджетним плануванням знижує ефективність економічної 

політики держави [2]. 

Крім того, відсутній належний контроль за легальністю прийнятих 

органами місцевого самоврядування рішень та розпоряджень у справах. 

Покладання цього контролю виключно на фіскальну службу є зовсім 

неправомірним – вона слідкує лише за додержанням податкового законодавства. 

Економічну сторону діяльності податкова служба не відслідковує, бо законом 

для неї визначено інші завдання та функції. 

Рахункова палата і органи державної контрольно-ревізійної служби не 

мають права здійснювати контроль за формуванням доходної частини бюджету, 

то можна констатувати, що в системі управління державою повністю відсутня 

функція належного аудиту дохідної частини місцевих бюджетів. А якщо не має 

аудиту, то неминучий дефіцит необхідних пропозицій відносно реальних джерел 

наповнення бюджетів, розширення їх фінансової бази і покращення фінансового 

стану органів місцевого самоврядування. 

Одночасно слід відмітити, що постановою кабінету міністрів України «Про 

упорядкування структури місцевих державних адміністрацій» не передбачено у 

структурі апарату адміністрацій окремого підрозділу, на який би покладалися 

функції проведення внутрішнього фінансового контролю. В результаті місцеві 

органи влади не зацікавлені в організації внутрішнього фінансового контролю в 

регіонах, що призводить до існування малоефективного внутрішнього контролю 

за витрачанням коштів місцевих бюджетів та трансфертів [3]. 
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Вкрай важливим та необхідним є здійснення державного фінансового 

контролю в системі державного планування та прогнозування. Фінансовий 

контроль покликаний забезпечити правильну оцінку реальної ситуації і тим 

самим створити передумови для внесення коректив у заплановані показники як 

державного, так і місцевих бюджетів [4]. Фінансовий контроль є одним з 

основних інструментів розробки фінансової політики та прийняття рішень, що 

забезпечують нормальне функціонування бюджетної системи та досягнення 

поставлених цілей як у довгостроковій перспективі, так і при вирішенні питань 

оперативно-фінансового управління. 

Система державного фінансового контролю діяльності органів місцевого 

самоврядування, яка існує в Україні, більш схильна розвиватися відповідно до 

саморегулюючої теорії самоврядування, тому основним недоліком її 

функціонування є неналежна реалізація функції аудиту дохідної та витратної 

частини місцевих бюджетів. Вимагає подальшого дослідження питання 

контролю за доходами та видатками місцевих бюджетів, яке на сьогодні є 

повністю нерегульованим, і більшість аргументів припадає на користь 

внутрішнього фінансового контролю, який передбачає створення ревізійних 

комісій як постійно діючих органів. Усунення недоліків і суперечностей 

здійснення державного контролю місцевих бюджетів потребує комплексного 

підходу в частині вирішення основних питань на теоретичному та методичному 

рівнях [5]. 

Органам влади необхідно здійснити низьку системних заходів, які б 

дозволили стабілізувати фінансову-бюджетну дисципліну на місцевому рівні, а 

саме:  

1. Розробити та прийняти закон про фінансовий контроль та кодекс 

етики аудиторів. 

2. Підготувати зміни до Бюджетного кодексу України та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

3. Створити внутрішній державний аудит в органах місцевої 

виконавчої влади, при цьому, розмежувати функції інспектування (ревізії) та 
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аудити. 

4. Вжити відповідних заходів щодо впровадження системи 

муніципального фінансового контролю та аудиту на регіональному та місцевому 

рівні. 

5. Посилити відповідальність керівників на всіх рівнях управління та 

чітко встановити її межі в законодавстві. 

6. Запровадити оцінку ризиків при провадженні державних аудитів і 

фінансового управління та прозорий механізм планування проведення 

контрольних заходів. 

7. Створити умови на місцевому рівні з підготовки та перепідготовки 

кадрів відповідно до нових кваліфікаційних вимог та методик. Запровадити у 

відповідних навчальних закладах  курс з підготовки державних аудиторів. 

8. Розробити єдину форму та порядок звітності у сфері державного 

фінансового контролю та аудиту для місцевих органів виконавчої влади. 

9. Звіт про стан фінансово-бюджетної дисципліні на місцевому рівні 

включити до звіту про виконання відповідного бюджету. 

10. Створити єдину інформаційну базу у сфері державного фінансового 

контролю з можливістю використання її на місцевому рівні. 

Необхідність державного фінансового контролю має на меті підвищення 

рівня фінансової дисципліни завдяки кардинальному посиленню контролю за 

формуванням та витрачанням бюджетних коштів, державного майна, 

узгодження законодавчої бази, удосконалення ефективності діяльності 

контрольних органів. Подальші дослідження у цій сфері можуть бути спрямовані 

на вивчення зарубіжного досвіду організації державного фінансового контролю 

та розробку заходів щодо його адаптації до національної фінансової системи. Від 

організації державного фінансового контролю в бюджетному процесі багато в 

чому залежать шляхи економічного розвитку держави, рівень добробуту 

населення, масштаби тіньової економіки і економічних злочинів. 
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СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ 

Не потребує окремих доказів твердження про те, що в урбанізованих 

країнах рівень розвитку країни визначається рівнем розвитку її міст. Місцеве 

самоврядування – основа розвитку країни. Малі міста України є складовою 

загальної мережі міст в Україні. При цьому проблеми розвитку малих міст мають 

суттєві відмінності від проблем розвитку великих та середніх міст. Низка реформ 

нової влади передбачає спрямованість на створення системи органів місцевого 

самоврядування, яка змогла б максимально залучити населення до участі в 

суспільно-політичному, економічному і духовному житті і перетворила б місцеві 

територіальні громади в активний суб’єкт державотворення. Однією з таких 

реформ є територіально-адміністративна реформа. 

Український народ має певні традиції самоврядування. В період Київської 

Русі, вони проявлялися в існуванні віче. Першу згадку про нього відносять до 

997року, часів правління князя Володимира. Зразком організації розв’язання 

власних справ та справ громади була Запорізька Січ з її виборністю керівництва, 

залежністю його від козацтва, колективним ухваленням найважливіших рішень 

тощо. 

Проблемами організації місцевого самоврядування в минулому цікавилися 

українські вчені і публіцисти. Серед них: М. Драгоманов (1841-1895) – видатний 

громадсько-політичний діяч, історик, філософ, прихильник ідей демократизму та 

федералізму, С.Дністрянський (1879-1935) – видатний правник, професор 

цивільного права в університетах у Львові і Празі та інші. 

Знання досвіду минулого і особливо власних національних традицій має 

звичайно, неабияке значення для практичної діяльності нинішніх українських 

державотворців. Але не менше значення має і вивчення та осмислення досвіду 
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сучасних високорозвинених демократичних держав, які протягом десятиліть, а 

то і століть розвивали і вдосконалювали свою територіально-адміністративну 

систему і систему самоврядування. 

Конституції переважної більшості сучасних держав розглядають інститут 

місцевого самоврядування як невід’ємний елемент політичної системи, 

важливий принцип її функціонування, суттєву ланку у механізмі народовладдя. 

