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Реформування законодавства у контексті євроінтеграційних 

прагнень України 

 
Гончарова Ж.В. слухач магістратури  

державного управління Навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

                                          Захарова О.В. професор,д.е.н., 

професор кафедри менеджменту Черкаського  

державного технологічного університету 

м. Черкаси, Україна  

 

ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ З 

ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

З початку анексії Криму та бойових дій на сході України 18 вищих 

навчальних закладів (далі – ВНЗ) знайшли можливість тимчасово облаштуватися 

на території, що контролюється українською владою. Оскільки таке 

переміщення пов’язано із величезною кількістю часто непередбачуваних 

труднощів, за останні два роки лунали різні думки щодо майбутніх перспектив 

виживання переміщених ВНЗ. Незважаючи на всі спроби української влади щодо 

подолання наявних проблем протягом двох останніх років, на сьогодні діяльність 

ВНЗ, які були переміщені з тимчасово окупованої території, здійснюється у 

досить складних умовах. При цьому проблеми є неоднорідними і пов’язані з 

такими складовими діяльності ВНЗ, як кадровий склад; оплата праці і виплата 

стипендій; забезпечення відповідними приміщеннями для здійснення 

навчального процесу та проживання студентів і викладачів; матеріально-

технічне і організаційне забезпечення навчального процесу тощо. Розв’язання 

більшості з наявних проблем вимагає створення відповідної законодавчої бази, 

яка і досі відсутня. Тому особливої актуальності набуває питання правового 

регулювання діяльності ВНЗ, які тимчасово переміщені з території проведення 

антитерористичної операції. 

Тимчасово переміщені ВНЗ чекали майже два роки, поки на законодавчому 

рівні буде прийнято нормативний документ щодо упорядкування їх діяльності. 

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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Таким документом, нарешті став прийнятий 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 

вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово 

окупованої території та з населених пунктів на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» [1]. 

Законом внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту» та визначено, 

що «тимчасово переміщений вищий навчальний заклад (наукова установа) – 

державний чи комунальний вищий навчальний заклад (наукова установа), який 

у період тимчасової окупації або проведення антитерористичної операції, але до 

моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію 

України або до дати набрання чинності Указом Президента України про 

завершення проведення антитерористичної операції на території України за 

рішенням засновника (засновників) змінив своє місцезнаходження 

(перемістився) з тимчасово окупованої території або населених пунктів, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, до населених пунктів, у яких органи державної влади у повному 

обсязі здійснюють свої повноваження» [1]. 

Слід зазначити, що у Законі чітко прописано часову межу «у період 

тимчасової окупації або проведення антитерористичної операції, але до моменту 

повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію». Отже, 

Закон націлено на врегулювання діяльності ВНЗ в період тимчасового 

переміщення установи, однак, у ньому не висвітлено питання щодо процедури 

повернення навчальних закладів після завершення антитерористичної операції.  

Наприкінці 2014 р. переміщення ВНЗ здійснювалося за рішенням 

Міністерства освіти і науки України, для чого підписувався відповідний наказ і 

установа спочатку юридично, а потім і фактично змінювала своє 

місцезнаходження. Саме тому для повернення ВНЗ на своє історичне 

місцезнаходження необхідно підписання аналогічного наказу, що може бути 

здійснено виключно після факту повернення території з окупації або завершення 
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антитерористичної операції.  

Отже процес повернення ВНЗ не може бути автоматичним і тому відразу не 

слід сподіватися на повне відновлення і налагодження його функціонування. 

Швидкість і результативність даного процесу буде залежати від того, який 

термін часу знадобиться, щоб повністю реалізувати всі інструменти державної 

влади, відновити всі сфери життя людини. 

Процедура юридичного оформлення зміни місцезнаходження ВНЗ 

складається з таких обов’язкових дій: 

- взяття на облік в органах Держстату і Державної фіскальної служби за 

новим місцем розташування; 

- оформлення документів в органах Держреєстру; 

- налагодження роботи з Держказначейством у частині виплати заробітної 

плати працівникам і багато побічних завдань – крім продовження виконання 

своїх функціональних обов’язків за посадою [2]. 

Ще одним відкритим питанням є стан тих будівель та майна, що хоча і 

знаходяться на непідконтрольній Україні території, проте залишаються на 

балансі ВНЗ. Законом передбачено, що «тимчасово переміщений вищий 

навчальний заклад, тимчасово переміщена наукова установа, а також їх 

працівники не несуть відповідальності за стан майна, що знаходиться на 

тимчасово окупованій території або в населених пунктах, на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, з дня 

початку тимчасової окупації або з дня оголошення антитерористичної операції 

до дня повернення такого вищого навчального закладу, наукової установи на 

попереднє місцезнаходження, але не пізніше ніж через шість місяців з моменту 

повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України 

або з дати набрання чинності Указом Президента України про завершення 

проведення антитерористичної операції або військових дій на території України, 

крім випадків, коли нестача, втрата, псування майна заподіяні з їхньої вини, яка 

доведена в установленому законом порядку» [1]. 

Проте у разі повернення ВНЗ необхідно буде у обов’язковому порядку 
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провести інвентаризацію, за результатами якої про всі встановлені факти нестачі 

згідно законодавства керівництво зобов’язано повідомити правоохоронні 

органи. А отже, на момент повернення правоохоронні органи мають працювати 

у звичайному режимі. 

Проте більш складним з морально-етичної точки зору є питання щодо тих 

працівників, які не змогли забрати власні трудові книжки, або в силу різних 

причин прийняли рішення залишитися на непідконтрольних Україні територіях. 

Так, Законом передбачено, що «працівники тимчасово переміщених вищих 

навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ, які протягом 

двох місяців з дня опублікування наказу центрального органу виконавчої влади 

у сфері освіти і науки про тимчасове переміщення вищого навчального закладу, 

наукової установи не приступили до виконання своїх обов’язків за новим 

місцезнаходженням вищого навчального закладу, наукової установи, 

вважаються такими, що відмовилися від переведення на роботу в іншу 

місцевість, із застосуванням наслідків, передбачених пунктом 6 частини першої 

статті 36 Кодексу законів про працю України» [1]. 

При прийнятті рішення засновником стосовно переміщення ВНЗ на 

контрольовану територію, враховуючи, що на сході країни проходить активна 

фаза збройного конфлікту, пропонувалося всім працівникам, які мають намір 

продовжувати роботу в системі освіті України заповнити реєстраційну форму. 

Однак встановити факт перебування в трудових відносинах з навчальним 

закладом осіб виключно на підставі заповненої реєстраційної форми неможливо. 

Якщо ВНЗ при переміщенні не зміг вивезти з непідконтрольної території архів, 

то відсутні будь-які документальні підтвердження трудових відносин (накази 

про прийняття на роботу, встановлення окладу, строку роботи тощо). Без 

первинних кадрових документів встановлення факту перебування в трудових 

відносинах можливо виключно у судовому порядку. І для осіб стосовно яких 

відсутні особові справи та втрачено трудові книжки, встановлення факту 

перебування в трудових відносинах є проблемою. 

Не меншою юридичною складністю стала і ситуація для навчальних 
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закладів щодо вирішення питання з тими працівниками, які не перемістилися 

разом з установою та належним чином своєчасно (ще в період до офіційної зміни 

місцезнаходження) не оформили своє звільнення. Прийнята норма націлена 

врегулювати цю ситуацію, однак, існують питання щодо порядку її реалізації 

відповідно до норм трудового права. В навчальному закладі відсутні архівні 

документи, відсутні трудові книжки таких осіб, відсутня інформація щодо 

наявності заборгованості, наприклад, по заробітній платі перед такими 

працівниками. Відповідно до статті 44 Кодексу законів про працю України при 

припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 цього 

Кодексу працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше 

середнього місячного заробітку [3]. Отже відсутність первинних кадрових та 

бухгалтерських документів, реквізитів для проведення виплат унеможливлює 

ВНЗ в повній мірі виконати вимоги законодавства. А це є порушенням трудового 

законодавства та особистою відповідальністю керівника. 

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 та виживання 

переміщених ВНЗ. Особливо це актуально в умовах існуючої жорсткої 

конкуренції на ринку освітніх послуг. 

Література: 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які 

були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження» // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 39. – С.604. 

2. Зміни щодо діяльності переміщених ВНЗ і наукових установ 

[Електроний ресурс]. – Режим доступу: 

http://blog.liga.net/user/ikremenovskaya/article/ 22658.aspx. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print1447956434639374#n211
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3. Кодексу законів про працю України [Електроний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

 

Дегтяр Я.Р., аспірант  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

 

БЮДЖЕТНА РЕФОРМА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС 

В умовах інтеграції України у світовий економічний простір та розвинення 

партнерських відноси із країнами ЄС та СНД усе більшого значення набувають 

питання раціонального використання бюджету як інструменту управління 

економікою, збалансованості державних доходів і видатків, фінансового 

забезпечення здійснення органами державної влади покладених на них завдань 

та функцій з урахуванням тенденції зростання дефіциту бюджету. Основою 

бюджетної діяльності держави та органів місцевого самоврядування є 

планування, завдання та практика застосування якого, з огляду на пріоритети 

державної політики та проведення широкомасштабних реформ в усіх сферах 

суспільного життя, можуть змінюватися та корегуватися, але зміст і значення 

залишатися незмінними. За таких умов нагальним є проведення бюджетної 

реформи, головним пріоритетом якої є перехід від планування коштів до 

планування результатів [1, Ст. 347]. Йдеться про перехід на середньострокове 

бюджетне планування, орієнтоване на результат, головним інструментом якого 

є програмно-цільовий метод (далі – ПЦМ) управління, – по своїй суті він усуває 

недоліки витратної моделі формування бюджетів та слугує ефективним 

механізмом організації бюджетних витрат, тобто забезпечується досягнення 

максимального результату із меншими витратами. 

Бюджетна реформа є об’єктивною потребою сьогодення. Наприкінці 

2014 р., перед прийняттям Державного бюджету на 2015 рік,  Верховна Рада 

України внесла низку прогресивних змін до законодавчих актів, які є запорукою 

створення нової бюджетної системи. Основна мета змін до Бюджетного кодексу 

України (далі – БК України) – запровадити в 2015 році нову модель фінансового 
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забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Разом з БК України 

змін зазнали також і Податковий кодекс України та багато інших законів. В 

основі змін до БК України [2] є децентралізація влади і суттєве розширення 

повноважень територіальних громад, що передбачає перерозподіл завдань, 

повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, 

підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів. При розробці 

механізмів децентралізації за основу взятий досвід Польщі. Розглянемо більш 

детально головні напрями змін, які стосуються підвищення ефективності 

бюджетного процесу: 

1. Бюджетна та фінансова самостійність місцевих бюджетів: 1) самостійне 

формування місцевих бюджетів на основі закріплених стабільних дохідних 

джерел і видаткових повноважень та основних параметрів, визначених у проекті 

державного бюджету, поданому Урядом до Парламенту  до 15 вересня року, що 

передує плановому;2) незалежне від термінів прийняття державного бюджету 

формування та затвердження місцевих бюджетів ― до 25 грудня року, що 

передує плановому; 3)спрощення процедури надання місцевих гарантій та 

здійснення місцевих запозичень від міжнародних фінансових організацій; 

4) надано право здійснювати місцеві зовнішні запозичення усім містам 

обласного значення; 5) надання права самостійного вибору установи (в органах 

Казначейства чи установах державних банків) з обслуговування коштів бюджету 

розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних  установ; 6) 

самостійне регулювання ставок податків на нерухомість та землю та надання 

пільг по їх сплаті; 7) встановлення єдиних нормативів відрахувань 

загальнодержавних податків (податку на доходи фізичних осіб  та податку на 

прибуток підприємств) за кожною ланкою бюджету; 8) відміна індикативного 

планування Міністерством Фінансів України показників місцевих бюджетів  та 

доведення їх до місцевих бюджетів; 9) формування єдиного кошика доходів 

загального фонду та розширення його джерел; 10) заміна системи балансування 

доходів і видатків місцевих бюджетів принципово новою системою 

вирівнювання податкоспроможності територій та запровадження: базової 
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дотації  – для підвищення фіскальної спроможності місцевих бюджетів; 

реверсної дотації – для вирівнювання фіскальної податкоспроможності 

територій. 

2. Закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел  доходів та 

розширення дохідної бази місцевих бюджетів, а також – новий механізм 

бюджетного регулювання та вирівнювання. Суттєва новація вирівнювання 

бюджету не за видатками, а за доходами (як у багатьох країнах), що значно 

стимулює регіони до нарощення доходів. 

3. Нова трансфертна політика для посилення відповідальності профільних 

міністерств за реалізацію державної політики у відповідних галузях. 

4. Децентралізація видаткових повноважень та чіткий розподіл 

компетенцій, сформований за принципом субсидіарності.  

5. Поява нових учасників бюджетного процесу – територіальних громад. 

Громади, об'єднані відповідно до критеріїв, визначених Законом про добровільне 

об'єднання територіальних громад, матимуть  такі ж повноваження,  як   міста 

обласного значення. Територіальні громади, які об'єднаються до 15 жовтня року, 

що передує плановому, зможуть перейти на прямі міжбюджетні відносини  з 

державним бюджетом  починаючи з планового бюджетного періоду. Однак, 

органи місцевого самоврядування в  селах, селищах, містах районного значення, 

що не об’єдналися, позбавляються права на виконання делегованих державою 

повноважень. 

6. Невикористані субсидії та субвенції залишатимуться в розпорядженні 

місцевого бюджету і можуть  бути використані у наступному році. Таким чином 

відтепер місцеві громади зможуть плавніше планувати деякі видатки своїх 

бюджетів, особливо капітальні. Кошти «фонду регіонального розвитку» мають 

бути розподілені  не пізніше, ніж через 3 місяці після прийняття Державного 

бюджету (таким чином, у місцевих органів влади буде достатньо часу на їх 

використання). Місцеві органи влади повинні будуть фінансувати 10% витрат на 

ці проекти, що, можливо, підвищить якість розроблюваних ними проектів. 

Міністерством регіональної політики вже розроблено окремий Порядок 
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підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку, а також Порядок використання таких коштів. 

7. Введені деякі передумови для середньострокового (трьох річного) 

бюджетного планування. У рамках бюджетного процесу НБУ буде надавати 

трирічний прогноз «показників валютно – курсової політики». При цьому існує 

певна невідповідність стосовно того, що Міністерство економіки та розвитку 

повинно надавати тільки однорічний макроекономічний прогноз. Згідно з ч.18 

Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК України ПЦМ 

у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають зв’язок 

з державним бюджетом, застосовується починаючи зі складання проектів 

місцевих бюджетів на 2017 рік [2]. 

8. Відповідно до внесених змін у БК України, відбулося посилення 

відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів у частині 

формування паспортів бюджетних програм та запровадження форми 

внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору інформації, 

необхідної для підтвердження результативних показників бюджетних програм. 

9. На вимогу Світового банку розроблені заходи для створення ефективної і 

прозорої системи управління державними інвестиціями. Зміни направлені на 

подолання кількох проблем: по – перше, поганого планування й непрозорості 

процесу відбору проектів, які фінансуються за рахунок капітальних вкладень; по 

– друге, розподілу бюджетних коштів у ручному режимі; по – третє, 

фрагментарного й нестабільного фінансування. 

10. Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники 

бюджету (зменшують надходження бюджету та / або збільшують витрати 

бюджету) і приймаються: не пізніше 15 липня року, що передує плановому, 

вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду; після 15 

липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку 

бюджетного періоду, що настає за плановим. Проект закону про Державний 

бюджет України підлягає обов'язковій публікації в газеті «Урядовий кур'єр» не 
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пізніше ніж через сім днів після його подання Верховній Раді України. 

Інформація про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається 

досягти при виконанні бюджетних програм, розміщується кожним головним 

розпорядником коштів державного бюджету на своєму офіційному сайті не 

пізніше ніж через сім днів після подання Верховній Раді України проекту закону 

про Державний бюджет України. 

Прийняті зміни можуть стати відправною точкою для правильної реформи 

децентралізації. Зміни до БК України впроваджені з метою забезпечення 

децентралізації влади і суттєвого розширення повноважень територіальних 

громад, що передбачає перерозподіл завдань, повноважень і ресурсів на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення фінансової 

самостійності місцевих бюджетів. Зауважимо, що бюджетній децентралізації з 

метою її ефективної реалізації має передувати проведення адміністративно – 

територіальної реформи. Реформа в сфері децентралізації буде успішною тільки 

в разі виведення із тіні основних надходжень бюджетів, стимулювання 

економічної активність. Фінансова децентралізація повинна передбачати 

одночасно як реальне право кожної території проводити власну соціально – 

економічну політику, яка б враховувала інтереси мешканців певної 

адміністративно – територіальної одиниці та мала на меті ефективне 

використання місцевих ресурсів, так і забезпечувати виконання 

загальнодержавних функцій та завдань органами місцевого самоврядування без 

протиставлення загальнодержавних та регіональних інтересів. 