Але ж обсяг конституційного регулювання питань місцевого управління та 

самоврядування у різних державах неоднаковий. Так у деяких країнах 

національні конституції можуть регламентувати місцеве управління досить 

докладно (Мексика, Бразилія, Австрія), а можуть тільки згадувати про нього 

(Німеччина) або взагалі не торкнутися цього питання, залишивши його суто на 

розгляд суб’єктів федерації (Канада, США). Практично в усіх національних 

конституціях зафіксований принцип, згідно якого система органів місцевого 

управління та самоврядування будується відповідно до системи 

адміністративно-територіального поділу (Італія ст.114, 115, 116; Іспанія ст.137) 

[7, 398-340].  

Конституційний принцип організації місцевої влади – це наявність у 

самоврядних територіальних колективах представницьких органів. Які можуть 

іменуватися по-різному: муніципалітети, комуни, громади та інші. 

Муніципальна рада у багатьох країнах обирається шляхом загальних прямих 

виборів населенням відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Від 

чисельності якої залежить і її кількісний склад. Чим більше громада, тим більша 

і кількість членів ради. Термін повноважень місцевих представницьких органів 

становить від одного року (деякі провінції Канади) до шістьох (Бельгія, Франція) 

[8]. 

Особливий інтерес викликає запровадження інституту уповноваженого 

прав територіальної громади. Який успішно функціонує у деяких країнах (США, 

Італія, Іспанія). Світовий досвід свідчить про гнучкість інституту омбудсмена, 

його здатність пристосовуватись до місцевих умов. Запровадження цього 

інституту стало б важливим кроком у розвитку демократичних процесів, 
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спрямованих на зміцнення системи місцевого самоврядування, захист особи 

члена територіальної громади, посилення гарантій муніципальних прав і свобод 

людини. Для розвитку постійної та ефективної взаємодії депутатів з виборцями 

та виконавчими органами, необхідно підвищити рівень інформованості громадян 

про їх діяльність. Це може бути теле- або радіоінтерв’ю, висвітлення засідань 

органів влади у засобах масової інформації. публікації у пресі, прес-конференції, 

сторінки в Інтернеті.  

Зі здобуттям Україною незалежності бажання політиків перебудувати 

політичну організацію суспільства висунуло на повістку дня проблему місцевого 

самоврядування. У вітчизняній науці почалося формування сучасних 

європейських поглядів на проблему. Вагомий внесок у цей процес робили такі 

українські вчені, як: В. Куйбіда, О. Мурашин, Б. Ольховський, В. Шаповал та 

інші. 

У першому уряді Ю. Тимошенко (2004-2005рр.) була навіть введена посада 

віце-прем’єра в справах здійснення територіально-адміністративної реформи 

(Р. Безсмертний). Проте далі декларацій і добрих побажань справа не рухалась. 

Науковці у весь час попереджали державотворців, що затягування із 

реформуванням адміністративно-територіального устрою України може мати 

негативні суспільно-політичні та економічні наслідки, оскільки існуюча модель 

є архаїчною і не відповідає проблемам мешканців територіальних громад.  

17 червня 2014 року Верховна Рада України прийняла перший з пакету 

«децентралізаційних законів» – Закон України «Про співробітництво 

територіальних громад». Тобто було розпочато реформу децентралізації. 

Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від 

державних органів органам місцевого самоврядування. Так, аби якомога більше 

повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де такі повноваження можна 

реалізовувати найбільш успішно.Вона передбачає створення фінансово 

незалежних громад, які зможуть самостійно і на належному рівні утримувати 

дитячі садки і школи, амбулаторії, будинки культури і клуби, дороги, 

інфраструктуру. Простіше кажучи, децентралізація – це реальний шлях до 
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підвищення якості повсякденного життя мешканців кожного села, селища чи 

міста. Ми обираємо шлях децентралізації тому, що європейський і світовий 

досвід свідчить, що місцеві проблеми можуть ефективно вирішуватись тільки на 

місцевому рівні. Держава ніколи не дійде до проблем кожного села чи міста, 

кожної вулиці чи двору.  

Сьогодні можно лише з жалем говорити, що така реформа не відбулась в 

Україні раніше. У центральної влади не було волі, рішучості і готовності 

поділитись повноваженнями та ресурсами. Пострадянські і постсоціалістичні 

країни, які провели реформу, сьогодні значно випереджають Україну в 

соціально-економічному розвитку. Прикладом успішного здійснення 

територіально-адміністративної реформи на пострадянському просторі може 

бути досвід Латвії. Муніципальна реформа там проходила в два етапи. Перший 

етап був пов'язаний із переходом від планової економіки і авторитарної політики 

до вільного ринку і демократії, на цьому етапі уряд пішов шляхом «шокової 

терапії», коли рішення приймались настільки швидко, що не залишалося часу на 

їхнє широке обговорення. [8]. 

На другому етапі на перший план вийшло завдання підвищення 

ефективності управління через впровадження елементів нового публічного 

менеджменту та нових форм участі населення в прийнятті рішень. При цьому 

національна реформаторська стратегія визначалась наявністю в країні 

функціонуючої ринкової економіки, стабільністю політичних інститутів, 

верховенством закону і т.п. У 1999 р. Литва ратифікувала Європейську хартію 

місцевого самоврядування, що сприяло утвердженню в суспільстві таких її 

принципових вимог, як демократизація і децентралізація державного і 

муніципального управління; автономія місцевих органів влади; незалежністю 

місцевих бюджетів, використання економічних методів управління. Завдяки 

реформі вони включили в роботу те, що є найбільш цінним капіталом будь-якої 

держави, – інтереси людей. І навпаки прибрали головну перешкоду на шляху 

успіху та добробуту, – корупцію.  

Найбільшою перешкодою на шляху здійснення територіальної реформи і 
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створення нової системи місцевого самоврядування в Україні є відсутність 

політичної стабільності. Політичні партії та блоки, найвпливовіші з яких є 

олігархічними кланами, протягом багатьох років борються за владу, за посаду 

глави держави, глави уряду, за мандат депутата Верховної ради і т.д. Зрозуміло, 

що за таких умов проблема реформування місцевого самоврядування, про яку 

начали говорити ще на початку 90-х років минулого століття так і залишалася на 

задньому плані. За роки незалежності усі ті, хто не хотіли реформувати місцеве 

самоврядування, говорили, начебто громади не готові взяти на себе управління. 

Мовляв, нема підготовлених кадрів, на місцях буде хаос і корупція. Це лиш 

відмовки.. Якщо проблеми вирішують ті люди, які реально їх відчувають, то вони 

й зацікавлені в тому, щоб зробити все якнайкраще. Помилково вважати, що на 

місцях люди гірші – менш чесні, менш освічені, менш відповідальні, аніж 

столичні чиновники. Утім, місцеві мешканці справді хочуть розвивати свою 

громаду (село, селище чи місто), шукати найкращі рішення, а також – вчитись. 

Суть реформи: віддати право самостійно вирішувати всі ці питання громадам – 

мешканцям міст, сіл, селищ. А завдання держави на етапі реформи – допомогти 

людям на місцях освоїти нові повноваження. 

Реформа передбачає створення трирівневої системи: громада, район, 

регіон. На рівні громади є тільки місцеве самоврядування, тобто це 

міський/сільський/селищний голова або голова громади, 

міська/сільська/селищна рада, або рада громади і виконком цієї ради – це три 

органи, які є на рівні громади. На рівні району є районна рада, яка обирає 

райвиконком – це по лінії самоврядування. По лінії державної влади 

(призначається з Києва) – це райдержадміністрація або префектура. Побачимо, 

який з цих двох термінів буде застосований у Конституції.  