Література: 

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/docs/Agreement/AA_Body_text.pdf 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

//http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102456.html 
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РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 

В  КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ 

З часу проголошення незалежності Україна перебуває в процесі 

реформування системи органів державної влади, форм і методів їх роботи, 

пошуку способів та інструментів забезпечення прав і свобод людини. 

Сучасні держави у кінці ХХ на початку ХХІ століть здійснювали перехід від 

тоталітарного режиму до демократичного, від централізації до децентралізації, 

верховенства права. На теперішній час гостро постала проблема реформування 

системи українських правоохоронних органів, законодавчої бази, їх компетенції 

та механізму взаємодії. Для цього необхідно ретельно аналізувати міжнародний 

досвід та практику, запроваджувати їх позитивні тенденції до національної 

системи права. 

Невідкладним завданням, що потребує сучасного вирішення Українською 

державою в сучасних умовах, залишається успішне завершення реформи 

правоохоронної системи та низькі інших. Це неможливо здійснити без 

належного теоретичного осмислення природи і сутнісних характеристик 

правоохоронної діяльності, механізму її забезпечення і реалізації, врахування 

закономірностей реформування цього напряму державної діяльності в 

зарубіжних країнах, вітчизняного історичного досвіду і потреб населення.  

В умовах сьогодення законність набуває значення важливого організуючого 

фактора. Нині гостро стоїть питання: або правовий нігілізм і криза державної 

влади, або законність і правова держава. Варто констатувати той факт, що під 

час формування правової держави роль прокуратури повинна зростати. 

Значущою перешкодою на шляху адаптації національної правової системи 

та законодавства України до європейських стандартів є відсутність цілісного 

законодавчого поля. Як насідок, існуюча законодавча база є суперечливою, 
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нестабільною та незрозумілою. Ускладнює формування дієвої правової системи 

також відсутність ефективного механізму імплементації нормативно-правових 

актів. Головна проблема України не в підготовці, а у виконанні нового 

законодавства. У нас існує велика кількість гарних законів, які не працюють на 

практиці [1]. 

Загалом говорячи про конкретні зміни в органах прокуратури, 

Д.Г.Саквалерідзе зазначав, що насамперед є потреба звільнити українську 

прокуратуру від зайвих функцій, що й було прийнято в новому закону «Про 

прокуратуру». Крім того, він стверджував, що надалі функції прокуратури 

будуть орієнтуватися на трьох напрямах: боротьба зі злочинністю, корупцією, 

представлення інтересів держави в судах і загальне керівництво над слідством.  

Прокуратура України з моменту свого виникнення та до сьогодні за своєю 

суттю є специфічним органом. Її специфіка полягає в тому, що вона становить 

собою єдину систему, яка здійснює встановлені Конституцією України функції, 

наділена відповідними повноваженнями, основним завданням яких є захист прав 

і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави в цілому. Але 

трансформація її функцій, повинна здійснюватися продуманими, злагодженими 

державними зусиллями з урахуванням національних особливостей, враховуючи 

міжнародні стандарти, задля покращення діяльності [2]. 

Новий Закон «Про прокуратуру» скасував функцію нагляду за додержанням 

і застосуванням законів низкою суб’єктів, таких як органи центральної і 

виконавчої влади, місцеві ради, підприємства, організації, незалежно від форм 

власності, що є кроком до уніфікації державних владних органів відповідно до 

європейських стандартів. Проте недоліки даної новації – відсутність положень, 

які б регулювали ці функції контролю на інші органи. 

Відмова від наглядової функції  істотно послабила контрольно-наглядові 

механізми та сприяє подальшому розбалансуванню правоохоронної системи 

України [3]. В більшості зарубіжних країн, зокрема в Німеччині, Франції, Італії, 

Великій Британії, США – функція загального нагляду не притаманна для органів 

прокуратури.  В цих країнах розвинута позовна система до адміністративних 
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судів, яка може розглядатися як позитивний досвід, що є прийнятним для 

удосконалення організаційно-функціональної побудови органів прокуратури в 

нашій державі [4]. 

Втім, позитивних тенденцій більше. Прогресивним є положення про 

заборону політичної діяльності. Важливою новелою є порядок добору 

кандидатів та призначення їх на посаду.  

Триваючий процес вступу України до ЄС, активне співробітництво з Радою 

Європи, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями, виконання взятих 

міжнародно-правових зобов’язань, змушують остаточно відійти від хибної 

практики попередніх авторитарних режимів, перетворити правоохоронні органи 

з ієрархічних і закритих органів у підконтрольний громадськості відкритий 

демократичний орган публічної влади, з якісно новою філософією управління, 

дієвими формами і методами роботи.  

Основним шляхом узгодження правових норм України та ЄС є адаптація 

вітчизняного законодавства до правової системи ЄС. У зв’язку з цим потрібно, 

по-перше, внести зміни та доповнення до Конституції України, законодавства 

про судоустрій, процесуального законодавства (Цивільного, Кримінального та 

Господарського процесуальних кодексів), Кодексу адміністративного 

судочинства тощо. Тут маємо відзначити високу якість останніх змін 

законодавства у сфері боротьби з корупцією, які за умови ефективного 

застосування вже найближчим часом дадуть очікувані результати. По-друге, 

збільшити кількість й удосконалити навчальні програми, що є обов’язковим для 

фахівців у сфері адаптації законодавства для розробки проектів нормативних 

актів. Не слід забувати й про правових моніторинг як спосіб раціоналізації 

законодавства, ліквідації прогалин й суперечностей в ньому. Такий моніторинг 

має складатися з двох частин: соціально-правового та порівняльно-правового 

аналізів вітчизняної та світової практики на предмет використання та 

невикористання в умовах українського суспільства. Для цього треба створити 

відповідні групи експертів  та розпочати роботу щодо підготовки проекти закону 

про правовий моніторинг. Дієвий механізм експертизи та перевірки нормативних 
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актів дасть змогу Україні вийти на європейський рівень правового життя. 

Також значну увагу слід приділяти ключовим тенденціям розвитку 

демократії України, серед яких – складні соціально-економічні та політичні 

проблеми перехідного періоду, котрі відображають не тільки успіхи реформ і 

перетворень, а й їх суперечності, незавершеність, невизначеність багатьох 

процесів і рішень.  Необхідно розробити цілісну концепцію законодавчої та 

правової політики, яка б врахувала процеси правової модернізації та інтеграції 

нашої держави до європейського простору.  

Адаптація чинного українського законодавства є обов’язковою 

передумовою реалізації європейських прагнень. Розуміння важливості та 

складності цього процесу, конструктивна співпраця всіх гілок влади, вдале 

застосування підходів та методів до багатогранності європейського правового 

поля, а також врахування досвіду зарубіжних країн забезпечать позитивний 

результат. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА У КОНТЕКСТІ ПОТРЕБ 

РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Одним із напрямів реформування економіки України відповідно до 

Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, схваленої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5, є проведення реформи державного сектору. З 

цією метою Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 27 травня 2015 р. 

№ 662-р схвалено Стратегію підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки, схвалена, передбачає 

проведення реформи управління державною власністю.  

Для проведення реформи вже застосовано низку заходів, у т.ч. прийнято 

Закон України 2 червня 2016 року № 1405-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та 

комунальної власності» [1], а також низку інших законів по внесенню змін і 

доповнень до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» 

від 21 вересня 2006 року № 185-V [2] та Господарського кодексу України. 

Однією із найбільш вагомих змін, які внесено до законодавства, став 

перегляд норм про наглядові ради державних підприємств.  

Встановлене нове регулювання містить низку нових прогресивних 

положень, починаючи з того, що до складу наглядових рад зазначених 

підприємств включаються незалежні члени наглядової ради, кількість яких 

повинна становити більшість членів наглядової ради, що  незалежний член 

наглядової ради має рівні права і обов’язки з іншими її членами, що незалежні 

члени наглядових рад самостійно визначаються щодо голосування з усіх питань 

порядку денного засідання наглядової ради, керуючись у своїй діяльності 

інтересами підприємства тощо. 

Поряд з цим низка питань викликає заперечення як з точки зору загальних 
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підходів до збалансування інтересів в економіці взагалі та її державному секторі, 

так і з точки зору того, що в новому законодавчому масиві потребують 

врахування також потреби регіональному розвитку та регіоналізації державного 

управління державними підприємствами та державними корпоративними 

правами.  

Згідно ст.5 Закону Кабінет Міністрів України, здійснюючи управління 

об'єктами державної власності визначає порядок утворення, організації 

діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства та 

її комітетів, затверджує порядок визначення та затвердження кандидатур 

представників держави, які призначаються до наглядових рад державних 

унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються 

до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 

50 відсотків акцій (часток) належать державі. 

Подібні функції КМУ цілком справедливі щодо представників держави у 

наглядових радах зазначених підприємств, однак цього не можна сказати 

відносно незалежних членів цього органу.  

Закон конкретизує вимоги лише до незалежних членів наглядових рад 

державних  унітарних підприємств. Встановлено досить широкий перелік умов, 

що мають гарантувати відсутність конфлікту інтересів членів наглядової ради з 

інтересами підприємства. Натомість цей перелік не може гарантувати 

виникнення нових зон конфлікту інтересів. Тому додатково до встановленого 

регулювання, доцільно було б застосувати досвід правового регулювання складу 

наглядових рад, який  має місце у країнах ЄС. При цьому таке регулювання має 

встановлюватися на рівні закону. На сьогодні вимоги до незалежних членів 

наглядової ради прописані в Законі лише щодо державних унітарних 

підприємств, а вимоги до незалежного члена наглядової ради державного 

унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі 

якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі,  згідно п.2 ст. 11-3 

Закону затверджує Кабінет Міністрів України. 

Важливе значення для забезпечення кваліфікованого складу наглядової 
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ради має встановлений Законом конкурсний відбір незалежних членів наглядової 

ради. Натомість забезпечуватися має не лише належна кваліфікація членів 

наглядової ради, а й відносна незалежність від різних груп інтересів. Взагалі 

завдання забезпечення балансу інтересів на підприємстві за європейським 

досвідом можливо забезпечити у рамках наглядової ради,. 

При цьому з урахуванням потреб регіоналізації доцільно передбачити 

створення наглядових рад на всіх державних підприємствах. Нині Кабінет 

Міністрів України визначає критерії, відповідно до яких утворення наглядової 

ради є обов’язковим на державних унітарних підприємствах (крім підприємств 

оборонно-промислового комплексу) та, з урахуванням законів України, в 

господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 

(часток) належать державі (п.16-1 ст.5 Закону). 

З урахуванням цього досвіду в контексті потреб регіоналізації державного 

управління державними підприємствами та державними корпоративними 

правами пропонується статтю 65 ГК України доповнити пунктом 11 такого 

змісту: 

«Управління державним унітарним підприємством, а також господарським 

товариством, у статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій (часток) 

належить державі, здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених 

законом. 

У державному унітарному підприємства, а також господарському 

товаристві, у статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій (часток) 

належить державі, обов'язково утворюється наглядова рада. 

Наглядова рада державного унітарного підприємства, а також 

господарського товариства, у статутному капіталі якого понад 50 відсотків акцій 

(часток) належить державі, формується уповноваженим органом державного 

управління на конкурсній основі з числа представників держави, трудового 

колективу, регіональних органів місцевого самоврядування та регіональних 

громадських об'єднань, що представляють інтереси в тому числі великих 

кредиторів. Представники трудового колективу складають не менше 1/3 
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загальної кількості членів наглядової ради. Представники регіональних органів 

місцевого самоврядування та регіональних громадських об'єднань також 

складають не менше 1/3 загальної кількості членів наглядової ради порівну.  

Головою наглядової ради державного унітарного підприємства, а також 

господарського товариства, у статутному капіталі якого корпоративні права 

держави перевищують 50 відсотків, обирається будь-який член наглядової ради, 

що представляє інтереси держави. 

Керівник виконавчого органу державного унітарного підприємства, а також 

господарського товариства, у статутному капіталі понад 50 відсотків акцій 

(часток) належить державі, призначається уповноваженим органом державного 

управління за поданням трудового колективу і є підзвітним цьому органу і 

трудовому колективу». 

Література: 

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

управління об’єктами державної та комунальної власності : Закон України від 2 

червня 2016 р. № 1405-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 28. – Ст. 533. 

2. Про управління об'єктами державної власності : Закон України від 21 

вересня 2006 р. № 185-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 46. – 

Ст. 456. – (Зі змін. та доповн.). 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ НА 

ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ 

Актуальність проведеного дослідження пов’язана з тим, що  вирішення 

проблемних питань вугільної галузі має вагоме значення для збереження 

стабільної соціально-економічної ситуації в області, оскільки більшість 
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вуглевидобувних підприємств є містоутворюючими та формують доходну 

частину бюджету міст. 

Нижче пропонується вирішення питань на державному рівні. 

I. Неможливість нарощування видобутку вугілля та виходу підприємств на 

проекту потужність 

Недостатність капітальних вкладень для введення нових горизонтів, 

зменшення ринку збуту вугільної продукції, напружена ситуація із 

забезпеченням вибуховими речовинами призводить до неможливості 

нарощування видобутку вугілля та виходу підприємств на проектну потужність 

[1]. 

Шляхи вирішення: 

Включення до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 

рік» фінансування на технічне переоснащення вуглевидобувних підприємств. 

Пропозиції щодо вирішення проблемних питань: 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України вжити заходів 

щодо включення до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 

рік» відповідного фінансування. 

II. Відсутність фінансування заходів з фізичної ліквідації гірничих 

підприємств в обсягах, передбачених проектами ліквідації 

На території, підконтрольній українській владі, розташовано 4 шахти, що 

знаходяться в стадії ліквідації (ім. Артема, «Нова» (м. Торецьк), «№ 2 

«Новогродівська» (м. Новогродівка), «Гірник» (м. Селидове) і 1 шахта, що 

перебуває у стадії підготовки до ліквідації – ім. Коротченка (м. Селидове). 

Через відсутність фінансування заходів з фізичної ліквідації гірничих 

підприємств в обсягах, передбачених проектами ліквідації, на більшості шахт 

роботи здійснюються з порушенням діючих нормативно-правових актів. Це 

може призвести до негативних екологічних наслідків: активізації процесу 

деформації та просідання ґрунту на поверхні, руйнації інфраструктури та 

житлових будинків прилеглих шахтарських міст тощо [2]. 

Шляхи вирішення: 
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Забезпечення фінансування заходів з фізичної ліквідації гірничих 

підприємств в обсягах, передбачених проектами ліквідації. 

Пропозиції щодо вирішення проблемних питань: 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України вжити заходів 

щодо забезпечення фінансування фізичної ліквідації гірничих підприємств в 

обсягах, передбачених проектами. 

III. Реформування вугільної галузі  

На сьогодні не існує жодної затвердженої державної програми, що визначає 

політику держави у вугільній промисловості. Її відсутність спричиняє 

безсистемне незбалансоване (за залишковим принципом) фінансування галузі та, 

у свою чергу, породжує кризові явища функціонування вугледобувних 

підприємств і соціальну напругу серед їх працівників [3]. 

Шляхи вирішення: 

Затвердження Державної цільової економічної програми реформування 

вугільної промисловості, реалізація якої створить базу для залучення 

недержавних інвестицій в її розвиток та забезпечить виконання системних 

заходів з використання її потенціалу з метою збільшення обсягів видобутку 

вугілля, підвищення ефективності і переведення державних вугільних 

підприємств на бездотаційний і самоокупний режим діяльності з одночасним 

вирішенням екологічних і соціальних проблем шахтарських міст. 

Пропозиції щодо вирішення проблемних питань: 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України розробити 

проект Державної цільової економічної програми реформування вугільної 

промисловості та подати на затвердження до Кабінету Міністрів України. 

IV. Неповні розрахунки із заробітної плати.  

В даний час державні вуглевидобувні підприємства знаходяться у вкрай 

скрутному фінансовому становищі. Проведення антитерористичної операції та 

недостатній обсяг держпідтримки галузі значно ускладнили здійснення 

господарської діяльності підприємств, внаслідок чого відбулося зниження 

видобутку вугілля, скорочення обсягів надходження коштів від реалізації 



25 
 

вугільної продукції, зростання заборгованості із заробітної плати та виплати 

обов’язкових платежів. 

Станом на 28.10.2016 заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями 

сягає 304 млн. грн. Через відсутність фінансових джерел на підприємствах до 

кінця 2016 року можна очікувати на подальше зростання заборгованості із 

виплати заробітної плати [4]. 

Шляхи вирішення: 

Необхідно поновити фінансування вугільної промисловості в обсягах, що 

мають забезпечити сталу роботу шахт з видобутку вугілля та виплату заробітної 

плати шахтарям, зокрема за програмою «Державна підтримка на часткове 

покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції». 