На рівні області буде облрада та облвиконком, а зі сторони держави 

відповідно облдержадміністрація або префектура області. Якщо казати про 

повноваження, то кожен з цих рівнів повинен мати домінуючу ознаку по одному 

із головних повноважень, які є природними саме для цього рівня. Ще реформа 

передбачає передачу в місцеві бюджети частки загальнонаціональних податків, 
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створює економічну зацікавленість громад в розвитку нових виробництв, 

підтримці бізнесу тощо. Децентралізація і дерегуляція прибирає штучні 

перешкоди для бізнесу і підприємницької діяльності – зайві дозволи, інстанції, 

надмірний контроль. Так країна почне оживати. Окрім того, активні, спроможні 

та зацікавлені громади – головний рушій на територіальному рівні. Вони стануть 

підтримкою тих змін, над проведенням яких працює уряд.  

В свою чергу громада буде відповідати за середню освіту і на це буде йти 

більша частина витрат з місцевого бюджету. Крім цього, на рівні громади буде 

зростати така серйозна сфера компетенції як благоустрій території – з розвитком 

міського самоврядування все більша увага виборців буде приділятися тому, в 

якому середовищі вони живуть. Люди будуть ставити мерам міст все більше 

вимог, наприклад, стосовно якості доріг, надання якісних медичних послуг. 

Найголовнішим питанням для розвитку регіона в цілому є комплексний розвиток 

території. Саме в регіоні можуть концентруватися кошти для капітальних 

інвестицій і точкове прикладення цих інвестицій там, де вони потрібні, щоб 

витягнути з депресивного стану ті чи інші райони. І це не банальне будівництво 

якогось об'єкту, а достатньо інтелектуальна робота, щоб туди йшов бізнес: це і 

партнерство, і створення інфраструктури, прийнятної для бізнесу і план 

стратегічного розвитку. 

Зрозуміло, що без реформи місцевого самоврядування всі інші реформи 

приречені на невдачу – так вже було в попередні роки. Тому сьогодні 

громадянський обов’язок всіх, хто розуміє нагальність реформи місцевого 

самоврядування в Україні, усіма доступними методами впливати на народних 

депутатів аби ті підтримали реформу. Якщо парламент проголосує за відповідні 

зміни до Конституції і надасть конституційну основу для реалізації реформи то 

такий парламент виконає історичну місію і ввійде в історії України, як парламент 

який створив гідні умови на перспективу для розвитку держави. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК 

ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

реализации основных направлений реформирования системы государственного 

управления в Украине, среди которых одним из приоритетных является создание 

практических основ для качественной профессиональной подготовки будущих 

специалистов в сфере государственного управления как одного из условий 

динамичности развития и конкурентоспособности украинского государства на 

пути к евроинтеграции. 

Профессиональная подготовка служащих в органах государственной 

власти не может быть успешной без сформированной в них профессионально-

коммуникативной компетентности, поскольку от умения осуществлять 

профессиональную коммуникацию зависит полноценная профессиональная 

самореализация личности. 

Учитывая многоаспектность очерченного вопроса и необходимость 

системного видения проблемы формирования профессионально-

коммуникативной компетентности специалистов в сфере госуправления, мы 

структурировали  теоретический материал и выделили для анализа следующие 

основные направления: 

 суть ведущих понятий исследования: «компетентность», «языковая, 

речевая, коммуникативная компетентность», «профессионально-

коммуникативная компетентность» и т.п., а также подходы к их изучению; 

 определение сути профессионально-коммуникативной 

компетентности будущих специалистов управленческого профиля. 

В Большом толковом словаре современного украинского языка и 

компетентность определяется как «свойство по значению, осведомленность, 
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информированность, авторитетность» [1, с. 560]. 

Под коммуникативной компетенцией подразумевается сознательное или 

интуитивное знание системы языка для построения грамматически и 

семантически правильных предложений, а также реализацию умения и 

способности посредством речи демонстрировать знание системы [2, с. 43]. 

По мнению А. В. Хуторского, компетентность – это «совокупность 

личностных качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в 

определенной, а также личностно значимой сфере» [3, с. 60]. 

Одним из аспектов профессиональной подготовки госслужащих в 

последнее время выступает признание большой роли языка и языкового 

образования в управленческих процессах в органах государственной власти. 

Языковое образование обязательно должно включать три составляющие: 

формирование языковой (лингвистической) компетентности (научные знания о 

языке), речевой компетентности (владение функциональными регистрами 

языка), коммуникативной компетентности (способность эффективно 

использовать все вербальные и невербальные средства для осуществления 

успешной коммуникации в разных сферах общения). 

Большое внимание в научной литературе уделяется изучению речевой 

компетентности. 

Под речевой компетентностью вслед за Н.Н. Романовой и 

А.В. Филипповой следует понимать «свободное практическое владение речью на 

данном языке, умение говорить правильно, бегло и динамично как в диалоге, так 

и в виде монолога, хорошо понимать слышимую и читаемую речь, включая 

умение производить и понимать речь в любом функциональном стиле». Речевая 

компетентность обусловливается языковой компетентностью, широкой речевой 

практикой общения, большим объемом чтения литературы разных жанров и 

обусловливает коммуникативную компетентность [4, с. 21]. Отметим, что, в 

отличие от языковой и коммуникативной, речевая компетентность имеет 

дискурсивную природу и отражает качество вербального поведения 
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обучающихся, ориентированных на требования профессии. 

Манаенкова М.П. в своей статье выделяет следующие функции речевой 

компетентности: 

Познавательная функция речевой компетентности тесно связана с ролью 

речи в осуществлении высших психических функций человека, особенно с 

мышлением, так как речь – это орудие мышления, с одной стороны, и продукт 

мыслительной деятельности, с другой.  

Информативная функция речевой компетентности связана с передачей и 

присвоением информации в образовательном процессе и созданием 

благоприятной среды для успешности  процесса, при этом полученная  

информация должна приобретать личностный смысл. Таким образом, 

информационная функция речевой компетентности заключается не только в 

умении получать информацию, но и, самое главное – применять в своей 

деятельности полученную информацию. 

Коммуникативная функция речевой компетентности заключается в 

умении адекватно в сложившейся ситуации выбрать речевые средства. 

Стимулирующая (мотивационная) функция речевой компетентности 

обусловлена ценностно ориентированным отношением к профессии, что 

проявляется в речевом поведении. Направленность речевого поведения зависит 

от уровня сформированности речевой компетентности. В зависимости от 

ценностных ориентаций госслужащего в управленческой деятельности он 

выбирает речевые средства воздействия. Если ценностью для госслужащих в 

управленческой деятельности является постановка граждан в субъектную 

позицию с помощью речевых умений, то это и будет признаком высокого уровня 

его речевой компетентности [5, с. 227]. 

Анализ работ указанных авторов показывает, что знание средств 

естественного языка, которые используются для хранения и переработки 

научной информации, и умение пользоваться этими средствами, входящими в 

состав языковой компетентности, могут оказать существенное положительное 
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влияние на освоение и обработку госслужащими информации, следовательно, и 

на результативность управленческого процесса. 

Таким образом, в науке созданы определенные предпосылки для решения 

проблемы обеспечения профессионально-языковой компетентности, как 

фактора результативность управленческой деятельности госслужащих, однако 

влияние уровня владения обучаемыми указанными специфическими умениями 

на эффективность их управленческой деятельности не было предметом 

специального исследования и требует дальнейшего изучения. 

Вышесказанное  позволяет сделать следующие выводы: 

1. Профессионально-языковая компетентность представляет собой 

профессионально значимое качество специалиста, характеризуемое комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих ему возможность воспринимать, 

понимать и порождать сообщения (тексты), содержащие выраженную 

специфическими средствами естественного языка (подъязыка профессии) 

информацию, относящуюся к объекту его профессии, сохранять такую 

информацию в памяти и обрабатывать ее в ходе мыслительных процессов, а 

также обеспечивать ход коммуникативных процессов.  

2. Обеспечение положительной мотивации у служащих  к формированию 

профессионально-языковой компетентности выступает необходимым условием 

ее реализации как фактора результативности управленческой деятельности. 

3. Обогащение содержания элементами знаний по терминологии и теории 

определений выступает необходимым условием реализации профессионально-

языковой компетентности как фактора эффективности управленческой 

деятельности служащих, поскольку обеспечивает конкретное 

(специализированное) выражение терминологической системы той или иной 

проблематики в использовании приемов работы с терминами, как языковыми 

единицами, позволяющих раскрыть особенности их состава и структуры, по 

которым можно судить о признаках соответствующих понятий. 

4. Разработка специальных заданий, направленных на формирование 

профессионально-языковой компетентности выступает достаточным условием 
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ее реализации как фактора успешной деятельности, поскольку обеспечивает не 

только осмысление и запоминание, но и практическое применение 

специфических знаний и умений в управленческом процессе на основе 

применения способов эксплицирования смысловых отношений между 

понятиями в тезаурусе в языковых формах и умение пользоваться ими. 

Сегодня для всех очевидным является то обстоятельство, что 

формированию речевой компетентности госслужащих необходимо уделять 

больше внимания в системе управления, ведь она обусловливает, с одной 

стороны,  развитие и профессиональную успешность специалиста, а с другой, 

уровень развития общества в целом. 
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ПОРУШЕННЯ КОРИСТУВАННЯ НАРДРАМИ НА ПРИКЛАДІ 

ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ НА ДОНБАСІ 

Незаконний видобуток корисних копалин на території України є 

поширеною проблемою. Особливо це стосується видобутку бурштину на заході 

України та корисних копалин, що знаходяться на Донбасі. Це критичне питання 

для економіки країни, промисловості в цілому і здоров'я працюючого населення. 

Надра є особливо важливим економічним і стратегічним природним 

ресурсом, який ст. 13 Конституції України визнається об’єктом права власності 

Українського народу. У структурі екологічних злочинів незаконне видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення займає особливе місце [1]. 

Негативними наслідками злочинів цієї категорії є заподіяння збитку 

економіці та екології країни в тих регіонах, в яких розміщені поклади корисних 

копалин і ведеться їх активне видобування. Кількість екологічних злочинів, 

пов'язаних із порушенням правил охорони або використання надр, постійно 

збільшується.  

Зазначимо, що згідно до чинного законодавства, порушення законодавства 

про надра тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і 

кримінальну відповідальність. 

Копанки і нелегальні вугільні кар'єри, існуючі в Україні вже не одне 

десятиліття, виникли як стихійний народний бізнес, але з часом оформилися в 

самостійну галузь економіки. По суті, держава просто купує вкрадене у нього ж 

«чорне золото», виплачуючи грабіжникам щедрі суми. При цьому грабіжники 

також були держслужбовцями та чиновниками. 

Однією з найбільших тіньових і кримінальних проблем у вугільній галузі 

є несанкціонований вуглевидобуток в Донецькій та Луганській області. За 

деякими оцінками тіньові оберти вугілля складають десятки мільйонів доларів 
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США. Загалом, у країні нараховується понад шість тисяч нелегальних шахт, де в 

«копанках» видобувається вугілля, яке має низьку собівартість, тому що 

знаходиться на невеликих глибинах. Для видобутку цього вугілля не потрібно 

витрачатися на ліцензію, проведення геологорозвідувальних робіт, екологічні 

заходи, техніку безпеки тощо [2]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1370  «Про 

внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 грудня 1994 р. N 827» вугілля відноситься до твердих горючих 

корисних копалин загальнодержавного значення [3]. Згідно до п.5 Постанови 

КМУ «Про надання спеціальних дозволів на користування надрами» на 

видобування корисних копалин видається спеціальний дозвіл. Це означає, що без 

отримання спеціального дозволу вугілля видобувати заборонено [4]. 

Інструкція «Із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних 

копалин державного фонду надр до родовищ вугілля» установлює групування 

родовищ вугілля за геолого-промисловими типами, розподіл родовищ вугілля за 

величиною запасів та складністю геологічної будови, принципи розподілу 

запасів вугілля за їхнім промисловим значенням, техніко-економічним і 

геологічним вивченням, а також вимоги до вивченості родовищ вугілля, 

підрахунку запасів і підготовленості їх до промислового освоєння, принципи 

оцінки ресурсів вугілля в межах перспективних ділянок [5]. Вимоги Інструкції є 

обов'язковими для виконання підприємствами, організаціями, установами всіх 

форм власності, що здійснюють планування, фінансування та виконання 

геологорозвідувальних робіт із розвідки родовищ вугілля, проектування й 

будівництво гірничодобувних підприємств, експлуатацію родовищ та облік 

запасів і ресурсів вугілля. (Наказ Державної комісії України по запасах корисних 

копалин від 25.10.2004  N 225). 

Видобуток вугілля у Донецькому регіоні й, взагалі, в Україні проводиться 

з порушенням цілої низки норм законодавства. Крім того, нелегальне 

користування надрами у Донецькому регіоні, представляє собою безліч 

незаконно працюючих копанок та виробіток вугілля. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/827-94-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/827-94-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/827-94-%D0%BF
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Так, можна зазначити  такі порушення Земельного Кодексу України та 

Законів України: «Про надра» від 27.07.1994 року; «Гірничого Закону України» 

від 06.09.1999 року, якими, регламентується діяльність, пов’язана з 

раціональним та комплексним використанням надр та охороною надр, а також, 

видобутком корисних копалин на території України, порушуючи ст. 16  Кодексу 

України Про надра «Ліцензування діяльності по використанню надр…», ст. 51 

«Порядок  розробки корисних копалин…», якими встановлено загальний 

порядок та правила видобутку загально поширених корисних копалин 

загальнодержавного значення. Порушується стаття 68 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», а саме: порушенні прав 

громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;  порушенні 

норм екологічної безпеки; невиконанні вимог державної екологічної експертизи; 

самовільному спеціальному використанні природних ресурсів та інше [6,7,8,9]. 

Крім того, не маючи відповідного дозволу (ліцензії), без необхідного акту, 

яким затверджується гірничий відвід, без дозволу Державної служби гірничого 

нагляду та промислової безпеки України, грубо порушуючи правила 

експлуатації розробки родовищ корисних копалин, почав проводити у зазначеній 

вище гірничій виробці роботи, пов’язані з незаконним видобутком кам’яного 

вугілля [9]. 

Порушення техніки безпеки, а також застосування вироблених «кустарно» 

приладів для видобутку призводять до численних жертв серед робітників 

копанок. При цьому, незаконний видобуток кам’яного вугілля проводиться за 

примітивною технологією, без дотримання норм та правил техніки безпеки, 

передбачених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду «Про затвердження Правил безпеки у 

вугільних шахтах» від 22.03.2010 N 62 [10]. 