Пропозиції щодо вирішення проблемних питань: 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України вжити заходів 

щодо збільшення фінансування за програмою «Державна підтримка на часткове 

покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції». 

V. Поновлення виконавчого провадження щодо примусового стягнення 

заборгованості. 

Згідно із Законом України від 23.06.2005р.  № 2711 «Про заходи, спрямовані 

на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного 

комплексу», до 01.09.2015 по підприємствах паливно-енергетичного комплексу 

було зупинено виконавчі провадження щодо примусового стягнення 

заборгованості. В даний час органами Державної виконавчої служби 

активізовано діяльність зі стягнення заборгованості, призначеної за рішеннями 

судів, у тому числі шляхом накладення арештів на рахунки підприємств. Це 

паралізує стабільну роботу державних підприємств та ставить під загрозу 

виплату заробітної плати майже 30 тис. працівників і заважає збереженню 

соціальної стабільності у трудових колективах [5]. 

Шляхи вирішення: 

До закінчення антитерористичної операції надати відстрочку виконанню 

виконавчих листів про стягнення заборгованості з державних підприємств з 
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видобутку вугілля. 

Пропозиції щодо вирішення проблемних питань: 

Центральним органам виконавчої влади вжити заходів щодо вирішення  

питання надання відстрочки виконання виконавчих листів про стягнення 

заборгованості з державних підприємств з видобутку вугілля області до 

закінчення антитерористичної операції. 

VI. Незадовільні розрахунки державних вуглевидобувних підприємств за 

спожиту електроенергію. 

За оперативними даними, станом на 01.10.2016, заборгованість з оплати за 

спожиту електроенергію дорівнює 3,5 млрд. грн. З початку року вона зросла на 

0,9 млрд. грн. (на 37,5 %). 

Через наявність значної заборгованості з оплати за спожиту електроенергію, 

енергопостачальні компанії обмежують підприємства в енергопостачанні до 

рівня аварійної броні, що призводить до зупинки видобувних робіт, невиконання 

завдань з видобутку вугілля і, відповідно, до скорочення надходження коштів від 

реалізації вугільної продукції [6].  

Шляхи вирішення: 

Фінансування вугільної промисловості в обсягах, що мають забезпечити 

сталу роботу шахт з видобутку вугілля, в тому числі погашення заборгованості 

за спожиті послуги з електропостачання. 

Пропозиції щодо вирішення проблемних питань: 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України вжити заходів 

щодо оплати операторами оптового ринку вугілля за поставлену підприємствами 

продукцію. 

VII. Дестабілізація окремих вуглевидобувних підприємств через нестачу 

порожніх залізничних вагонів для відвантаження вугільної продукції. 

Неможливість стабільної роботи держпідприємств через нестачу порожніх 

вагонів, які поставляються регіональною філією «Донецька залізниця». Це 

призводить до накопичення вугілля на складах та зменшення реалізації вугільної 

продукції [7]. 
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Шляхи вирішення: 

Забезпечення вугільних підприємств порожніми залізничними вагонами, 

відповідно до їх потреби. 

Пропозиції щодо вирішення проблемних питань: 

Опрацювання департаментом спільно з регіональною філією «Донецька 

залізниця» та філією «Дзержинськвантажтранс» ТОВ «ТЕК «Енерготранс» 

питання забезпечення державних підприємств з видобутку вугілля порожніми 

залізничними вагонами. 
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Децентралізація влади у процесі реформування діяльності 

органів законодавчої,виконавчої та судової влади. 
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ПРІОРІТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Реформування організації влади на місцях та місцевого самоврядування на 

принципах децентралізації є найважливішим напрямком системних змін 

українського суспільства. 

У 2015 р. – I півріччі 2016 р. на основі розроблених засад і прийнятих 

стратегічних документів [1, 2] сформовано величезний масив нормативно-

правових актів стосовно регулювання регіонального та місцевого розвитку, 

формування спроможних територіальних громад, бюджетної децентралізації, 

розподілу повноважень між органами виконавчої влади й органами місцевого 

самоврядування, необхідний для практичної реалізації реформи децентралізації. 

Наявне законодавче підґрунтя загалом відповідає кращим європейським 

стандартам. Зокрема: 

- визначено основи державної регіональної політики та добровільного 

об’єднання територіальних громад [3]; 

- визначено повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю [4]; 

- повноваження з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань [5] і повноваження з державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень [6] передано виконавчим 

органам місцевого самоврядування міст обласного значення, передбачено 

можливість набуття зазначених повноважень іншими виконавчими органами 

рад; 

- розширено повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 
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надання адміністративних послуг [7]; 

- Конституційною Комісією при Президентові України підготовлено проект 

змін до Конституції щодо децентралізації влади, попередньо схвалений 

Верховною Радою України [8]. 

Одночасно з формуванням законодавчого поля удосконалюються 

інституційне забезпечення здійснення реформи з децентралізації. До процедури 

реалізації реформи долучилися всі гілки влади: Президент України, Верховна 

Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. В усіх областях 

Міністерством регіонального розвитку України у співпраці з Асоціацією міст 

України за підтримки міжнародних партнерів-донорів формуються регіональні 

офіси реформ з децентралізації та розвитку. Метою їх діяльності є підтримка 

впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади, децентралізації повноважень органів виконавчої влади, реформування 

державної регіональної політики. 

У 2015 р. розпочато практичну реалізацію заходів реформи децентралізації. 

Завдяки впровадженню у практику бюджетування нових норм Бюджетного та 

Податкового кодексів України досягнуто значних результатів у сфері бюджетної 

децентралізації. Йдеться, зокрема, про передачу органам місцевого 

самоврядування додаткових бюджетних повноважень і закріплення стабільних 

джерел доходів для їх реалізації, запровадження нового механізму бюджетного 

регулювання, підвищення видаткової автономності місцевих бюджетів, 

запровадження нових субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, 

збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів. 

Наприклад, за результатами 2015 р. забезпечено надходження до загального 

фонду місцевих бюджетів 99,8 млрд грн, що становить 116,0 % до річних 

призначень, затверджених місцевими радами. Приріст надходжень до загального 

фонду місцевих бюджетів у 2015 р. порівняно з 2014 р. становив 29,6 млрд грн, 

або 42,1 %. Зросла частка видатків на виконання самоврядних повноважень, 

запроваджено новий механізм бюджетного регулювання. 
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За січень – червень 2016 р. до загального фонду місцевих бюджетів (без 

урахування трансфертів) надійшло 65,0 млрд грн, що становить 62,2 % від 

річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами. Приріст 

надходжень до загального фонду проти січня – червня 2015 р. (у співставних 

умовах та без урахування непідконтрольних територій) становив 21,2 млрд грн, 

або 48,5 %. 

Водночас невирішеною залишається низка проблем, що створює загрози 

успіху реформи децентралізації: 

- повинна стати значною фінансова залежність регіонів, громад від центру. 

Частка місцевих податків у структурі доходів місцевих бюджетів у 2015 р. зросла 

і становила 22,5 % (7,9% у 2014 р.), що є позитивною тенденцією, однак це 

замало для саморозвитку; 

- не проведено реформи в галузях охорони здоров’я, освіти, культури. 

Водночас децентралізація передбачає створення ефективної системи надання 

високоякісних соціальних послуг населенню незалежно від місця проживання; 

- порушується базовий для демократичної держави принцип повсюдності 

місцевого самоврядування. За територіальним громадами і місцевими радами 

передбачено переважно землі в межах населених пунктів, натомість їх усуненню 

від вирішення питань у сфері земельних відносин за межами населених пунктів. 

Взагалі сільські, селищні, міські ради реалізують свої повноваження 

земельних питань приблизно на 12,4 % території України. Землі за межами 

населених пунктів переважно перебувають у приватній та державній власності, 

останніми а на цей час розпоряджаються кілька органів державної виконавчої 

влади. Як наслідок, органи місцевого самоврядування позбавлені можливості 

ефективно планувати розвиток територій, громади – обстоювати свої інтереси у 

процесі ухвалення рішень про використання земельних ресурсів; 

Проблемною є ситуація з реалізацією прав власності громад на комунальне 

майно. В Україні немає реєстрів об’єктів комунальної власності, які належать 

окремим громадам, для більшості поселень досі не визначено їх територію, не 

забезпечено реалізацію механізму правонаступництва на об’єкти комунальної 
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власності. Це створює можливості для недостатнього використання 

комунального майна, неефективної діяльності місцевих рад, незаконного 

відчуження об’єктів комунальної власності; 

Реалізація реформи вимагає підвищення фахового рівня працівників органів 

місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Успіх 

децентралізації значною мірою залежить від вирішення зазначених проблемних 

питань. 

З метою удосконалення законодавчого забезпечення реформування 

територіальної організації влади на засадах децентралізації, на нашу думку, 

необхідно: 

- створити конституційну основу для законодавчого регулювання процесу 

децентралізації влади, продовживши роботу із внесення відповідних змін до 

Конституції України; 

- ухвалити базовий закон «Про адміністративно-територіальний трій 

України», який би регламентував засади державної політики у цій сфері, 

конструкцію нового адміністративно-територіального устрою, уніфіковані 

критерії та вимоги до адміністративно-територіальних одиниць їх рівнів тощо; 

- підготувати й ухвалити нову редакцію Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», який би уніфікував забезпечення функціонування 

повноцінного місцевого самоврядування. 

З метою вдосконалення системи надання якісних адміністративних та 

соціальних послуг населенню необхідно: 

- сформувати законодавчу базу для децентралізації повноважень всіх гілок 

влади у галузях і сферах надання адміністративних та соціальних послуг; 

- розробити концептуальні засади та моделі реформування всіх напрямків 

соціальної сфери, зокрема системи освіти, охорони здоров’я, інших галузей з 

урахуванням основних положень Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні; 

- розробити та запровадити державні стандарти (нормативи) якості 

адміністративних, соціальних та інших послуг, що надаються населенню у 
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відповідних сферах; 

- реформувати систему надання адміністративних послуг як «прозорі» 

офісів. 

З метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого 

самоврядування, на наш погляд, необхідно: 

- враховуючи світовий і вітчизняний досвід продовжити розробку і 

впровадження дієвих механізмів та інструментів наповнення місцевих бюджетів, 

які повинні співвідноситись із покладеними на органи місцевого самоврядування 

обов’язками, стимулювати економічний розвиток на місцях; 

- удосконалити процедури розробки, ухвалення та впроводження рішень 

щодо фінансування проектів місцевого розвитку, посилити контроль за відбором 

проектів, вжити заходів щодо забезпечення стабільністі їх фінансування; 

- змінити чинне законодавства в питаннях зарахування до місцевих 

бюджетів частини податку на прибуток підприємств, які здійснюють свою 

діяльність на території громади; 

- прийняти щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування в частині розпорядження ними земельними ділянками та 

здійснення контролю за використанням земель; 

- удосконалити функціонування єдиної автоматизованої системи 

Державного земельного кадастру України – Кадастрової карти. Здійснити 

інвентаризацію земельних ділянок територіальних громад відповідно до 

кадастру; 

- провести інвентаризацію та створити відкриті реєстри об’єктів 

комунальної власності територіальних громад, посилити відповідальність 

посадових осіб місцевих органів влади за використання комунального майна,. 

З метою зміцнення кадрового забезпечення та функціонування місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування вважаємо за 

потрібне: 

- розробити та прийняти новий Закон України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», який визначить принципи та засади служби в 
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органах місцевого самоврядування; 

- запровадити проведення прозорих конкурсів з відбору кадрів на вакантні 

посади в місцевих органах виконавчої влади йтаорганах місцевого 

самоврядування, розробити нові кваліфікаційні вимоги до кадрового складу  

- прийняти Закон України «Про адміністративну процедуру», який 

дозволить врегулювати на законодавчому рівні відносини органів місцевих 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх  посадових осіб, інших 

суб’єктів, які здійснюють владні управлінські функції щодо прийняття 

адміністративно-нормативних актів та їх виконання; 

- запровадити навчальні програми з підвищення кваліфікації для посадових 

осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад службовців 

місцевих органів виконавчої влади із залученням до цього громадськість, 

відповідні інституцій, асоціацій органів місцевого самоврядування тощо. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

Реформування місцевого самоврядування в умовах децентралізації набуває 

в сучасних умовах пріоритетності через брак гнучкості при прийнятті суспільно 

значущих рішень, що є нагальною потребою в умовах глобальних викликів. В 

цих умовах децентралізація є способом територіальної організації влади, при 

якому держава передає право на прийняття рішень по визначених питаннях або 

у визначеній сфері структурам локального або регіонального рівня, що не 

входять у систему виконавчої влади і є відносно незалежними від неї [1]. 

Закріплення за органами місцевого самоврядування повноважень здійснюється 

за принципом, що завдання, які можна успішно виконувати на найнижчому рівні 

управління (наприклад, на рівні муніципалітетів), повинні здійснюватися саме 

там, тоді як за завдання, що є поза межами невеликого муніципалітету, мають 

відповідати регіональні органи управління [2]. Тобто децентралізація виступає 

як одна з форм розвитку місцевого самоврядування, що дозволяє, при збереженні 

держави і її інститутів: 

- актуалізувати інтерес та активізувати дії населення, орієнтовані реалізацію 

потреб і інтересів громади, що створить передумови досягнення сталості 

розвитку суспільних відносин та сприятиме зростанню суспільного добробуту; 

- зменшити інертність реакції держави на задоволення поточних та 

підтримку реалізацію майбутніх потреб, що відповідно до аксіом економічної 

теорії є безмежними, а ресурси, необхідні для задоволення зростаючих потреб, є 

обмеженими за фізичними та вартісними характеристиками;  

- здійснити заміну монопольного впливу держави на суспільство 

саморегулюючими механізмами, виробленими самим суспільством, що 

забезпечить субсидіарність і надасть громадам широкого кола повноважень; 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/135#_ftn1
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- оптимізувати витрати держави і платників податків на утримання 

державного апарату при досягненні паритету інтересів влади і громади в 

реалізації інтересів, прав та обов’язків, наданих нормативно-правовими актами і 

закріплених на законодавчому рівні. 

На цей час увага науковців приділяється проблемам децентралізації влади. 

Так, як відмічає німецький науковець Т. Вюртенгбергер, «громада вирішує 

згідно з гарантією її самоврядування всі справи місцевого характеру під власну 

відповідальність» [3]. Крім того інтерес викликають розробки дослідників, 

спрямовані на розробку та імплементацію законодавчих новацій, поширенню 

європейської практики регулювання реформ у державі, формування ефективного 

інструментарію формування місцевих бюджетів [4-9]. Водночас слід визнати 

необхідність подальших досліджень у сфері визначення можливостей 

децентралізації в постійно змінних умовах суспільного життя.  

Метою даного дослідження є узагальнення та доповнення пропозицій щодо 

формування перспективних напрямків реформування місцевого самоврядування 

в умовах децентралізації.  

Пропозиції щодо перспективних напрямів реформування місцевого 

самоврядування в умовах децентралізації доцільно поділити на групи, родовою 

ознакою кожної з котрих є інструментарій реалізації і сфера впливу. З огляду на 

даний принцип доцільним є виділення наступних груп рекомендацій. 

Передусім важливості набуває група фінансово-економічних напрямів, 

адже можливості активізації процесів удосконалення місцевого самоврядування 

залежить від спроможності громади бути інвестиційно привабливими для 

інвесторів, що формує підґрунтя для достатнього накопичення фінансових 

ресурсів.  

Другою групою, враховуючи первинну роль громади у діяльності органів 

місцевого самоврядування, слід вважати громадянсько-організаційні. До них 

слід віднести, передусім, розширення кола громадян, які безпосередньо та 

персоніфіковано приймають участь у громадських обговореннях та проектах. В 

такий спосіб стає можливим отримання не середньої оцінки громадою рішень 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/135#_ftn3
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органів влади, а й набуття такою оцінкою індивідуальних та унікальних рис, що 

сприяє, з одного боку, підвищенню прозорості роботи органів влади, з іншого 

боку – забезпечує якість та обґрунтованість рішень з позиції підвищення міри 

задоволеності індивідуалізованих очікувань представників громади. Як 

результат дії даного напряму є зниження рівня соціальної напруженості та 

зростання підтримки місцевим населенням реформ, що ініціюються органами 

влади. Беззаперечним виграшем для держави є зниження рівня транзакційних 

витрат, пов’язаних із подоланням соціальної протидії та забезпеченням 

схильності населення до реформ, що проводяться. Інструментарієм реалізації 

даного напряму є, залежно від категорії за віком, статтю, професійної 

приналежності тощо, проведення інформаційних заходів з метою поширення 

інформації щодо прав, повноважень, обов’язків членів громади через соціальні 

мережі, тренінги, акції, засоби масової інформації, індивідуальне та групове 

консультування.  