За незаконний видобуток вугілля повинні нести відповідальність: 

1. Органи державної влади та місцевого самоврядування або не діють, або 

покривають. Мало віриться, що їм не відомо про несанкціоноване використання 

земельних ділянок, які належать територіальній громаді або якщо ці ділянки в 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1994_07_27/pravo1/T761024.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1994_07_27/pravo1/T761024.html?pravo=1
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оренді або користуванні – про їх нецільове використання, у зв'язку з чим 

виникають підстави для розірвання таких договорів. Однак такі договори мало 

того, що не розриваються, немає жодної реакції з боку посадових осіб. 

2. Правоохоронні органи часто не діють або покривають 

правопорушників. За порушеними кримінальними справами притягаються не 

організатори, а виконавці (стрілочники), порушуються справи за однією статтею, 

замість декількох і покарання обмежується штрафами. Організатори ухиляються 

від відповідальності за відпрацьованими схемами. 

3. Мінфін України, серед основних завдань якого є формування та 

забезпечення реалізації державної політики щодо видобутку та переробки 

корисних копалин, їхнього обігу та обліку. Це означає, що він повинен запобігати 

і протидіяти легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

слідити за потраплянням коштів у державний бюджет та контролювати 

видобутку корисних копалин на території України. 

4. Державна служба геології та надр України відповідно до покладених на 

неї завдань здійснює державний облік родовищ, запасів і проявів корисних 

копалин; веде державний баланс запасів корисних копалин; веде державний 

кадастр родовищ і проявів корисних копалин; веде державний резерв розвіданих 

родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; формує державний 

фонд родовищ корисних копалин та резерв цього фонду тощо. Але по факту 

маємо, що державний облік, баланс, резерв та кадастр корисних копалин 

ведеться недбало. Як спеціалісти державної служби геології та надр не 

освідомленні про наявність родовищ, на яких свободо ведеться видобуток 

корисних копалин, остається невідомим.  

5. Юридичні та фізичні особи України, які усвідомлено порушують 

законодавство.  

Отже, велика доля відповідальності полягає на службовців органів 

державного управління, а саме за: 

1. Службову недбалість, тобто невиконанні службовими особами своїх 

обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди 
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охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, 

державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб 

(ст. 367 Кримінального Кодексу України (далі ККУ)), а саме масове знищення 

державних запасів корисних копалин загальнодержавного значення (вугілля), 

їхнього незаконного видобутку та реалізації [11]. 

2. Співучасть службових осіб у грабежі корисних копалин 

загальнодержавного значення вугілля (ст. 186 ККУ), умисному знищенні майна 

(ґрунтів, лісових насаджень, об’єктів природно-заповідного фонду) (ст. 194 

ККУ), забрудненні та псуванні земель (ст. 239 ККУ), екоциді масовому знищенні 

рослинного або тваринного світу, отруєнні атмосфери або водних ресурсів, а 

також вчиненні інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу (ст. 

441 ККУ) [11]. 

Що стосується юридичних та фізичних осіб України, то вони мають також 

бути притягнутими до відповідної відповідальності, бо зазвичай видобуток 

проводять невстановлені особи, іноді без реєстрації як суб'єкта підприємницької 

діяльності, без отримання ліцензій, без сплати податків, із загрозою для 

навколишнього середовища, із загрозою здоров'ю та життю працюючих в цих 

копанках. 

Так, за даними Єдиного реєстру судових рішень України: кількість 

винесених обвинувачених вироків у Донецькій області за період з 01 січня 2007 

року по 01 січня 2016 року становить лише 31 справа. При цьому, 90% 

обвинувачень за цими вироками стосуються лише накладення штрафу (6 800,00 

– 7 000,00 грн.), або обмеження волі та призначення громадських робіт [12]. 

Кількість винесених обвинувачених вироків у Луганській області за період 

з 01 січня 2007 року по 01 січня 2016 року становить 66 справ. При цьому, 70% 

обвинувачень за цими вироками стосуються лише накладення штрафу (6 800,00 

– 7 000,00 грн.), або обмеження волі та призначення громадських робіт [12]. 

По іншими областями України винесено лише 4 обвинувачуваних вироків. 

При цьому, одна справа стосується видобутку бурштину – сирцю, а інші 

видобутку піщано – галькової суміші [12]. 
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З огляду на вищевказане, при проведенні аналізу інформації, що містить 

державний сайт єдиного реєстру судових рішень України, можна зробити 

наступні висновки щодо статистики винесення обвинувачених вироків за 

порушення правил охорони надр, відповідно до ст. 240 ККУ: 

1. Величезна кількість копанок що працюють на Сході знаходиться за 

межами правового поля, як такі що працюють нелегально та протизаконно, 

визначити їх кількість та кількість осіб які на них працюють не є можливим. Це 

пов’язане насамперед із тим, що їх територіальна розташування на теперішній 

час знаходиться на тимчасово непідконтрольній українській владі території. А 

тому масштаб цього тіньового бізнесу можна лише уявити. 

2. Майже за 10 років у державному реєстрі міститься мізерна кількість 

справ що порушені за скоєння злочинів проти довкілля, а саме ст. 240 ККУ, це 

може свідчити лише про те, що цей тіньовий бізнес тісно пов'язаний із людьми 

що мають владні повноваження, а тому мають імунітет перед правоохоронними 

органами, прокуратурою та судами. 

3. Відповідальність що встановлена ст. 240 ККУ є недостатньо суворою, 

вироки суду щодо позбавлення волі стосуються лише випадків які спричинили 

загибель людей, а сплата штрафу у розмірі 6-7 тисяч гривень є незначною, 

оскільки середній добовий видобуток однієї невеликої копанки становить 4-8 тон 

вугілля, при мінімальній вартості вугілля для місцевих жителів 800-1000 грн. 

добова сума доходу становитиме від  3200 до 8000 грн. Тобто, дохід добової 

роботи копанки є більшим ніж штраф, а тому такий вид нелегального бізнесу, 

доки матиме невеличкі штрафи, буде лише збільшувати свої обсяги та залучати 

все більше любителів швидких та небезпечних грошей [2]. 

Отже, особливу роль в питанні користування надрами, та й природними, 

земельними ресурсами відіграють органи державної влади, які дозволяють 

здійснювати протиправні дії і всіляко не припиняють цю діяльність, а навпаки в 

результаті своєї корупційності зацікавлені в обході законодавчої бази, 

екологічної безпеки і оподаткуванні.  

Можливим вирішенням цієї проблеми можна вважати: проведення 
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службових перевірок за всіма відповідним інстанціям, які причетні до порушень 

із залученням винних осіб до відповідальності; спираючись на зарубіжний 

досвід, необхідно значно посилити кримінальну відповідальність за порушення 

користування надрами; спростити процедуру отримання дозволів на видобуток 

корисних копалин і збільшити спектр поширення цих дозволів, при цьому 

зберігаючи цілковиту прозорість і законність цього процесу, що спричинило б за 

собою якусь «легалізацію» і посилило державний контроль в дослідженій сфері. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

УРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Для розуміння сутності процесів, які відбуваються у сфері електронного 

урядування на місцевому рівні, доцільно згадати про різні види внутрішньої й 

зовнішньої взаємодії, які відбуваються в органах державної влади і місцевого 

самоврядування та безпосередньо пов’язані з п‘ятьма складовими або моделями 

електронного урядування [1]:  

1. G2G (Government to Government) – горизонтальна і вертикальна 

взаємодія державних і муніципальних структур. Забезпечення ефективної 

взаємодії на центральному, регіональному та місцевому рівнях управління для 

реалізації державних і муніципальних функцій. 

2. G2E (Government to Employees) – забезпечення взаємодії державних і 

муніципальних службовців. Забезпечення внутрішньої ефективності і 

продуктивності структур: зниження витрат і підвищення ефективності 

адміністрування за рахунок застосування найкращої практики і досвіду 

діяльності комерційних організацій у сфері логістики, управління фінансами, 

управління знаннями. 

3. G2C (Government to Citizens) – взаємодія державних і муніципальних 

органів з громадянами. Побудова системи надання високоякісних послуг для 

громадян, легких у пошуку та використанні за «принципом одного вікна». 

4. G2B (Government to Business) – взаємодія державних і муніципальних 

органів з бізнесом. Зниження навантаження на бізнес за рахунок виключення 

збору дублюючих даних та більш ефективного використання інформаційних 

технологій електронного бізнесу для взаємодії з адміністративними органами. 

5. G2N (Government to Nonprofit) – взаємодія державних і муніципальних 

органів з некомерційними організаціями. Встановлення інформаційної та 
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партнерської взаємодії між урядовими, муніципальними структурами і 

некомерційними організаціями з метою розвитку інформаційного суспільства.  

Взаємодії G2G і G2E є внутрішніми і повинні здійснюватися засобами 

внутрішньої державної мережі. Інші три види (G2C, G2B, G2N), представляють 

зовнішню взаємодію органів державного і муніципального управління з 

громадянами, комерційними та некомерційними організаціями, які 

здійснюються в мережі Інтернет. 

Для окреслення сучасних тенденцій впровадження електронного 

урядування на місцевому рівні проаналізуємо досвід таких країн, як Австралія та 

Канада. Ці країни цікаві тим, що хоча розташовані на різних континентах, вони 

посідають провідні місця в рейтингу ООН з розвитку електронного урядування, 

зокрема це стосується і ефективної реалізації різноманітних технологій 

електронного урядування на місцевому рівні. 

Найбільш популярними серед громадян Австралії є пошук роботи, 

оновлення водійських прав, зміна адреси проживання, запит на Senior Card 

(аналог пенсійного посвідчення), пошук урядової інформації, плата за штрафи. 

Класичним прикладом добре організованого е-міста є портал міста Брісбен 

(www.brisbane.qld.gov.au), який було створено міською радою у 2005 р. [2]. 

Основними послугами цього порталу є он-лайн оплата послуг, робота з 

бібліотеками міста, он-лайн заповнення паперів для участі в тендерах, написання 

скарг до міськради, он-лайн написання запитів на отримання сертифікацій, 

довідок міських служб тощо, зворотний зв’язок з міською радою тощо. 

Заслуговує на увагу те, що міська рада Брісбену не обмежилася одним урядовим 

порталом. Беручи до уваги сучасні тенденції, створено акаунти в таких 

популярних соціальних мережах, як Twitter, Facebook, YouTube та Instagram. 

Наприклад, на акаунті в Instagram [3] міська рада розміщає фото різноманітних 

цікавих подій, що привертає до них увагу та залучає молодь до поширення даної 

інформації та участі в певних подіях, проектах уряду, ініціативах тощо. В Twitter 

[4] шляхом коротких повідомлень, міська рада міста також привертає увагу 

громадян до різноманітних подій, нових електронних послуг тощо. Тобто, таким 
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чином залучення громадян до е-урядування підвищується, особливо молоді.  

Цікавим є досвід впровадження електронного урядування у канадському 

місті Оттава, якому насамперед притаманна інтеграція різноманітних каналів 

взаємодії громадян і мерії: портал електронних послуг мерії (www.ottawa.ca), 

call-центр, який забезпечує рішення безпосередніх проблем громадян по 

телефону, а також можливість особистого звернення громадянина в мерію для 

вирішення своїх проблем. Таким чином, різноманітні канали зв'язку з 

муніципальною владою взаємно доповнюють, а не виключають один одного. 

До особливостей муніципального порталу належить те, що він не 

використовує практично жодних стандартів і рекомендацій, які застосовуються 

до порталів федерального рівня. Окрім того, набір електронних послуг на ньому 

абсолютно особливий. Це пояснюється достатньою автономністю 

муніципального рівня та специфікою розв'язуваних на ньому завдань. Всього 

лише в 3% випадках мешканцям Оттави доводиться звертатися до федерального 

порталу. На всі інші питання може відповісти команда, яка обслуговує 

муніципальний портал і телефонний центр. Необхідний рівень безпеки на 

муніципальному порталі значно нижчий, ніж на федеральному. Кількість 

дорогих трансакційних послуг також мінімальна. Найбільш популярними серед 

громадян є питання, що стосуються: бібліотек; кладовищ; доріг; ліцензій на 

економічну діяльність; дитячих садочків; місць паркування. Для кожного з цих 

напрямків реалізований свій набір електронних послуг, необов'язково 

інтерактивних, але таких, що використовують електронні анкети, звернення 

громадян для визначення проблеми та пошуку її вирішення. 

Відгуки городян, їх думка, їх побажання також враховуються за 

допомогою порталу, де їм вдається висловитися або запропонувати свої 

ініціативи. Якщо громадянину з будь-яких причин незручно використовувати 

Інтернет для зв'язку з муніципалітетом, то одним з альтернативних варіантів для 

нього стане call-центр, в якому працюють близько тридцяти фахівців, які є 

сполучною ланкою між громадянами і муніципальними службами міста. 

Основне завдання call-центру – підвищення ефективності його роботи задля 



107 
 

зниження витрат на утримання, зниження часу обробки запиту. В основі роботи 

call-центру знаходиться інформаційна система управління записами, в якій існує 

певний спосіб зберігання і доступу оператора до даних, вказаних користувачем. 

Колектив call-центру – це команда, що пройшла спеціальне навчання. Метою 

call-центра є підвищення довіри і задоволеності громадян під час взаємодії з 

муніципалітетом. Спектр послуг, що надаються громадянам постійно 

розширюється. 

Прикладом успішної реалізації в Україні є досвід впровадження 

електронного урядування у місті Києві, де створено Єдиний інформаційний 

простір територіальної громади міста Києва, зокрема налагоджена ефективна 

взаємодія громадян і місцевої влади за допомогою різноманітних каналів: 

офіційного порталу адміністративних послуг міста, контактного центру міста 

Києва 1551, запроваджено важливий інструмент електронної демократії – 

електронні петиції. 
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LES ASPECTS DE LA PERFORMANCE DES SOCIETES DE 

TRANSPORT EN GUINEE 

Ce travail consacré à la détermination de la performance et la caractérisation de 

la performance des sociétés de transports en Guinée, à l’explication de la démarche 

permettant de faire la détection des dysfonctionnements que peut rencontrer les 

sociétés de transport, et à l’explication les causes liées à ces dysfonctionnements et a 

élaboration des recommandations d’amélioration de la situation actuelle au point de 

vue gestion. 

La performance est une notion qui a connu un essor considérable suite à 

l’évolution rapide des marchés financiers et de la mondialisation de l’économie. 