Третя група напрямів повинна мати інституціональну характеристику, зміст 

якої полягає в розробці та закріпленні стандартів, норм та формальних і 

неформальних правил поводження громади та органів влади, їх взаємодії. 

Зокрема такими стандартами повинні бути охоплені форми звернення 

громадянам до органів влади, процедури прийняття громадою рішень, форми 

реалізації прав громади, закріплених Конституцією України та іншими 

нормативно-правовими актами.  

Реалізація запропонованих напрямів дозволить сформувати ефективну 

систему адміністративно-територіального устрою держави, що відповідає 

прогресивним зарубіжним зразкам при максимізації потенціалу діяльності 

інституту місцевого самоврядування та інституту самоорганізації населення, що 

формуються самими членами територіальних громад. На цій підставі можливим 

є формування якісно нової управлінської парадигми, центральним елементом 

якої є позиціонування громади як суб’єкта управління на відміну від застарілих 

моделей українського суспільства, в яких громада лише є об’єктом 

адміністративних рішень, якому притаманна негативна реакція на реалізацію 
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примушувальних актів влади.  
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ТЕОРИЯ И ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Целью работы является теоретическое и практическое изучение проблемы 

управления как науки и искусства.  

Постоянное научно-техническое развитие предприятий - один из главных 

критериев, необходимых для удержания позиций на рынке и обеспечения 

качественных условий труда. Для того, чтобы грамотно использовать ресурсы и 

мощности предприятия, необходимо уметь управлять предприятием и его 

сотрудниками. В наше время всё большую популярность набирают 

управленческие профессии, однако, необходимо разобраться, что мы понимаем 

под «управлением». 

Развитие управленческой мысли превращается в науку. Именно в XX веке 

появились научные подходы к феномену управления, а также создатели 

научного управления дали теоретическое обоснование этому виду деятельности. 

А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд – это ученые и практики, 

которые создавали, развивали и обогащали науку управления. Их работы, 

ставшие классическими, до настоящего времени не потеряли своей 

актуальности.  

Книга «Управление это наука и искусство» является сборником наиболее 

значительных произведений таких практиков и ученых науки управления как 

Файоль А., Эмерсон Г., Тэйлор Ф., Форд Г., а так же свидетельствует о том, что 

тема «Управление как наука и искусство» была очень актуальной. Но, как и 

любая наука, управление развивается и совершенствуется со временем, а это 
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значит, что и в наше время актуально её изучение и исследование.  

Тейлор своими выводами осуществил прорыв в управленческой мысли, 

показав, что управлять можно научно. Он предложил строгую научную систему 

управления трудовым процессом, получившую распространение во многих 

странах. Составными элементами этой системы являлись: развитие науки о 

труде, на основе выводов которой люди могут справедливо вознаграждаться (под 

наукой Тейлор понимал систему наблюдений); изучение с помощью 

хронометража затрат времени и движений (преимущественно молодых, 

здоровых и добросовестных людей, которые овладели типичными операциями); 

расчет норм выработки на основе эталонной трудоемкости и стимулирование 

высокими заработками; и др. 

Наука управления, как и другие науки, – совокупность знаний и 

непрестанного поиска новых данных о природе и обществе с целью понять и 

объяснить явления и законы природы, частью которой является сам человек. 

Главным в теории является изучение основных свойств исследуемого объекта, 

выявление общих законов, связей для того, чтобы обеспечить принципиальную 

возможность установления новых знаний. 

Практическая деятельность человечества охватывает все стороны жизни, 

развивает материальную и духовную культуру общества. Наука обычно 

опережает запросы практики, позволяет предвидеть новые явления, но при всей 

своей самостоятельности теория во многом зависит от практики.  

Наука даёт лишь определённые общие положения, подходы, принципы, 

методы. Искусство управления состоит в их творческом применении на 

практике.  

Практическая деятельность человечества не сводится только к 

общественному производству, она охватывает все стороны жизни, развивает 

материальную и духовную культуру общества. 

Наука располагает мощными средствами познания мира - методом анализа, 

т.е. расчленения явления на его составные части, свойства, ступени развития, и 

методом синтеза – обобщения, составления цельной картины изучаемого 
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процесса. Анализ предшествует синтезу, их объединяет органическая, внутренне 

необходимая связь. 

В практической деятельности управляющие находятся в постоянном 

контакте с изменяющейся средой и обязаны принимать решения с учетом 

случайных явлений и конкретных ситуаций, основываясь на собственном опыте 

и интуиции. 

Если искусство есть деятельность, направленная на изучение и образное 

моделирование окружающего нас мира, то искусство управления отвечает этому 

принципу, так как руководитель должен постоянно исследовать возникающие 

реальные ситуации и творчески моделировать варианты принимаемого 

управленческого решения. 

В управлении, когда в результате групповой деятельности любое решение 

отличается от альтернативных вариантов (если не целью, то методами), умение 

найти разумный компромисс с минимальными потерями является проявлением 

искусства управляющего. 

Каждый специалист в области управления обязан владеть теорией, 

практикой и искусством управления, уметь четко определять цели своей 

деятельности, определять стратегию и тактику, необходимые для их достижения, 

принимать управленческие решения и нести персональную ответственность за 

них. 

Новая тенденция в практике управления берёт за основу то, что успешная 

работа предприятия, получение им высоких прибылей и высокая 

конкурентоспособность во многом зависят от культуры организации. 

Профессиональная подготовка кадров управления является одним из 

высокорентабельных вложений, поскольку лишь выполнив эту задачу, можно 

подняться на уровень высших экономических достижений и преодолеть 

пропасть нищеты. 

Для эффективного управления необходимо знать его теоретические основы, 

иметь практический опыт и уметь творчески использовать теорию и практику, 

т.  е. владеть искусством управления, а не только наукой управления. 
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Таким образом, необходимо грамотно использовать теорию управления на 

практике для достижения поставленных задач и для быстрого научного-

технического развития предприятия. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПОЛІТИКИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНСТІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

Здійснювані в Україні економічні реформи потребують суттєвої зміни в 

принципах управління функціонуванням підприємств. Досвід останніх років 

свідчить, що не всі вітчизняні підприємства придатні до ведення ефективної 

конкурентної боротьби. В такій ситуації для кожного підприємства стає 

необхідним аналіз конкурентоспроможності і розробка дієвих засобів щодо її 

підвищення, тобто створення певних конкурентних стратегій підприємства.  

Як відомо, конкурентоспроможність виявляється лише в умовах 

конкуренції і через конкуренцію. В країнах з ринковою економікою 

конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетіння факторів, 

породжених об`єктивним розвитком продуктивних сил і які відображають 

результати політики великих монополій в боротьбі за якість, ринки збуту і 

отримання прибутку. 

Ефективність діяльності підприємства та його економічне та конкурентне 

http://polbu.ru/knorring_management/
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становище на ринку обумовлюється результатами виробничої та комерційної 

діяльності, їх ефективністю, а стабільний фінансовий стан - наявністю 

необхідних фінансових ресурсів, ефективного їх використання для забезпечення 

нормальної виробничої та комерційної діяльності. Між виробничою і 

фінансовою діяльністю суб'єкта господарювання існує об'єктивний органічний 

економічний зв'язок, взаємообумовленість і взаємозалежність, сутність якого 

полягає в тому, що фінансові ресурси є однією з обов'язкових умов здійснення 

нормальної виробничої діяльності, а фінансові результати цієї діяльності є 

важливим джерелом поповнення власних фінансових ресурсів. 

На Європейському форумі з проблем управління підприємством 

конкурентоспроможність було визначено – як «реальна або потенційна здатність 

і можливості підприємства проектувати, виробляти і збувати в тих умовах, в яких 

йому доводиться діяти, товари і послуги за своїми ціновими та нецінових 

характеристиках в комплексі більш привабливі для покупця, ніж товари 

конкурентів з метою максимізації прибутку». 

Необхідність оцінки конкурентоспроможності підприємства обумовлена 

низкою причин. По-перше, її конкурентоспроможність різна на різних етапах 

життєвого циклу, а значить і повинна відрізнятися обрана стратегія. По-друге, 

хоча в умовах ринкової конкуренції організація підпадає під вплив різних сил 

конкуренції, але найбільший тиск відчувається на "центральному рингу" 

конкурентної арени. Це змушує постійно порівнювати позиції організації, і її 

реальних конкурентів. Тому принципово необхідним є постійна оцінка 

конкурентоспроможності організації. Основними етапами оцінки 

конкурентоспроможності виділяють наступні: 

1) Аналіз господарської діяльності підприємства (за основними напрямками 

діяльності). В ході аналіз проводиться оцінка достатності ресурсів підприємства 

для роботи на обраному сегменті ринку і ефективність їх використання. 

2) Порівняння позицій підприємства і підприємств-конкурентів. Для цього 

потрібно збір даних і вивчення показників конкурентів. Велике значення має 

визначення таких ринкових потреб, які не можуть бути повністю задоволені 
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конкурентами, а також вивчення передового досвіду конкуруючих фірм. 

3) Оцінка сили і слабкості своєї організації в конкурентній боротьбі, тобто 

власне оцінка конкурентного статусу підприємства. 

4) Обгрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Реально сформована практика економічного життя показує, що ринок і 

конкуренція взаємозалежні. Конкуренція або конкурентне суперництво 

підприємств однієї галузі – головний механізм розвитку сучасної економіки, 

більш потужний і дійовий, ніж будь-який інший чинник її руху. 

Таким чином, конкурентоспроможність підприємства включає комплекс 

економічних характеристик, що визначають її становище й на галузевому ринку.  

Конкурентоспроможність активно використовується в теорії та практиці 

економічного аналізу і виступає багатоаспектним поняттям. Для її 

характеристики сучасною наукою використовується поняття порівняльних 

витрат (Д. Рікардо), порівняльних переваг (Є. Хекшер, Б. Олін), порівняння 

конкурентних переваг, чинників управління та продуктивності використання 

ресурсів (М. Портер), конкурентного статусу фірми (І. Ансофф). 

Протилежні інтереси виробника і споживача діалектично взаємопов'язують 

поняття "конкурентоспроможність організації" і "конкурентоспроможність 

продукції". З одного боку, для ефективного функціонування капіталу і підтримки 

його конкурентоспроможності виробнику потрібен конкурентоспроможний 

товар. З іншого – підвищення корисного ефекту товару, що сприяє зростанню 

його конкурентоспроможності, може істотно підвищити  витрати і знизити 

рентабельність, що негативно вплине на конкурентоспроможність організації. 

У реальності конкуренція будується на основі складної формули, де 

використовуються переваги й особливості різноманітних типів господарчих 

одиниць. Вона являє собою синтез наступних характеристик: сили, гнучкості, 

пристосованості до особливих сегментів ринку, переваги першовідкривачів. У 

конкурентних ринкових ситуаціях перевагу одержує то одна, то друга якість. 

Таким чином, для забезпечення конкурентоспроможності підприємство 
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повинно постійно працювати над оптимізацією якості, витрат на його 

забезпечення та цін реалізації, домагаючись переваги за цими показниками перед 

основними конкурентами і оцінюючи результати своєї діяльності з позицій 

споживача, так як його думку вирішальне. Відмова споживача на користь 

конкурента вказує на низьку конкурентоспроможність. 

Отже, конкуренція забезпечує стимулювання виробництва й сприяє 

максимальному задоволенню потреб. Таким чином найбільш ефективні 

організації змушені постійно здійснювати економію ресурсів, знижувати ціну. 

Останнім часом в країні  проявляється тенденція до загострення конкуренції 

між підприємствами, які піддаються наростаючому ефекту сукупного впливу 

конкурентних факторів. Проте, не проводиться цілеспрямована робота з аналізу 

конкурентів, відсутні систематизовані уявлення про конкурентоспроможність 

підприємства, інструменти її створення, підтримки і грамотної реалізації. 

Цілі підприємства, як правило, мають тимчасову прив'язку, тому частіше 

конкурентоспроможність підприємства визначається його здатністю вести 

успішну (відносно досягнення поставлених цілей) діяльність в умовах 

конкуренції протягом певного періоду часу. 

В економічній літературі прийнято розділяти конкурентні переваги на дві 

групи: переваги низького і високого порядку. До першої групи належать 

«переваги, які можуть легко отримати і конкуренти, наприклад низькі ціни, 

економія витрат, використання доставки виробленої продукції в офіси, на 

будинок та ін. Отримання переваг високого порядку пов'язане з рівнем 

кваліфікації керівників та комерційних працівників; асортимент пропонованих 

страв, швидке обслуговування відвідувачів і т.д. До числа переваг високого 

порядку можна віднести наступні: диференціація на основі товарів і послуг, 

імідж організації, тісні взаємозв'язки з постачальниками сировини та ін. 

Як показує практика ринкових відносин, взаємозалежне вирішення цих 

проблем і використання даних принципів гарантує підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Щоб оцінити конкурентоспроможність 

підприємства, необхідно зрозуміти суть проблеми, виокремивши кілька 
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наслідків цього положення, а саме, що: 

1. Конкурентоспроможність включає три основні складові. Перша жорстко 

зв'язана з виробом як таким і значною мірою зводиться до якості. Друга пов'язана 

як з економікою створення збуту і сервісу товару, так і з економічними 

можливостями й обмеженнями споживача. Третя відображає те, що може бути 

приємно чи неприємно споживачу як покупцю. 

2. Покупець – головний оцінювач товару, отже, всі елементи 

конкурентоздатності повинні бути очевидні потенційному покупцю, щоб не 

могло виникнути найменшого сумніву чи іншого тлумачення у відношенні будь-

якого з них. Коли формується «комплекс конкурентоспроможності», важливо 

враховувати особливості психологічного виховання й інтелектуальний рівень 

споживачів і інших факторів особистого характеру. 

3. Кожен ринок характеризується «своїм» покупцем. Тому неправомірна 

ідея про деяку абсолютну, не пов'язану з конкретним ринком, 

конкурентоздатність. 

Таким чином конкурентні переваги або ключові фактори успіху можливо 

представити як перелік чинників, характерних для певної галузі, що приносять 

їй перевагу перед іншими галузями, а також одним підприємствам галузі над 

іншими. Результатом ефективного функціонування в сучасних   умовах може 

стати впровадження в загальну схему менеджменту підприємства системи 

управління конкурентоздатністю, що дозволяє координувати дії в даному 

напрямку. 
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АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Питання результативності, дієвості та ефективності управлінської 

діяльності державних та самоврядних органів влади постає одним із найперших 

критеріїв оцінки діяльності, порівняльним методом і способом оцінювання 

переваги різних засобів управління і прийняття управлінських рішень. У такому 

разі логічним і неодмінним є завдання оцінювання діяльності, що неможливо без 

відповідного аксіологічного понятійного апарату. 

Проблема, що виникає в цьому контексті аналізу формування системи 

ефективної та демократичної державної влади, полягає в тому, що традиційний 

підхід до аналізу управлінських систем передбачав політичну нейтральність як 
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одну з їх основних ознак. Та спроби повної редукції як аксіологічних, так і 

політичних властивостей державної влади фактично матимуть наслідком лише 

знищення теоретичного змісту поняття державного управління і врядування, а 

виведення державної влади за межі політичної діяльності позбавляє її 

притаманних властивостей. 

Згідно з парадигмою раціональності проголошується існування об’єктивних 

ціннісно-нейтральних критеріїв оцінки державно-політичної діяльності, що 

існують нібито з поза політичної точки зору і безвідносно до переваг, намірів та 

інтересів учасників політичного процесу.  

Та всупереч проекту раціональності, цінності суспільного життя, до яких 

належать справедливість, безпека, свобода і ефективність раз у раз не просто 

вступають в суперечність з певними політичними кроками та діями, але й 

скеровують, регулюють та координують той чи інший спосіб політичної та 

управлінської діяльності. Остання і відбувається саме через те, що вищезгадані 

суспільно значущі цінності, на думку Д. Стоун, «не лише відбивають цілі, а і 

служать нормами, що їх ми використовуємо для оцінки існуючого становища та 

політичних пропозицій» [5, с.20]. 

Вплив політики, політичних мотивів та інтересів у цій ситуації проявляється 

в тому, що вона визначає ті цілі, орієнтири, моделі, які мають реалізовуватися на 

підставі прийнятих рішень [4, с.17]. При цьому, зростає роль оціночних суджень 

щодо певних зовнішніх явищ і процесів, реальних фактів, істинності, 

правдивості людських поглядів і переконань [3, c.33]. 

Тому суттєвої проробки та осмислення вартує теза про те, що в основі 

політичної діяльності як такої і процесу прийняття політичних рішень криється 

латентна конфліктність, зіткнення цінностей або відкрита суперечність 

принаймні декількох розумінь та інтерпретацій поставлених цілей. 

Першочергові завдання політичного аналізу, на наш погляд, полягають у 

виявленні і проясненні сутності цінностей, котрі лежать в основі політичних 

суперечностей для виявлення розбіжностей у інтерпретаційних моделях і 

розуміннях відповідних цілей і способів прийняття політико-управлінських 
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рішень. 

Оцінювання адміністративної політики відбувається у декількох формах, 

котрі суттєво вирізняються за рівнями формалізованості і складності. Такими 

формами є оцінювання витрат (зусиль), оцінювання наслідків і результатів, 

оцінювання відповідності виконання, оцінювання ефективності, оцінювання 

самого процесу управлінської діяльності. Так, зокрема, принцип ефективності 

сам по собі не обирає якусь альтернативу чи варіант розподілу продукту або 

прийняття рішення як ефективного, оскільки для цього вибору, за Роулзом, є 

необхідним принцип справедливості [2, 72], тобто знов обов’язковою визнається  

ціннісна складова. 

Сумніви щодо практичності здійснення раціональної моделі привели до 

появи нових розробок моделей прийняття управлінських рішень. Сучасна наука 

окрім раціоналістичної моделі прийняття управлінських рішень інкрементальну 

модель, яка процес прийняття рішень описує як політичний процес, що 

характеризується необхідністю компромісів та проведення переговорів між 

зацікавленими сторонами. Якщо раціоналістична модель намагається 

репрезентувати процес управління як такий, де перелічені та вивчені всі 

альтернативні стратегії досягнення управлінських цілей, то інкрементальний 

підхід намагається обмежити аналіз лише декількома альтернативами прийняття 

рішень, які незначною мірою відрізняються від статус-кво. В той час як 

раціональний підхід претендує на встановлення загальної візії, де передбачені усі 

можливі наслідки кожної з альтернативних стратегій та оцінені ймовірності 

появи таких наслідків, інкрементальна модель здійснює аналіз, що досліджує не 

всі, а лише деякі важливі і можливі наслідки розглянутої альтернативи, а також 

характеризується твердженням про неможливість уникнення сплетення аналізу 

цілей політики та інших цінностей з емпіричними аспектами проблеми [1, с.158]. 

Враховуючи комплексний характер розуміння ціннісного виміру 

управлінської діяльності, основний проблемоутворювальний потенціал 

випливає у вигляді декількох питань.  

Перше з них стосується з’ясування тих суб’єктів державної та місцевої 
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політики, котрі з них отримують вигоди, а які виступають носіями основних 

витрат від цієї політики. Друге важливе питання має відношення до засобів 

вимірювання цінності і вартості певних політичних рішень загальнодержавного 

і місцевого рівня. І, нарешті, третє питання стосується пошуку найефективніших 

і найрезультативніших засобів організації управлінської діяльності і відповідно 

разом з двома зазначеними вище також не може бути відокремленим від 

аксіологічної проблематики та обумовленими нею процедурами оцінювання 

діяльності.  

Оцінювання ефективності в управлінській діяльності є намаганням 

систематично і емпірично визначити відповідність вартості отриманих зисків 

вартості витрат, у співвідношенні результатів і зусиль або вимірюванні 

значимості вигод і втрат. Опікування з боку управлінських структур згаданими 

питаннями логічно тягне за собою необхідність аналізу роботи адміністрацій і 

самоврядних органів, перегляду кадрового складу, виконання щорічного аудиту, 

створення бюджетних відносин і систем, які б відповідали цілям та затратам.  

Це вимагає також збору точної інформації щодо виконання програм та їх 

стандартизованої обробки для порівняння результатів та затрат протягом 

певного періоду часу. Всі зазначені вище зусилля в подальшому набувають все 

більшого ускладнення, але водночас, за словами М. Говлета і М. Рамеша, не 

збігаються з необхідністю із зростанням корисності відповідного виду 

діяльності. 

Навіть поверхневе і узагальнене оцінювання управлінської діяльності 

вітчизняних державних та самоврядних органів виявляє непослідовність і 

закритість, відсутність стратегії, відсутність довіри громад до дій влади, 

недопущення медійників і представників громадськості до низки засідань, де 

розглядаються доленосні або спірні для всієї громадськості питання, що 

пов’язані, наприклад, із майновими розпорядженнями або розподілом земельних 

ресурсів, що в подальшому тільки підвищуватиме конфліктність взаємовідносин 

в суспільно-політичній сфері. 

Оптимізація діяльності владних органів може бути досягнутою в тому числі 
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шляхом оптимізації комунікативних процесів, що у широкому розумінні 

пов’язана із відповідним залученням управлінського інструментарію до 

практики постійного зворотнього зв’язку. Це передбачає впровадження 

механізмів відповідальності депутатів перед громадянами, інтенсифікація 

особистих контактів представників депутатського корпусу із мешканцями 

відповідних територій, при чому не тільки під час виборчого процесу, а і у поза 

виборчий період, встановлення практики звітування обраних депутатів перед 

виборцями, проведення консультацій та інших заходів щодо підвищення 

інформованості громад про діяльність і ухвалення рішень місцевих органів влади 

та їх відповідності заявленим передвиборчим програмам та обіцянкам. 

Об’єктно-предметна область наук про державне та публічне управлвння, 

політології, політичної соціології та політпсихології не може конституюватися і 

обмежуватися ціннісно-нейтральними спостереженнями, оскільки їх понятійні 

конструкти та схеми мусять спиратися на структуру буденного життя, яка 

виступає основою інтерпретації соціально-політичних явищ.  

Однак, внаслідок розмаїтості та мінливості життєвого світу стає необхідним 

переведення феноменологічних та герменевтичних пошуків передумов 

соціальної діяльності в площину мови, оскільки насамперед за допомогою 

вербальних формулювань  ціннісні понятійні конструкти виступають 

«кореневою» основою інтерпретації суспільно-політичних явищ. В нормальних 

способах вживання мови, за Л. Вітгенштайном, значення і смисл висловлювань 

контролюється соціальною ситуацією, контекстом. Тоді основою правил 

соціальної взаємодії постають своєрідні структури, аналогічні лінгвістичним, 

точніше семіологічним, специфікою яких є регулювання соціальної діяльності і 

які є засобом саморозуміння. Вивчення різноманітних засобів вживання 

символів розкриває не звичайну граматику мови, оскільки остання репрезентує 

не лінгвістичні конвенції, а форми життя. 
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Питання здійснення пенсійної реформи залишається одним із 

найболючущих в останні роки розвитку нашого суспільства. Сформована ще за 

радянських часів солідарна пенсійна система, в якій кожне наступне покоління 

своїми внесками мало утримувати кожне попереднє, виявилася не спроможною 

задовольнити потреби зростаючої кількості пенсіонерів в умовах скорочення 

загальної чисельності населення і частки тих, хто має офіційну зайнятість. Якщо 

три-чотири десятиліття тому один пенсіонер мав забезпечуватися за рахунок 

майже трьох працюючих робітників, то у 2016 році це співвідношення суттєво 

змінилось: при 15,3 млн. зайнятих осіб працездатного віку на обліку в 

Пенсійному фонді України знаходиться 12,2 млн. пенсіонерів [1].  

До того ж, за інформацією міністра соціальної політики А.Реви, близько 

сорока відсотків офіційно працюючих громадян отримують мінімальну 

заробітну плату, з якої утримується, відповідно, і мінімальний соціальний 

внесок, а отже, можливості наповнення Пенсійного фонду за старим механізмом 

фінансування є вкрай обмеженими. Як наслідок, пенсійне забезпечення 

пересічного українця сьогодні є найнижчим серед країн Європи і становить у 

середньому 63 дол., у той час, як середня пенсія в Естонії дорівнює 440 дол., у 

Польщі – 410, у Росії – 195 і Білорусі – 135 дол. [2].  

Отже, необхідність подолання негативних тенденцій у пенсійному 
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забезпеченні вимагає проведення дієвої пенсійної реформи, яка б, на відміну від 

урядових заходів останнього часу, не спрямовувалась на підтримку солідарного 

механізму фінансування Пенсійного фонду, а змінювала б його основи і 

створювала особисту мотивацію кожного потенційного отримувача пенсії до її 

накопичення протягом усього трудового життя. 

Незважаючи на широке і тривале обговорення питань здійснення пенсійної 

реформи серед науковців і практиків [3; 4], визнання майже усіма фахівцями 

необхідності докорінних змін у пенсійному страхуванні і обчисленні пенсій, 

прийняття відповідних законодавчих актів, дефіцит Пенсійного фонду 

продовжує зростати, а проблема низького рівня пенсій – загострюватися. Отже, 

мета цієї статті полягає в обґрунтуванні економіко-правових засад здійснення 

реформи пенсійної системи на основі побудови нового механізму фінансування 

пенсійних виплат.  

Головна проблема пенсійної системи, на вирішенні якої було зосереджено 

увагу декількох складів українського уряду, – подолання дефіциту Пенсійного 

фонду. Слід зазначити, що зародження цієї проблеми відбулось ще на початку 

90-х, під час радикальних соціально-економічних трансформацій у суспільстві. 

Зміни умов господарювання, які відбулись з переходом до ринкової приватної 

економіки, призвели до розбалансованості механізму наповнення традиційної 

солідарної системи. Економічна криза, безробіття, зростання масштабів 

неофіційної зайнятості, зміна форм податкового обліку і контролю обумовили 

поширення практики тінізації доходів і різке скорочення надходжень до 

пенсійної системи. Для запобігання дефіциту бюджету Пенсійного фонду і 

компенсації зменшення надходжень від страхових внесків у 1998 році було 

запроваджено цілу низку спеціальних зборів до Пенсійного фонду: від 

користування мобільним зв’язком, купівлі іноземної валюти, здійснення першої 

реєстрації транспортного засобу, операцій купівлі-продажу нерухомого майна, 

клеймування ювелірних виробів і т. і. [5].  

Оскільки ці заходи не забезпечили достатнього результату і з 2009 року 

дефіцит Пенсійного фонду набув постійного і зростаючого характеру, уряд 
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вдався до чергових непопулярних кроків. Під гаслом пенсійної реформи у 

2011 році було здійснено масштабні зміни до законодавства з метою збільшення 

бази для нарахування ‘соціального внеску і скорочення витрат. Зокрема, вдвічі 

було підвищено мінімальний страховий стаж, збільшено пенсійний вік для жінок 

і чоловіків-держслужбовців, обмежено максимальний розмір пенсії, зменшено 

розмір заробітку для нарахування пенсій держслужбовцям, зменшено виплати 

працюючим пенсіонерам і т.д. [6].  

Очевидно, що запропоновані урядом дії не змінювали фінансовий механізм 

пенсійної системи і не спрямовувались на подолання глибинних причин її 

розбалансованості, а тому не дали очікуваних результатів. На цей час пенсійна 

система зберігає більшість своїх вад.  

Це, по-перше, велика кількість пільг і привілеїв для окремих груп 

отримувачів, що спричиняє значну і не завжди виправдану диференціацію серед 

пенсіонерів і тягне за собою додаткові витрати із загальних страхових внесків. 

Тільки у 2016 році витрати на такі цілі оцінювались майже у 4,5 млрд. грн.  

По-друге, велика кількість законодавчих актів, якими регулюється механізм 

призначення пенсій різним категоріям отримувачів (наприклад, 

правоохоронцям, прокурорам, суддям, шахтарям, науковцям і т.п.), а отже – 

неоднакові умови і механізм пенсійного забезпечення громадян.  

По-третє, недосконалий механізм розрахунку розміру пенсій, внаслідок 

застосування якого пенсії більш ніж у 63 відсотків пенсіонерів є нижчими за 

прожитковий мінімум, а отже всі вони, а на сьогодні це – 7,8 млн. осіб, 

потребують індивідуальних доплат, що знов-таки збільшує дефіцит Пенсійного 

фонду.  

За цих умов єдиним можливим кроком оздоровлення соціальних фінансів 

повинно стати поступове запровадження накопичувальної пенсійної системи з 

принципово новою логікою побудови пенсійного забезпечення: розмір пенсії має 

залежати від тих внесків, які людина робила протягом свого життя. Сума пенсії 

має виплачуватися як накопичувальний капітал, тобто кожна людина по суті 

забезпечує себе самостійно, а держава лише створює особливі гарантії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA


56 
 

збереження такого капіталу, що формується через персоніфіковані пенсійні 

внески.  

Пакет законодавчих актів, що регламентують пенсійні зміни, вже пройшов 

реєстрацію у Верховній Раді. Реформування планується провести у декілька 

етапів. На першому з них передбачено здійснення ревізії солідарної системи 

пенсійних нарахувань і скасування спецпенсій для чиновників. Після завершення 

цього етапу планується запровадження накопичувальної системи пенсійного 

забезпечення і реалізація практики приватного страхування пенсій. 

Передбачається, що з 1 липня 2017 року для майбутніх пенсіонерів, яким не 

виповнилося 35 років, буде введено особисті накопичувальні рахунки, що 

дозволить їм накопичити надбавку до пенсії.  

Додатково до єдиного соціального внеску у 22% роботодавець платитиме в 

новий Накопичувальний пенсійний фонд на особистий рахунок працівника 2% 

від його заробітку в 2017 році, 3% – у 2018 році, 4% – у 2019 році і 5% – із 2020 

року. Розрахунок виплат буде уніфіковано і він стане однаковим для всіх. Для 

категорій так званих «спецпризначенців» держава або роботодавці будуть 

вносити додаткові внески, компенсуючи більш високий розмір пенсій за роботу 

в особливих умовах.  

Слід зазначити, що реформування має передбачати не повну відмову від 

солідарної пенсійної системи на користь накопичувальної, а формування 

змішаної трирівневої системи. На першому рівні має залишитись солідарна 

система, яка в перспективі буде отримувати менше відрахувань, але 

забезпечуватиме потреби старшого покоління пенсіонерів, які не підпадають під 

впровадження накопичувальної системи за віком. Крім того, солідарний фонд 

має залишитись для фінансування виплат тим, хто не зробить необхідних за 

розміром накопичувальних внесків, проте рівень таких пенсій має бути значно 

обмеженим, щоб створювати стимули працюючим особам заробляти і 

відраховувати відповідно якомога більше внесків у накопичувальній системі. 

Другий рівень – обов’язкова накопичувальна система, в якій кошти 

акумулюються на індивідуальних рахунках, якими розпоряджаються 
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уповноважені фонди, запобігаючи їх знеціненню від інфляції і зростання 

вартості життя. Відповідно до другого рівня, при виході на пенсію кошти з 

рахунку виплачуються частинами – ануїтетами за певний узгоджений період [3]. 

Проблемою, яка поки ще не знайшла свого вирішення, є відсутність механізмів 

індексації пенсійних накопичень для запобігання їх знецінення і втрати 

купівельної спроможності. Третій рівень – добровільне пенсійне страхування 

через недержавні пенсійні фонди, розмір внесків і виплат в яких регулюються 

індивідуальними цивільно-правовими угодами у відповідності до Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» [7].  

Що стосується цього рівня, то його впровадження можливе тільки після 

того, як запрацює другий рівень і буде створено механізм захисту пенсійних 

коштів від банкрутства недержавних пенсійних установ на кшталт фонду 

гарантування банківських вкладів.  

Шляхом створення таких систем пройшло багато країн Європи, результати 

отримано різні, проте попри недоліки кожної із підсистем окремо, у сукупності 

їх використання дозволяє отримати необхідний кінцевий результат – надати 

достойний рівень пенсійного забезпечення людині після досягнення 

непрацездатного віку і виходу на пенсію.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Трансформація умов соціально-економічного розвитку нашої країни на фоні 

погіршення якості демографічних процесів, що мали місце в останні десятиліття, 

призвела до негативних наслідків функціонування пенсійної системи. Станом на 

червень 2016 року на обліку у Пенсійному фонді України перебувало 12,2 млн. 

пенсіонерів, на виплату пенсій яким тільки з початку року було витрачено 

92,7 млрд. грн., з яких профінансовано за власний рахунок фонду тільки 

44,1 млрд. грн. [1]. Розрахунки показують, що дефіцит ресурсів Пенсійного 

фонду становив більше 52 відсотків, причому розмір середньої пенсії у 
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76,6 відсотків пенсіонерів за віком не перевищував 1570 грн., що лише в 1,12 рази 

більше офіційно встановленого прожиткового мінімуму на людину. Отже, 

кризовий стан пенсійної системи вимагає прийняття дієвих заходів щодо 

поліпшення ситуації і пошуку шляхів оздоровлення фінансового механізму 

пенсійного забезпечення.  

Проблеми соціального розвитку країни і зокрема пенсійного забезпечення 

на протязі всього періоду ринкової трансформації знаходяться у центрі уваги 

науковців, політиків, державних управлінців-практиків. Серед останніх 

публікацій слід назвати роботи Кір’ян Т.М., Пасічника Ю. В., Лібанової Е.М., 

Новікова В.М. та багатьох інших авторів [2; 3]. Проте, попри численні дискусії у 

наукових колах і громадській спільноті, проблеми пенсійного страхування в 

Україні залишаються вкрай актуальними. 