La performance vient de l’ancien français parformer qui signifiait « accomplir, 

exécuter », au XIII ème siècle. Le verbe anglais to perform apparaît au XV ème siècle 

avec une signification plus large. C’est à la fois l’accomplissement d’un processus, 

d’une tâche [4]. 

 La question de la performance fait souvent l’objet de plusieurs débats 

intéressants. En effet, dans les années 1950, on entendait par performance la mesure 

par la quelle une organisation en tant que système social atteignait ses objectifs [1, p. 

61-66]. En 1960 et 1970, Yachtman et Seashore définissaient la performance comme 

la capacité d’une organisation à tirer parti de son contexte pour accéder à des ressources 

peu abondantes [2, p. 54]. Lorsqu’on mesure la performance d’une organisation, 

Hasard et Parket précisent qu’il faut tenir compte de la perception des divers 

intervenants ou groupes concernés, y compris ceux qui y travaillent  [6, p. 34]. 

Le sens de la performance, au pont de vue gestion, contient une triple idée : 

- C’est un résultat qui représente le « niveau de réalisation des objectifs »; 

- C’est une action, qui implique une production réelle, donc un processus ; 

- C’est un succès, comme attribut de la performance, ce qui induit un jugement, 

donc de la subjectivité [11]. 
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Parmi beaucoup d’approche on retient qu’une performance est un exploit, un 

résultat ou une réussite remarquable obtenue dans un domaine particulier, par une 

personne, une équipe, un groupe ou une machine. La performance s’articule autour de 

tout ce qui contribue à améliorer le couple (valeur-coût) et qui tend ainsi vers la 

maximisation de la création nette de valeur. Donc, la performance est une association 

d’efficacité et d’efficience dans le but d’atteindre les objectifs fixés ou visés. 

Le transport on peut définir comme le déplacement  d’un bien ou d’une personne 

d’un point à un autre. 

Le secteur de transport a les spécificités qui se différencient d’autres secteurs : 

1. Le secteur de transport joue un  rôle important pour la société. 

2. La variété des modes de transport : avion, train, bus… 

3. Les multiples infrastructures importantes (les routes, les chemins de fer, 

les locomotives, les avions) qui demandent beaucoup de ressources  (des carburants, 

des électricités),  des ressources humaines et du temps.  

4. Le transport est un service de consommation intermédiaire. 

5. La longue durée de vie de ses infrastructures et le logeur de la période de 

consommation. 

6. La vitesse transport est un attribut essentiel. 

7. Les infrastructures de transport ont souvent un caractère  de bien public et 

implique l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les rejets polluants de véhicules 

nécessitent un contrôle et limites[7, p.15-17]. 

La performance dépende de différents facteurs qui on peut diviser en les facteurs 

internes  et les facteurs externes. 

Les facteurs internes sont un ensemble des éléments qui se trouve dans intérieur 

de l’entreprise, dans lesquels une entreprise peut influencer. 

Parmi les facteurs techniques les plus importants sont le tonnage, la performance 

de la voiture, l’opération de chargement de déchargement, la consommation carburant. 

Parmi les facteurs de gestion les plus importants sont  la qualité de gestions, les 

stratégies de développement, les flux d’information, la logistique etc.  

Facteur économique y compris finance, l’estimation et la motivation 
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économique, le cout et le profit d’une transaction, l’organisation de la publicité 

efficace. 

Facteur sociaux y compris la qualification des salariés et l’amélioration des 

conditions de travail, la culture d’entreprise.  

Les facteurs externes sont un ensemble des éléments qui se trouvent à l’extérieur 

de l’entreprise, dans lesquels une entreprise ne peut pas influencer. 

Facteur de marché y compris la concurrence, l’augmentation de la compétitivité 

dans la prestation de service, la qualité des routes. 

Les facteurs économique et juridique comprennent la fiscalité, les lois et 

régulation éthique de tarifs et de prix, le prix de carburant. 

De 2009 à nos jours, de nombreuses enquêtes récentes, au près des managers des 

sociétés de transport, rapportent d’évidentes difficultés pour faire face à des 

contradictions inhérentes à cette position intermédiaire entre formulation stratégique et 

pilotage opérationnel, objectifs de résultat à court terme et développement à long terme, 

réalité économique et besoins sociaux [10]. 

En Afrique, peu de travaux ont été effectués sur cette thématique de la 

performance pourtant AIR AFRIQUE, faisant la fierté du continent a connu des 

difficultés. 

En Guinée, les mêmes cas s’observent et certaines sociétés vont jusqu’à la 

liquidation : les sociétés Ferroviaires par exemple le train (TANKA) ; pour les sociétés 

terrestres on peut citer : la SOGETRAG (Société générale de Transport en Guinée) en 

1987, la SOGUITRANS (Société Guinéenne des Transports) en 2008 et la 

SOGETRANS (Société Générale des Transports) en 2011 et pour les sociétés aériennes 

nous avons par exemple :Air Guinée ; Guinée inter-Air ;U.T.A(union de transports 

aériens) ; Guinée Air service ; etc.  

En Guinée, la transportation est très demandée est développée, grâce aux 

richesses du sol et du sous-sol (la bauxite, le diamant, le fer le zinc etc.) 

En Guinée, il existe beaucoup de sociétés de transports qui sont très diversifiées 

et importantes on a, par exemple, TTM (transport terrassement minier), ZATCO GC 

SARL, AMINA TRANSPORT, CATTA GUINEE SARL. 
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Les sociétés de transport sont des facteurs de compétitivité, sans eux pas 

d’échange, pas de circulation des biens et des personnes, pas de marché unique et 

encore moins d’union Européenne.  

Malgré les efforts consentis de part et d’autres, les managers des sociétés de 

transport en Guinée ont révélé plusieurs insuffisances d’ordres opérationnels et 

stratégiques. 

Parmi ces insuffisances nous pouvons citer entre autres :  

- manque de personnel compétant et expérimente, 

- insuffisance de moyens  financiers, 

- mauvaise utilisation de ces financements. 

Aussi l’esprit d’entreprise s’appuie-t-il sur une théorie de l’économie et de la 

société. Cette théorie considère le changement comme quelque chose de normal, et 

même d’extrêmement sain. Pour les sociétés de transport en Guinée par exemple pour 

tout investissement, la rentabilité et le rendement sont des questions de performance 

très importantes. 

Parmi les Recommandations pour améliorer la performance au sein des sociétés 

de transport en Guinée au point de vue gestion on peut proposer les suivantes : 

1. La formation continue du personnel du service management.  

2. .Appliquer avec rigueur les prérogatives du service management.  

3. Réviser la charte du management dès qu’il y a nécessité et sensibiliser le 

personnel à sa lecture. 

4. Sensibiliser les managers à l’utilisation des normes internationales pour la 

pratique professionnelle du management. 

5. Organiser des séances d’échange entre la Direction Générale et le service 

management autour de l’importance de la fonction managériale en tant que facteur de 

performance. 

6. Exiger et encourager la rigueur pendant le recrutement des managers 

suivant leurs profils et leurs compétences dans les domaines de management. 

En conclusion, on peut supposer la performance est une notion très importante, 

qui est développée depuis 70 ans. La performance de des sociétés de transport dépende 



112 
 

de différents facteurs externe et interne. Guinée, c’est une paye où le service de 

transport est très demandé. On peut supposer, que l’application de ces 

recommandations par les sociétés de transport favoriseront leurs performance et 

boosteront leur évolution. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТАНДАРТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі розбудови України як демократичної, соціальної та 

правової держави, розвиток місцевого самоврядування має бути одним з 

пріоритетних напрямів державної політики.  

Місцеве самоврядування є одним з найефективніших інструментів 

місцевого управління та розвитку територій. Там, де воно дійсно функціонує, де 

місцеве населення має можливість самостійно вирішувати питання місцевого 

значення, спостерігається зростання доходів місцевих бюджетів і соціально – 

економічний розвиток в цілому [1, с.1]. 

Одним із основних напрямків національної політики України є курс на 

європейську інтеграцію. На його реалізацію сьогодні спрямовані зусилля всіх 

державних органів і загалом більшої частини українського суспільства.  

Сьогодні Україна стоїть перед нагальною потребою проведення 

широкомасштабної реформи місцевого самоврядування і територіальної 

організації влади. Адже «становлення правових засад місцевого самоврядування 

в Україні відбувалося хаотично, наслідком чого стало створення внутрішньо 

суперечливої і такої, що не відповідає сучасним європейським стандартам, 

системи територіальної організації влади» [2]. 

В останні роки приділяється значна увага проблемам розвитку місцевого 

самоврядування. Серед вітчизняних та зарубіжних науковців, що досліджували 

різні аспекти розвитку місцевого самоврядування, слід виділити праці 

О. Батанова, М. Баймуратова, В. Борденюка, В. Кампо, В. Князєва, В. Куйбіди, 

О. Молодцова, В. Мамонова, Т. Пахомової, М. Пухтинського, В. Рубцова, 

О. Руденко та ін. 

Приєднання до європейської спільноти вимагає від України, насамперед, 
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здійснення суттєвих інституційних змін, реформування принципів та методів 

роботи, в тому числі в галузі підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів; забезпечення фінансово – економічних можливостей 

стимулювання розвитку місцевого самоврядування з урахуванням кращого 

європейського досвіду [3, с.47]. 

Система конституційно – правових засад місцевого самоврядування, яка 

склалася в Україні на сьогодні, визначена Конституцією, Європейською хартією 

місцевого самоврядування та Законом «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Важливим чинником розвитку національного законодавства та реалізації 

політики європейської інтеграції України є участь нашої держави у міжнародних 

конвенціях Ради Європи. 

Під час вступу до Ради Європи 9 листопада 1995 року Україна взяла на себе 

низку зобов'язань, зокрема щодо розвитку місцевої та регіональної демократії. За 

результатами ознайомлення Ради Європи з існуючою в Україні ситуацією щодо 

місцевої та регіональної демократії, представниками Організації була відзначена 

наявність дефіциту в Україні  національного законодавства в сфері місцевого 

самоврядування; наголошувалося на необхідності дотримання Україною 

положень Європейської Хартії місцевого самоврядування; підкреслювалася 

важливість загальної демократизації суспільства, розподілу повноважень між 

різними гілками влади та налагодження співробітництва між ними [4,c.8]. 

У 1997 році Україна підписала й ратифікувала Європейську хартію 

місцевого самоврядування [5]. Її значення для розвитку місцевого 

самоврядування  в Україні особливо полягає в тому, що у Хартії узагальнено 

європейський досвід, який може бути плідно використаний в Україні. У Хартії 

підкреслюється роль місцевого самоврядування в управлінні державою і 

суспільством, у забезпеченні стабільності в суспільстві, в залученні громадян до 

вирішення місцевих проблем. Хартія закріплює принципи організації місцевої 

влади і для України як члена Ради Європи. Значення цього факту полягає в тому, 

щоб муніципальні утворення отримали, окрім державних гарантій своїх прав, 

також і міжнародні гарантії. 
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Відповідно до ст. 9 Конституції України, положення Хартії стали частиною 

національного законодавства і є обов’язковими до виконання поруч із іншими 

законами України. А це означає, що конституційні засади місцевого 

самоврядування та принципи Хартії не повинні суперечити одне одному. Однак 

розбіжності спостерігаються суттєві. 

Визначена Конституцією модель місцевого самоврядування не відповідає 

обраній Україною моделі відповідно до Хартії. Підтвердженням цього є 

розбіжність у трактуванні самого поняття «місцеве самоврядування» у 

Конституції та Хартії. Відповідно до ст. 3 Хартії, можна визначити, що основним 

суб’єктом місцевого самоврядування вважаються органи місцевого 

самоврядування. У ч. 2 ст. 3 Хартії подано перелік суб’єктів місцевого 

самоврядування, які реалізують самоврядні повноваження. Ними визначено ради 

та збори, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі 

прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм 

виконавчі органи. У чинній Конституції України основним суб’єктом місцевого 

самоврядування виступає територіальна громада. 

Конституційне визначення поняття місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 140 

Конституції України: «право територіальної громади самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції та законів України») дещо 

обмежене у порівнянні з тим, яке пропонується у Хартії (право і реальна 

здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину 

державних справ і управляти нею, діючи в межах закону під свою 

відповідальність і в інтересах місцевого населення). 

Як наслідок цього, складається ситуація, за якої більшість територіальних 

громад не є самодостатніми, тобто так чи інакше вони у вирішенні питань 

місцевого значення стають залежними від державних структур. 

Конгрес місцевих та регіональних влад Європи, який здійснює вивчення 

стану справ у галузі розвитку місцевого самоврядування, неодноразово у своїх 

рекомендаційних документах, наголошував на недостатній реалізації в Україні 

принципу правової самостійності місцевого самоврядування [6,с.123]. 
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Стаття 4 Хартії визначає, що повноваження органів місцевого 

самоврядування повинні бути повними і виключними, тобто не повинні 

одночасно належати іншим органам публічної влади. Порівняння ж переліку 

повноважень місцевих органів державного управління, котрі закріплені у Законі 

«Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р. [7] та органів місцевого 

самоврядування (Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 

1997р.) показує, що 16 напрямків їх діяльності збігаються повністю, а 12 – 

частково. Майже половина справ, віднесених до відання держадміністрацій, по 

своїй суті є справами місцевого значення. Це є свідченням того, що держава не 

впевнена у дієвості місцевого самоврядування, вона побоюється передавати 

значне коло справ до відання муніципальних органів. Як результат – 

розмиваються межі між державною та муніципальної владою, а місцеве 

самоврядування на рівні областей і районів перетворюється на декларацію. 

Позбавлення районних та обласних рад права утворювати власні виконавчі 

органи є суттєвим порушенням принципу організаційної самостійності 

місцевого самоврядування, зокрема, непідпорядкованості органів місцевого 

самоврядування іншим суб’єктам влади. 

Розвиток місцевого самоврядування є одним з пріоритетних напрямів 

державної політики України, зокрема в контексті реалізації стратегічного курсу 

інтеграції до європейського співтовариства. Однак проблема реалізації 

європейських принципів місцевого самоврядування в Україні є досить складною 

та глибокою. Для вирішення всіх цих проблем Україна в цілому повинна 

здійснити перехід до побудови якісно нових відносин владарювання. В основу 

побудови нової моделі організації влади і управління, на наш погляд, має 

покладатись засада гармонізації інтересів держави, регіону, територіальної 

громади та особи. Основну увагу треба приділити саме інтересам особи, для 

задоволення потреб якої першою чергою функціонують і держава, і місцеве 

самоврядування.  
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