Мета цієї публікації полягає в обґрунтуванні перспектив розвитку системи 

пенсійного страхування для забезпечення збалансованості Пенсійного фонду 

України. 

Слід зазначити, що коріння нинішньої кризи Пенсійного фонду виходить із 

радянського минулого, оскільки саме тоді було створено пенсійну систему 

солідарного типу, яка функціонує наразі і зараз. Така система базується на 

принципі солідарності поколінь, тобто такому способі взаємодії економічно 

активного та непрацездатного населення, за якого перші, відраховуючи певну 

частину свого доходу, фінансують пенсійні виплати другим.  

Таким чином кожне наступне покоління утримує кожне попереднє. 

Солідарна система відповідала потребам розвитку індустріального суспільства, 

де функціонування реального сектора економіки створювало основи для 

розширеного відтворення населення, з превалюванням народжуваності над 

смертністю. Значне перевищення кількості працюючих людей над пенсіонерами 

забезпечувало стабільність функціонування солідарної пенсійної системи.  

З часу проголошення незалежності і початку ринкових реформ ситуація в 

економіці і суспільстві докорінно змінилась.  

По-перше, з 1992 по 2016 рік загальна чисельність населення України 
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скоротилась майже на 10 млн. осіб. Значно погіршилась його вікова структура. 

На 1 січня 2016 року середнє демографічне навантаження на 1000 осіб 

працездатного населення (16–59 років) становило 618 осіб, з яких 358 були 

особами пенсійного віку. По окремих областях таке співвідношення було ще 

гіршим, зокрема, у Донецькій, Луганській, Черкаській областях воно склало, 

відповідно, 413, 410, 403 особи [4].  

Зараз на одного пенсіонера умовно припадає 1,35 офіційно зайнятих 

робітників, що, на відміну від початку 90-х, де таке співвідношення сягало 2,7-

2,9, значно підвищило економічне навантаження на економічне активне 

населення.  

По-друге, відбувся перехід від одержавленої економіки з прозорим і 

централізованим механізмом нарахування доходів і відповідних їм соціальних 

внесків до економіки ринкового типу, в якій більшість суб’єктів господарювання 

самостійно визначають розмір заробітної плати працюючої людини, з якої 

здійснюються відрахування до фондів соціального страхування. Як наслідок 

пристосування бізнесу, особливо малого і середнього, до нових умов діяльності, 

відбувається масове заниження реальних доходів, коли для значної частки 

зайнятих осіб «висвітлюються» лише мінімальні доходи, що складають базу для 

пенсійного страхування.  

До чинників негативного впливу на наповнення Пенсійного фонду слід 

додати також економічну кризу і сучасні проблеми економічного розвитку 

внаслідок продовження збройного конфлікту на сході України. Нестабільна 

робота підприємств, втрата контролю над значною часткою промисловості, що 

залишилась на непідконтрольній території, внутрішня міграція і безробіття серед 

переміщених осіб зменшують надходження до Пенсійного фонду і поглиблюють 

нестабільність його стану.  

За цих складних обставин уряд неодноразово здійснював спроби вирішити 

проблему дефіциту Пенсійного фонду, вдаючись до непопулярних і 

непідтримуємих суспільством заходів, що іменувались пенсійною реформою. 

Це, перш за все, поступове підвищення віку непрацездатності, яким 
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вирівнюються вік виходу на пенсію для чоловік і жінок; збільшення 

мінімального страхового стажу, що дає право на призначення пенсії; обмеження 

максимального розміру пенсій; припинення виплат спеціальних пенсій у період 

роботи на відповідних посадах деяким категоріям зайнятих: народним 

депутатам, прокурорам, державним службовцям і т. і. Крім того, неодноразово 

вносились зміни до алгоритму розрахунку пенсій, зокрема, у частині визначення 

розміру середньої заробітної плати, який враховується для призначення 

пенсійних виплат.  

Аналіз змін, що вносились до функціонування пенсійної системи протягом 

останніх п’яти років дозволяє стверджувати, що всі впровадженні заходи не 

зачіпали базових принципів побудови пенсійної системи – механізму її 

солідарного фінансування. За умов різкого скорочення бази для нарахування 

внесків за соціальним страхуванням з причин, про які йшлось вище, дії уряду 

були приречені на низьку ефективність і, навіть при досягненні збалансованості 

Пенсійного фонду, все рівно не вирішували проблем низького рівня пенсій і 

мотивації працюючих до збільшення пенсійних відрахувань.  

Вихід із такої ситуації вбачається у запровадженні принципово нового 

механізму фінансування пенсійної системи – накопичувального формування 

Пенсійного фонду шляхом персоніфікованого накопичення індивідуальних 

пенсій у поєднанні з практикою їх приватного страхування. І хоча 

персоніфікований облік страхових виплат було запроваджено в Україні ще з 2000 

року, змін у механізмі забезпечення пенсійних виплат він не передбачав, а 

стосувався лише процедур обліку страхового стажу для участі у солідарній 

системі страхування.  

У накопичувальній системі відрахування мають переводитися на особисті 

рахунки громадян, пенсійні виплати також здійснюватимуться з індивідуальних 

рахунків, а не із загального фонду, як це практикує солідарна система, а отже 

розмір пенсійного забезпечення кожної людини ставиться у пряму залежність від 

її власних зусиль.  

Створюваний у такий спосіб фінансовий механізм передбачає три рівні 
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пенсійного страхування. Перший – державний, яким передбачається 

надходження коштів за рахунок обов’язкового державного страхування, яким 

охоплюються усі працюючі громадяни, незалежно від форми власності 

підприємства і типу зайнятості. При досягненні пенсійного віку і виходу на 

пенсію з державного фонду має виплачуватися мінімальна пенсія, надбавка до 

якої буде забезпечуватись відрахуваннями до накопичувального фонду 

застрахованої особи. До цього фонду здійснюватимуть внески і роботодавці, 

підвищуючи розмір пенсій для тих, хто працює в особливих умовах і має право 

на підвищений розмір пенсійного забезпечення.  

Таким чином, змішана накопичувальна система, яка наповнюється за 

рахунок працівника і роботодавця, створює другий рівень механізму пенсійного 

забезпечення. На третьому рівні будуть задіяні недержавні фонди пенсійного 

страхування, хоча говорити про їх повноцінну діяльність поки ще рано. До 

моменту відродження довіри громадян до фінансових інституцій, недержавні 

фонди повинні заручитися підтримкою держави для залучення громадян на 

добровільній основі до своїх лав, оскільки недержавне страхування вимагає 

великої довіри до ощадних інститутів. 

У відповідності до міжнародного досвіду, індивідуальні пенсійні 

накопичення можуть передаватись у спадщину, а отже перехід до такої системи 

в Україні має створити умови для детінізації ринку праці і заробітної плати. 

Розуміння того, що пенсійні кошти, які зберігаються на індивідуальному рахунку 

і належать конкретній людині, можуть бути успадковані, повинно підвищити 

мотивацію працюючих громадян до отримання «білої» заробітної плати. А це, у 

свою чергу, сприятиме зменшенню дефіциту Пенсійного фонду за рахунок 

збільшення бази соціального страхування.  

Впровадження багаторівневої системи пенсійного страхування передбачео 

вже з січня 2017 року. Законопроектом, який прийняла Верховна Рада, 

передбачається, що страховий внесок складе 2% від зарплати працюючого в 

2017 році, а до 2022-го збільшиться до 7%. Накопичувальна система буде 

обов'язковою для громадян віком до 35 років та добровільною для тих, хто 
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старше цього віку. 
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РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СИСТЕМІ 

МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

В умовах становлення України як незалежної держави особливої 

актуальності набуває питання реалізації адміністративного менеджменту як на 

рівні здійснення державної політики, так і на рівні функціонування державних 

органів. 

Державний орган – це засноване у встановленому порядку утворення, яке 

здійснює від імені держави яку-небудь одну або кілька її функцій відповідно до 

свого спеціального суспільного призначення, володіє організаційною єдністю, 

власною компетенцією та повноваженнями [1]. 

В умовах розвитку ринкової економіки менеджмент в органах державної 

влади розвивається у двох напрямах: формалізації дій виконавців та посилення 

ролі особистості в управлінні. Така тенденція призводить, з одного боку, до 

зростання вимог до управлінського персоналу, його здатності швидко й 

адекватно реагувати на ситуації, що виникають у зовнішньому середовищі 

органів державної влади, і впливають на їх діяльність, а з другого, – до 

необхідності зменшення залежності результативності управління від 

суб'єктивного чинника при прийнятті органами державної влади управлінських 

рішень. Усунення дії суб'єктивного чинника зумовлює потребу здійснення 
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органами державної влади адміністративного менеджменту. 

Проблематика адміністративного менеджменту у різних типах організацій 

розкриваються в роботах науковців, зокрема: О.Кузьміна, Б.Новікова, 

А.Фомічева та ін. Разом з тим зростання вимог до роботи органів державної 

влади з боку всіх елементів суспільної системи зумовлюють необхідність 

визначення ролі адміністративного менеджменту, розкриття змісту і шляхів 

удосконалення його в системі менеджменту органів державної влади. 

Метою є розкриття належного чи неналежного виконання адміністративним 

менеджментом покладених державою на органи державної влади функцій і 

завдань. 

Суттєвий вплив на діяльність органів державної влади здійснюють такі 

чинники, як [2]: 

- збільшення функціонального навантаження органів державної влади, 

ускладнення завдань, що вирішуються ними, і, відповідно, збільшення ризику 

настання негативних наслідків у результаті прийняття управлінських рішень; 

- необхідність уточнення функцій і удосконалення організаційної структури 

органів державної влади адекватно цілям і завданням стадії ринкової економіки; 

- необхідність зробити діяльність органів державної влади відкритою і 

прозорою для громадськості та наблизити її результати до суспільних вимог; 

- необхідність забезпечення органами державної влади споживачів 

послугами, на які існує попит; 

- важливість оптимізувати управління на всіх територіальних рівнях на 

основі принципу субсидіарності. 

Характерними ознаками адміністративних послуг органів державної влади 

є: 

- монопольний характер; 

надання тільки за зверненням фізичних або юридичних осіб; 

- забезпечення отримання індивідуального адміністративного акта в 

результаті їх надання; 

- утвердження загальнолюдських цінностей, реалізація прав і законних 



66 
 

інтересів громадян. 

Постає питання приведення діяльності органів державної влади у 

відповідність із умовами їх функціонування і вимог зовнішнього середовища 

(споживачів послуг, громадськості), зокрема шляхом реалізації в системі 

управління ними адміністративного менеджменту. 

Функціонування органів державної влади за дорученням держави, 

позиціонування державою цих органів як її офіційних представників, учасників 

вироблення і реалізації державної політики та виконавців функцій держави є 

свідченням того, що вони є інструментом утвердження загальнолюдських 

цінностей  та свідченням необхідності постійних докорінних змін. 

Питання сутнісної характеристики адміністративного управління вимагає 

з'ясування суті адміністрування та таких його аспектів, як: формальне, 

бюрократичне управління, здійснюване шляхом наказів і розпоряджень; 

організація роботи персоналу на основі формалізації  і  суворої регламентації. 

Сьогодні в науковій літературі також має місце ототожнення понять 

"адміністрування" і "управління". Разом з тим розгляд цих понять як ідентичних 

за змістом має негативний відтінок, оскільки означає формалізм в управлінні, 

який, у свою чергу, проявляється в ігноруванні думки, волі, позиції тих, ким воно 

здійснюється і на кого націлене. 

У результаті цього адміністративний підхід до управління часто 

характеризують як формально-бюрократичний, одновекторний процес 

управлінського впливу на об'єктний склад із використанням бюрократичних 

(владних) засобів. Це підтверджує практика реалізації адміністративного 

менеджменту в органах державної влади, якій притаманні: домінування 

бюрократичних принципів організації управління та авторитарних методів 

управління органами державної влади, недосконалість законодавчих і 

нормативно-правових основ здійснення адміністративного менеджменту. 

Адміністративний менеджмент сьогодні зводиться до бюрократичного 

управління, здійснюваного шляхом наказів і розпоряджень, і практично не 

розглядається з позиції необхідності комплексної реалізації організаційних 
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процесів (управлінських, життєвого циклу послуги, забезпечувальних). 

Управлінські процеси перетворюють вхідну інформацію на управлінські 

рішення.  

Однак слід виходити з того, що у той час, як адміністрування передбачає 

передусім забезпечення стабільної діяльності органу державної влади шляхом 

регламентування його роботи, підтримання дисципліни і порядку, – управління 

має бути націлене на забезпечення ефективної роботи органу державної влади та 

результативної роботи його персоналу. 

Результативність діяльності органів державної влади мають оцінювати не її 

виконавці, а громадяни – споживачі їх послуг. Слід, на наш погляд, проводити 

систематичні експертно-громадські моніторинги у сфері оцінки 

результативності адміністративного менеджменту органів державної влади. 

Процеси управління державними органами, пов'язані з адміністративно-

державною діяльністю, яка є процесом досягнення цілей і завдань держави. У 

західній соціологічній і політологічній думці адміністративно-державний 

апарат, представлений державними організаціями, називають бюрократією. 

Органи державної влади у процесі власної життєдіяльності під впливом змін 

ціннісних орієнтацій людей (працівників, споживачів послуг і суспільства), 

удосконалення організаційної структури управління ними, спричиненого 

впровадженням інновацій, умовами динамічного зовнішнього середовища, 

змушені шукати нові види управління, одним із яких є адміністративний 

менеджмент. Отже, під адміністративним менеджментом у системі менеджменту 

органів державної влади слід розуміти функціональний підвид менеджменту, 

який має специфічні ознаки управлінської діяльності, відмінні від інших видів 

управління, пов’язаних із забезпеченням ефективності роботи органів державної 

влади в умовах динамічного середовища. 

Розрізняють такі напрями адміністративного менеджменту, як розробка 

раціональної системи управління органом державної влади та побудова його 

організаційної структури. Ці напрями визначають переважне застосування 

органами державної влади лінійно-функціональної структури управління; 
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використання формалізованих способів прийняття управлінських рішень; чітке 

розмежування повноважень. 

Необхідність удосконалення реалізації адміністративного менеджменту в 

системі органів державної влади зумовлює потребу: 

врахування сучасних тенденцій політизації адміністративного управління 

на різних рівнях та їх нівелювання; 

розгляду адміністративного менеджменту як сучасного виду управління, 

який опирається на ефективні технології такого менеджменту і способи та 

прийоми подолання бюрократичної інертності, її опору нововведенням; 

переорієнтації адміністрування діяльності органів державної влади із 

реалізації управлінських процесів (дотримання процедур, встановлених норм і 

правил та ін.) на досягнення ними якісних кінцевих результатів; 

дотримання органами державної влади низки вимог, які випливають із їх 

соціальної сутності. 

В процесі реалізації адміністративного менеджменту в системі органів 

державної влади завдання соціального характеру слід розглядати як пріоритетні 

і виділяти в самостійний блок. 

Отже, виконання органами державної влади покладених на них функцій і 

виконуваних ними завдань, задоволення ними потреб споживачів у якісних 

послугах вимагає здійснення ними адміністративного менеджменту, 

результативність якого залежить від розуміння його змісту, призначення і місця 

в системі менеджменту органів державної влади. Проблематика 

адміністративного менеджменту потребує подальших досліджень його методів, 

особливостей, форм застосування в органах державної влади. 
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ, 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДІ 

 

Сучасне життя характеризується стрімкими змінами у всіх його сферах. 

Динамізм перетворень та невизначеність притаманні також ситуації на ринку 

праці України. За даними, які публікуються Держстатом [1], рівень безробіття 

серед української молоді вище, ніж в інших вікових групах, а 52% молодих 

людей працюють не за фахом диплому [2]. На законодавчому рівні держави 

гарантовано право вільно обирати професію [3], але не регламентовано зусиль 

молодої людини, направлених на здійснення професійного вибору, пошуку, або 

створення свого робочого місця. Потреба у створенні системи ефективної 

профорієнтаційної допомоги молоді набуває все більших масштабів. На це 

впливає ряд факторів: складний і диференційований світ професій; професійні 

наміри більшості юнаків не збігаються з потребами ринку праці; стрімко 

змінюються та зростають вимоги до професійної підготовки. Молодіжне 

безробіття і невідповідність кваліфікації призводять до високих державних 

витрат через виплати допомоги, недоотриманих податків, негативно впливають 

на здоров’я людини, її соціальну активність тощо. Отже, вивчення проблеми 

професіонального самовизначення актуальне, як на рівні кожної особи, так і на 

рівні державного управління. 

Теоретичні розробки цього питання здійснено у площині різних наук: 

педагоги профорієнтацію розглядають як цілеспрямовану діяльність, пов'язану з 

формуванням у підростаючого покоління професійних інтересів і схильностей у 

відповідності з особистими здібностями, потребами суспільства; в площині 

соціології та економіки, профорієнтація – це сукупність соціально-економічних 

відносин між суспільством і його членами з питання формування робочої сили з 

урахуванням суспільних потреб; у психології профорієнтація трактується як 
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психологічний процес, який складається з прийняття оптантом рішення про свій 

професійний вибір та впливу на його психіку з метою формування професійних 

намірів. За думкою В.Д. Симоненко «...профорієнтація є педагогічною за 

методами, соціальною за змістом, за результатами економічною і державною за 

організацією роботи» [4]. 

Американський психолог Д. Сьюпер, автор теорії професіонального 

розвитку, розробив модель професійного розвитку, визначив фактори, за якими 

людина має обирати професію: образ «Я», інтелект, можливості, інтереси, 

особистісні цінності, відношення до праці й професії, потреби, риси особистості 

та професійна зрілість [5]. Поняття професійної зрілості розуміються 

дослідниками досить широко: уявлення працівників про кар'єру, підготовка до 

майбутньої діяльності, процес вступу у світ праці (орієнтація, пошук, навчання і 

т. д.), весь професійний шлях людини. Становлення професійної зрілості 

школярів, готовності здійснити професійний вибір стало предметом  подальшого 

дослідження.  

Діагностична методика Чернявської А.П. «Професійна готовність» була 

запропонована старшокласникам Родинської ЗОШ №35 (51респондент) та 

студентам ІІ курсу ДонНТУ (55 респондентів). Аналіз результатів свідчить про 

недостатній розвиток профорієнтаційної готовності молодих людей (рис. 2). 

 

Рис..1.Результати дослідження за методикою «Професійна готовність». 
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За першим параметром методики, автономністю, середній показник 

школярів – 55%, у студентів – 75%, що говорить про тенденцію зростання рівня 

самостійності молодих людей. Показник інформованості у старшокласників 

становить – 50% та 46% у студентів. Середні оцінки складових професійної 

готовності — вміння приймати рішення та планувати, низькі, що при низькому 

рівні автономності школярів логічно, але вони не змінилися й у студентів. 

 

 

Рис.2. Показники професійної готовності за параметром емоційного 

ставлення. 

 

У ході дослідження виділилися групи респондентів відповідно до їхнього 

емоційного ставлення до ситуації вибору та майбутньої професії: 1) емоції 

зацікавленості; 2) невизначене емоційне ставлення; 3) емоції тривоги, страху 

(мал. 2). Більшість старшокласників не сприймають ситуацію вибору професії, 

що стоїть перед ними, у негативному руслі, але мають невизначене емоційне 

ставлення до ситуації вибору – 38% школярів, а серед студентів – 31%, 

незважаючи на те, що вже отримують певну кваліфікацію.  

Тож, проведене дослідження свідчить про певну динаміку параметрів 

професійної зрілості у студентів університету. Природнім є зростання 

автономності серед студентів. Це, скоріш за все, пов’язано з появою нових 

обов’язків та зміною життєвих обставин. Інші показники не дуже різняться: 

інформованість і вміння приймати рішення та планувати своє життя знаходяться 

на приблизно однаковому рівні з школярами.  

Результати дослідження дозволяють оцінювати профорієнтаційну роботу 
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навчальних закладів як недостатньо ефективну та таку, що потребує розробки 

заходів для розвитку всіх параметрів професійної готовності. 

З метою дослідження актуальності та суспільної значимості проблем 

професійного самовизначення молоді з 20.11.2016р. по 27.11.2016р. було 

проведено опитування за авторською анкетою серед 264 Інтернет-користувачів, 

жителів Покровська. 88,2% респондентів вважають профорієнтацію важливим 

інструментом формування готовності молоді здійснити професійний вибір, 

81,9% опитуваних зазначають той факт, що заходів з профорієнтації проводиться 

мало, їх ефективність досить низька. Отже, існує необхідність створення 

соціального інституту профорієнтаційної допомоги, як системи соціальної 

підтримки молоді з  надання сучасних професійних послуг. 

В Україні професійна орієнтація до 1991 року була орієнтована на 

відтворення робочої сили для планової екстенсивної економіки. Такої системи, 

що охоплювала б усі рівні допрофесійної й професійної підготовки людини, а 

також надавала їй підтримку й послуги в період професійної діяльності, створено 

не було [6]. Ситуація не змінилась і з переходом економіки незалежної України 

до ринкових відносин.  

Цінним є аналіз досвіду організації профорієнтаційної допомоги в країнах з 

розвинутою ринковою економікою, де профорієнтація має багатоступінчасту 

модель, не обмежується рамками навчальних закладів. З раннього підліткового 

віку з учнями проводяться комплексні тестування, консультації, колективні 

заходи із залученням батьків.  

У Франції та Канаді для професійних консультацій молоді створено 

спеціальні центри. У таких країнах, як Німеччина та США, протягом навчання 

на кожну дитину заводиться зошит, де зазначається загальна інформація про 

сім'ю, особисті інтереси, професійні наміри тощо. Згодом цей зошит разом з 

додатковими даними про успішність навчання та підсумками тестування 

служить основою для профконсультацій. У Японії профорієнтація майже 

повністю зосереджена в середній школі і складає ядро навчальних програм. 

Починаючи з 7 класу, кожен рік учень має за вибором взяти участь у різних видах 
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робіт з 16 фіксованих сфер праці, які загалом відображають ринок праці в Японії. 

За три роки учні вже мають 48 професійних проб, а потім отримують 

рекомендації щодо майбутнього вибору професії, згідно з даними моніторингу 

за роботою. 

Отже, проблема профорієнтації як інструмента формування професійно 

зрілої особистості в наш час є досить актуальною і потребує розробки та 

впровадження її ефективної системи. Авторське дослідження демонструє низькі 

показники параметрів профорієнтації готовності молодих людей. Важливим є 

об’єднання зусиль різних соціальних інститутів та комплексний підхід до 

організації професійної орієнтації – поєднання інформування про світ професій, 

вимог ринку праці з діагностикою особистих вмінь та вподобань, розвитком 

професійно важливих якостей, вмінням планувати, приймати рішення та 

психологічною підтримкою молодих людей на етапі пошуку свого місця в 

професійному світі, професійного становлення особистості. 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Демократичне суспільство у сучасних умовах передбачає трансформацію 

відносин між суспільством і державою, створення нових форм впливу людей на 

державно-управлінські процеси і відповідно їх участь у громадсько-політичному 

житті суспільства. Участь громадян у житті суспільства шляхом впровадження 

нових, раціональних форм громадьської активності, їх соціально-культурна і 

політична зрілість, стимулюють активну державотворчу позицію громадян [1]. 

Більшість теоретиків і практиків сходяться на тому, що сьогодні в Україні 

громадянське суспільство ще не достньо розвинене, багато його інститутів і 

елементів або зовсім слабкі, або ж мають асоціальний характер. Події і зміни 

останніх двох-трьох років поки ще не вирішили, а лише загострили актуальність 

цієї проблеми. 

І досі значна частина інтелектуальних, духовних, організаційних та інших 

ресурсів громади недостатньо залучена до регулювання і контролю процесів 

суспільного розвитку. Декларативною залишається можливість реального 

впливу населення на прийняття представницькою владою рішень виключно на 

догоду вузькопартійним або комерційним (клановим) інтересам депутатів. Усе 

це створює сприятливі умови для продовження корупційних дій чиновників та 

свавілля монопольних надавачів соціальних послуг. У результаті – подальше 

падіння довіри населення до влади та гальмування будь-яких ініційованих нею 

навіть і корисних реформ. За цих умов вкрай гостро постає необхідність 

посилення громадського контролю за діяльністю органів публічної влади та її 

посадових осіб, а також за діяльністю недержавних суб'єктів, яка спрямована на 

задоволення соціальних потреб та інтересів населення [2]. 

Вплив громадськості на державне управління, зокрема питання 
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громадського контролю, є предметом дослідження науковців, серед яких 

А. Крупник, С. Денисюк, Т. Наливайко, О. Полтораков, В. Латишева та інші. Не 

залишаються поза увагою і питання локальної демократії, зокрема такі її форми, 

як діяльність органів самоорганізації населення та інших громадських об'єднань, 

місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори, звернення громадян 

тощо. 

Але незважаючи на певні здобутки, рівень дослідження організації і 

здійснення, основних методів і засобів, правового забезпечення громадського 

контролю в Україні не можна назвати задовільним. Поза увагою науковців 

залишаються витоки і сутність цього явища, його соціально-управлінські та 

соціально-психологічні аспекти [2]. Не менш важливим є правове забезпечення 

реальної участі громадян у діяльності органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування. Правова реґламентація сучасних інноваційних 

засобів громадського контролю забезпечить їх процесуальну значимість і 

доказову силу під час розгляду відповідних справ органами державної влади і, 

перш за все, судами [3]. 

У даних тезах автор має на меті представити думки і висновки щодо 

громадського контролю як інституту громадського суспільства, його змісту, 

методів і ролі у стимулюванні удосконалення державного управління. 

Однимі із інструментальних чинників демократичного державотворення є 

контроль.  

Перші форми контролю громади відомі ще за стародавніх часів і були 

пов’язані з культами тотемів і різноманітними заборонами, з містичними, 

релігійними ритуалами. За рабовласництва наділені контрольними функціями 

панівні верстви суспільства відстоювали певну систему цінностей, серед яких 

основною була свобода, економічна незалежність, право володіти нерухомістю 

та рабами; участь у народних зборах, управлінні державою, яка переважно 

існувала у формі республіки.  

Контроль в епоху раннього середньовіччя набув дещо інших соціальних 

ознак, хоча також проявлявся, зрештою, у культивуванні вільної людини. Проте 



76 
 

це виявилося у безмежному її самоствердженні, у посиленні індивідуалізму. У 

період становлення ринкових економічних відносин контроль найбільшою 

мірою ідентифікувався в етичних нормах протестантизму, відображався через 

внутрішній самоконтроль людини у виробленні чеснот, світського аскетизму та 

ощадливості. Контроль за дотриманням цих самообмежень ставав своєрідним 

нормативним приписом для активних членів суспільства. Період Нового часу 

ознаменований контролем за дотриманням невід’ємних прав людини, у його 

переорієнтації на актуальну проблематику, на підтримання демократичних 

процесів у суспільстві. Реалізацію цих якісних трансформацій перебирає на себе 

держава, а контроль за її діями поступово стає функцією громадянського 

суспільства [1]. 

У системі державно-суспільних відносин розрізняють два види контролю – 

державний і громадський контроль. За співвідношенням державного і 

громадського контролю, їх взаємозв’язками можна безпосередньо визначити, 

який режим панує в державі – авторитарний чи демократичний [4, с.10].  

Громадський контроль, як вид соціального контролю, здійснюється 

об’єднаннями громадян і окремими громадянами, є функцією громадянського 

суспільства і тому є способом залучення населення до управління суспільством 

та державою. Він є важливою формою реалізації демократії, оскільки дає 

можливість населенню брати участь у державному управлінні, у вирішенні 

державних і суспільних справ, активно впливати на діяльність органів державної 

влади та місцевого самоврядування [1]. 

До свого складу громадянський контроль включає: суб’єкт, об’єкт 

(предмет), зміст, юридичні факти. Суб’єкт – громадські об'єднання і політичні 

партії, професійні спілки, молодіжні та інші громадські організації, органи 

самоорганізації населення, трудові колективи, збори громадян за місцем 

проживання, ЗМІ, а також окремі громадяни. Об’єкт (предмет) – державно-

владна діяльність. Зазначена діяльність державного апарату (і не тільки) має 

здійснюватись виключно в інтересах народу, з метою ствердження прав і свобод 

людини. Зміст – це взаємні права та обов’язки суб’єктів цивільного 
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демократичного контролю, інструменти і методи його реалізації. Юридичні 

факти – інформація про діяльність органів державної влади та реагування на неї 

залежно від характеру такої інформації [5]. 

Серед форм здійснення громадського контролю спеціалісти називають 

соціологічні та статистичні дослідження, громадські слухання, громадську 

експертизу актів органів публічної влади та їх проектів, публікації в пресі, 

випуски на радіо, телебачення, оприлюднення в мережі Інтернет; громадську 

експертизу, участь громадськості у роботі колегіальних органів влади, перевірку 

діяльності будь-якої організації або відповідальної особи, аналіз звернень 

громадян, результатів діяльності тощо [6, с. 114]. 

Важливість у реалізації громадського контролю також довели такі форми 

співробітництва місцевого самоврядування й громадськості як громадські ради, 

які існують у вигляді публічного органу представництва громадськості, 

экспертно-консультативного органу або поєднують представницькі та експертні 

функції [7, с. 276].  

Серед інших форм колективного масового обговорення питань державного 

і громадського життя, а значить і громадського контролю слід назвати з’їзди та 

конференції громадських організацій, громадські форуми та зльоти, в яких 

поєднуються риси безпосередньої і представницької демократії. На громадський 

контроль орієнтований і такий різновид зборів громадян ‒ збори, мітинги, 

демонстрації, пікетування, які використовуються або як засоби підтримки, або 

як засоби тиску на органи влади.  

Своє право контролю над державними інституціями громадяни реалізують 

через різноманітні громадські об'єднання, що створюються і діють на основі 

Закону України «Про об'єднання громадян».  

Спеціального закону про громадський контроль в Україні наразі немає, хоча 

розроблені і очікують свого розгляду декілька проектів. У цьому законі  

необхідно реґламентувати основні напрямки та форми громадського контролю, 

передбачити відповідальність посадових осіб за протидію чи бездіяльність по 

відношенню до суб’єктів громадського контролю.  
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Потребує на правову регламентацію механізм громадського контролю за 

доходами та витратами посадових осіб органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

Декларування не тільки доходів, але і витрат посадових осіб, 

розповсюджене у багатьох цивілізованих країнах і є правовим інструментом 

громадського контролю і боротьби з корупцією в органах державної влади. 

Принциповим кроком до встановлення чіткого громадського контролю за 

владою є її інформаційна прозорість, відкритість і доступність для громадян. В 

країні не повинно бути ні для кого монополії на інформацію, інформація має бути 

відкритою для всіх. 

Таким чином, для успішного функціонування і розвитку влада гостро 

потребує постійного узгодження своїх дій із суспільними потребами та 

інтересами, які виражаються населенням як безпосередньо, так і через інститути 

громадянського суспільства. І громадський контроль є одним з основних засобів 

такого узгодження [2]. Громадський контроль є потужним фактором залучення 

індивідуумів до демократичних групових процесів, що дозволяє їм набувати 

цінного досвіду і навичок артикуляції і реалізації власних інтересів у поєднанні 

з інтересами громади. 

Тобто необхідна розробка сучасних інструментів здійснення громадського 

контролю, розширення його форм і методів, відпрацювання правових і 

організаційних механізмів відповідальності підконтрольних об'єктів 

громадського контролю, а також забезпечення громадської легітимності 

суб'єктів громадського контролю, підвищення професійного рівня, спеціалізації 

громадських контролерів у відповідних сферах здійснення контролю та 

запровадження певних механізмів запобігання корупції в їхньому середовищі. 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕВИПЛАТИ  ЗАРОБІТНОЇ 

ПЛАТИ В УКРАЇНІ  

Одним із суттєвих порушень прав людини і досить розповсюдженим 

явищем у нашому суспільстві, що принижує моральну і особисту гідність 
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людини є несвоєчасна, а подекуди й досить тривала невиплата заробітної плати. 

Цей факт дуже часто приводить до соціальної напруги в суспільстві і як 

результат – ріст злочинності на фоні безгрошів’я. 

Основними документами, що захищає право людини на заробітну плату є 

Конституція України та Кодекс законів про працю України (далі КЗпП). Стаття 

43 Конституції закріплює право саме на своєчасне одержання винагороди за 

працю, яке захищається законом. Кодекс законів про працю України  закріплює 

основні права працівників, регулює трудові відносини всіх працівників, 

сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, 

підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі 

матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової 

дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу 

життєву потребу кожної працездатної людини. Але на даний час в Україні 

склалася ситуація, коли конституційне право працівників часто порушується. 

Згідно до Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – це 

винагорода, обчислена у грошовому виражені, яку за трудовим договором 

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [1]. Інакше кажучи, 

заробітна плата – це ціна, що виплачується за використання праці. Проте, 

незалежно від формулювання сутності заробітної плати, всі науковці вважають, 

що вона повинна відбивати існуючі в державі соціальні, економічні та виробничі 

відносини. В свою чергу, такі відносини виявляються через функції заробітної 

плати. Різні автори [2, с.3] виділяють від двох до десяти функцій заробітної 

плати. Однак більшість з них надають першочергової уваги таким функціям 

заробітної плати: 

1) відтворювальна функція заробітної плати – полягає у забезпеченні 

працівників та членів їх сімей необхідними життєвими благами для відтворення 

робочої сили, для відтворення поколінь тощо;  

2) стимулююча або мотивуюча функція заробітної плати – полягає у 

встановленні залежності її розміру від кількості й якості праці конкретного 

працівника, його трудового внеску в результати роботи підприємства;  
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3) регулююча або ресурснорозміщувальна функція заробітної плати – 

полягає в оптимізації розміщення робочої сили за регіонами, галузями 

господарства, підприємствами з урахуванням ринкової кон’юнктури;  

4) соціальна функція заробітної плати – відображає міру живої праці при 

розподілі фонду споживання між найманим працівником і власником засобів 

виробництва;  

5) функція формування платоспроможного попиту населення – її 

призначення полягає в узгодженні платоспроможного попиту, під яким прийнято 

розуміти форму виявлення потреб, забезпечених грошовими коштами покупців, 

з одного боку, і виробництва споживчих товарів – з іншого. Наведені функції 

заробітної плати тісно взаємопов’язані між собою, і лише за їхньої сукупної 

наявності досягається ефективна організація заробітної плати [2].  

На сьогодні заробітна плата виконує зовсім інші функції:  

- збереження зайнятості, запобігання безробіттю ціною заниження 

заробітної плати;  

- забезпечення соціальних гарантій;  

- збереження попереднього статусу, пов’язаного з попереднім робочим 

місцем;  

- стримування інфляції (через затримку виплати заробітної плати);  

- перерозподіл зайнятих за галузями і сферами економіки;  

- поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості;  

- посилення мобільності робочої сили. 

Відповідно до ч.1, 2 ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закон України “Про 

оплату праці” заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні 

у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом 

роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової 

організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом 

органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і 

уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через 

проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше 
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семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Більшість 

роботодавців не додержується встановленого терміну виплати заробітної плати 

за що несе відповідальність у вигляді штрафних санкцій. Але навіть накладення 

штрафу не може змусити економічно-неактивні підприємства платити заробітну 

плату, а й подекуди встановлювати розмір заробітної плати на рівні законодавчо 

встановленого.  

З початком проведення на території Донецької області антитерористичної 

операції, дуже багато крупних промислових підприємств опинилися у скрутному 

становищі. Вони не мають можливості платити заробітну плату тому, що 

працюють не на повну міць.  

Станом на 01 листопада 2016 року по Донецькій області існує 

заборгованість із виплати заробітної плати на суму 337864,5 тис. грн. [за даними 

Головного управління Статистики у Донецькій області], тому, Кабінет міністрів 

України постійно стежить за станом погашення заборгованості на підприємствах 

Донецької області.  

Але проблема невиплати заробітної плати залишається актуальною і на  

даний час. При місцевих органах влади створені тимчасові комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (далі – Комісія), до складу яких 

входять представники різних державних установ. Відповідно до покладених 

завдань на Комісію, вона координує роботу по забезпеченню погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат. 

Досить часто роботодавці сплачують заробітну плату на рівні або нижче 

рівня прожиткового мінімуму, що у свій час пригнічує у робітників бажання  на 

високопродуктивну працю, знижуються мотиви до високопродуктивної праці, 

що і беруть до уваги члени тимчасових комісій.  

Як вже зазначалось раніше, заробітна плата це винагорода за виконану 

роботу.  

Але яка може бути робота, коли не має гідної оплати? Тому більшість 

працівників працюють «абияк»  знаючи, що винагороди все одно не буде або 
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буде з запізненням. У свою чергу це буде призводити до виключення багатьох 

професій  із списку висококваліфікованих та затребуваних, передусім це лікарі, 

вчителі, вихователі.  

Ще одним із ганебних явищ сучасності є оплата праці у «конвертах». Це має 

негативні наслідки як для самого робітника, так і несе шкоду державі. У випадку 

робітника, то він залишається соціально незахищеним, в нього втрачається 

страховий стаж. Держава теж несе збитки у вигляді несплачених податків та не 

донарахування коштів до Фондів.  

Досліджуючи питання оплати праці, простежувалися певні проблеми у 

сфері оплати праці. Ситуація, що склалася у даний час у нашій державні, внесла 

певні негативні корективи і як висновок відсутність розвитку виробництва і 

стимулів до праці. 

Оптимальними шляхами вирішення проблем оплати праці можуть бути такі: 

- стабілізація економічної ситуації на території Донецької області; 

- всебічна підтримка працедавців державними органами влади; 

- постійний моніторинг кабінету Міністрів України за станом виплати 

заробітної плати; 

- більші повноваження тимчасових комісій з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати. 

Для вдосконалення системи оплати праці в України необхідно спиратися на 

зарубіжний досвід, треба шукати  нові технологій, постійно спонукати 

працівників до зацікавленості у своїй праці, вони повинні відчувати що їх праця 

гідна і буде оцінена на високому рівні з урахуванням їх суспільних потреб. 

Одним із пріоритетних завдань держави повинно бути регулювання системи 

оплати праці, встановлення в Україні методології збільшення витрат на оплату 

праці.  

Заробітна плата є показником благополуччя населення, тому що, реальний 

розмір заробітної плати показує реальний стан економіки. Без виплати заробітної 

не може бути зростання національного виробництва, не бути підвищуватися 

рівень населення та не буде впевненості у майбутньому. 
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The progect «Good Governance» of academy for good governance and 

empowerment in Europe to support the transformation processes in Ukraine  

 

Increased requirements for the competence of civil servants due to the European 

integration of Ukraine require the study of foreign experience of state administration. 

It is necessary task for Ukraine government to provide the abroad training programs 

for civil servants for implementation the best practice on the base of the best experience 

of state administration in European countries, especially experience of Germany. 

Therefore, to get a developed knowledge of the reform in state governance in the 

context of the project «Good Governance» of academy for good governance and 

empowerment in Europe to support the transformation processes in Ukraine is actual. 

To the problems of describe the investment in the project of reform of state 

administration the publication of domestic and foreign scientists-economists are 

devoted, such as V. Kozakov [1, p. 33], I. Lozytska [2, p. 34], S. Dombrovska [3, p. 5], 

U. Mustafaieva [4, p. 234], M. Kuznecova [5, p. 185] and others investigators of 

Ukraine and Europe. But it is necessary to concretize and to systematize the main 

guidelines of good governance, combating corruption, local authority self-government, 

management of public finances to create the international understanding and 

international dialogue emerge from these person-to-person contacts between Europe 

and Ukraine.  

The aims of the investment in the project «Good Governance» are the funding of 
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projects in effective governance, know-how transfers and exchange of experience 

closely associated to daily practice, good governance, combating corruption, local 

authority self-government, management of public finances and also how to administer 

EU funding support. [6]. 

The main idea of investing in the project «Good Governance» is to support the 

staff in government and regional administration and staff of the central and local level 

that focused on reform.  

The project should be implemented through the transfer of expertise in the 

following areas: democracy, the rule of law, creating the organizational structure and 

effective management and skills in transfer of human capital and assistance. This 

project will be guided by the principle that all these measures are based on an analysis 

of the needs of Ukrainian society. 

The basic principles of reform of state administration by investment in the project 

«Good Governance» are: 

- The transfer of specific European best practices and initiatives on reforms in 

various spheres of governance (the examples of anti-corruption or economic support); 

- Activities, initiatives and practical examples based on the rule of law and 

consistent policy;  

- Activities, initiatives and practical examples for the formation of active 

policies, especially in the area of effective financial management; 

- Transfer of knowledge in the context of the establishment and development 

of more efficient, more transparent and more open to the public administration; 

- Evaluation of government and regional administration; 

- Transparency of government activities and public administration; 

- Strengthen and support civil society to the capacity of its activities within the 

state system; 

- Key elements of a more active civil society, which are perceived as a force in 

the future focused on democracy. 

At the same time, support of the transformation processes in Ukraine by 

introducing the principles of «Good Governance» help to build the basic European 
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principles of public administration in Ukraine.  

Measures to support of civil society will be possible due to the training of civil 

servants that will give the opportunity to build a stable efficient economy. In 

perspective of further research is necessary to develop the mechanisms of investment 

in human capital in state administration for increasing economic efficiency of macro- 

and microeconomic indicators. 
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ЗНАЧЕННЯ ІПОТЕЧНИХ БАНКІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Банківська система є найбільш регульованою сферою. Ефективна система 

банківського регулювання і нагляду суттєво впливає на стабільність діяльності 

як окремих банків, так і банківського сектору економіки загалом. Сутність 

державного регулювання банківського кредитування визначається тим, 

наскільки ефективно держава реалізує свої функції. Від того наскільки адекватно 

система державного регулювання реалізуватиме функції координації у 

банківському секторі залежатиме розвиток банківського бізнесу та подальше 

економічне зростання у вітчизняній економіці. 

Метою державного регулювання банківської сфери є підтримка стійкості 

національної банківської системи, запобігання банкрутства окремих банків, 

підтримка конкуренції в банківській сфері, задоволення потреб суспільства та 

клієнтів банків у отриманні якісних банківських послуг. 

У розвинених країнах іпотечний кредит дуже широко поширений і є 

невід’ємним фінансовим інструментом впливу на економіку, стимулюючи її ріст 

і підвищуючи стійкість. Досвід країн, які мають тривалу історію іпотечного 

кредитування та започаткували функціонування іпотечного ринку, є 

підтвердженням переваг використання іпотечного кредитування [1]. 

Для забезпечення економічного розвитку країни, ефективного 

функціонування банківської системи загалом та діяльності окремих банків, 

велике значення відіграють спеціальні інститути – іпотечні банки. 

Іпотечні банки – банки, що спеціалізуються на наданні довгострокових 

позичок під заставу нерухомості (землі та будівель). До них відносяться також і 

земельні банки, що видають довгострокові позики в основному під заставу землі. 

Іпотечні банки орієнтуються на потреби окремих галузей економіки в 
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довгострокових грошових ресурсах [2].  

До головних функцій іпотечних банків можна віднести посередницьку, 

трансформаційну і стабілізаційну. Посередницька діяльність із залучення 

вільних приватних коштів і коштів інституційних вкладників (страхових 

компаній, пенсійних фондів тощо) з їх наступною трансформацією у грошовий 

капітал, спрямований на довгострокове рефінансування, є безпосереднім 

завданням іпотечних банків. Залучений капітал використовується для 

кредитування промислових, аграрних та інших підприємств, житлово-

комунального господарства, приватних осіб таким чином, щоб вкладнику 

гарантувалася можливість отримання своїх грошей повністю і в строк [2].  

Специфіка іпотечних банків знайшла своє відображення в національному 

законодавстві багатьох країн. Законодавство Німеччини чітко визначає сферу 

діяльності іпотечних банків: вони не можуть здійснювати всю гаму фінансових 

операцій на відміну від універсальних комерційних банків. За цим же 

законодавством лише іпотечні банки мають право на емісію закладних листів 

(різновиду іпотечних облігацій). Німецька іпотечна федерація налічує 24 члени. 

Окрім іпотечних банків, кредитуванням житла займаються ощадні банки (25%), 

комерційні банки (14%), державні банки (7,5%) [1]. 

В Греції 67% ринку займають комерційні банки; 29% – спеціалізовані 

кредитні організації; 4% – єдиний іпотечний банк Греції. Іпотечна асоціація 

Іспанії нараховує 42 члени, які утримують 80% іпотечного ринку. В Ірландії 

банки складають 78,2%; будівельні компанії – 21,7% іпотечного ринку. В 

Нідерландах універсальні банки складають 85%; страхові компанії та пенсійні 

фонди – 15%. Специфіка діяльності іпотечних банків обумовлена в законодавстві 

ряду країн, що реформуються (Чехії, Словаччини, Угорщини та ін.) [1]. 

Практика низки країн свідчить, що гарантом розвитку ринку іпотечного 

кредитування є державна підтримка. До ключових аспектів державного 

регулювання іпотечного кредитування в країнах ЄС відносять: різноманітність 

іпотечних інститутів, посилення конкурентної боротьби іпотечними між 

кредиторами та новими іпотечними установами, високий ступінь 
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урегульованості економічних і правових аспектів придбання, володіння та 

користування житлом, спрямованість на облік і захист інтересів громадян.  

Тим часом, банківська система України продовжує характеризуватись 

низьким рівнем кредитування, що пов’язано з досить високими вимогами до 

потенційних позичальників, а також погіршенням кон’юнктури основних 

промислових ринків, що компенсується активністю банків у розміщенні коштів 

в облігації внутрішньої державної позики, міжбанківських кредитах та інших 

альтернативних активах. Протягом останніх чотирьох років можна виділити 

декілька найактивніших банків, які займають серйозні частки ринку іпотечного 

кредитування в Україні, а саме:  Укргазбанк, Укрсоцбанк, Кредобанк, Ощадбанк 

[3]. 

Серед чинників, що стримують розвиток іпотечного кредитування в 

Україні, виділяють високий рівень відсоткової ставки; невисокий, порівняно із 

розвиненими країнами, рівень життя населення; використання недосконалих 

стандартів іпотечного кредитування, тощо. Низький рівень заробітної плати 

разом із високими темпами інфляції зумовлює, з одного боку, недоступність 

кредиту, а з іншого – неможливість встановлення низького рівня ставок за 

кредитами в національній валюті. 

З метою вирішення існуючих проблем іпотечного кредитування в Україні та 

відповідно до євроінтеграційних процесів необхідним є створення системи 

державного регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ-іпотечних 

кредиторів; створення та законодавче закріплення системи державної реєстрації 

прав власності на нерухоме майно; посилення захисту прав вкладників, клієнтів 

та кредиторів банківських установ; забезпечення відповідності стандартів і правил 

функціонування іпотечних установ у контексті інтеграційних процесів та Директив 

ЄС; посилення прозорості діяльності та розкриття інформації банками та ін. 

Реалізація зазначених напрямків дозволить забезпечити умови для 

випереджаючого розвитку фінансового ринку та створити необхідні умови 

розвитку банківського сектору України в контексті інтеграції до світових 

фінансових ринків. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ПОСТБЮРОКРАТИЧНОЇ  ПАРАДИГМИ  

М. БАРЗЕЛЕЯ ТА Б. АРМАДЖАНІ 

 

Постбюрократична парадигма М. Барзелея та Б. Армаджані – одна з 

концепцій нового державного менеджменту, що побачила світ 1992 року. Вона 

передбачала створення теоретичного підґрунтя для низки адміністративних 

реформ, що охопила розвинені демократії в останній чверті ХХ сторіччя і була 

спричинена невідповідністю класичного бюрократичного управління 

економічним та соціально-політичним викликам часу. 

Концепція М. Барзелея та Б. Армаджані є постбюрократичною парадигмою 

тому, що передбачає не модернізацію застарілого інструментарію та технік 

бюрократичного державного управління, а їхню повну заміну новими та 

актуальними інструментами, запозиченими з приватного сектору. Концепція 

учених спрямована на прищеплення нових цінностей державним службовцям, 

вироблення нових пріоритетів та завдань публічного адміністрування. 

Реформи державного управління можливі за зміни політики публічного 
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менеджменту, а також дизайну програмних організацій. Політика публічного 

менеджменту – це загальний курс функціонування державного управління, що 

одночасно впливає на всі сфери, пов’язані з забезпеченням державних послуг. 

Зміни в політиці публічного менеджменту чинять вплив на практику управління 

людським ресурсом, фінансове управління, менеджмент виконання, 

інформаційні та комунікаційні технології, публічний маркетинг та постачання. 

Дизайн програмних організацій безпосередньо впливає на такі аспекти 

забезпечення державними послугами, як організаційний дизайн, приватизація у 

багатьох  її виявах (аутсорсинг, вендинг державних активів), запровадження 

міжорганізаційної політики (франчайзинг, спільне підприємство, стратегічне 

партнерство), участь неурядових організацій у процесі прийняття рішень, а 

також маркетизація публічних послуг. 

Як відзначає С. Борінс у роботі «Інновації в управлінні: дослідження, 

визнання та наслідування», постбюрократична парадигма «закликає організації 

бути структурованими довкола максимізації користі, виробленої для споживачів 

організації такі дії вимагають більше уваги до інновацій аніж до правил» [3, c.30]. 

Отже, одна з ключових ідей постбюрократичної парадигми полягає у 

сприйнятті громадянина клієнтом. На думку науковців, головне завдання 

державного управління полягає у забезпеченні інтересів споживача. Стрижневі 

позиції бюрократичної та постбюрократичної парадигм надзвичайно різняться 

власною логікою. Бюрократичне агентство фокусується на своїх потребах та 

перспективах, постбюрократичне – на потребах та перспективах клієнтів. Перше 

переймається ролями та межами відповідальності структурних відділів, друге – 

командним функціонуванням усього агентства.  

Бюрократична структура самоідентифікується кількістю контрольованих 

ресурсів та виконаних завдань, постбюрократична – результатами, досягнутими 

для споживачів. Бюрократичне агентство контролює витрати, постбюрократичне 

– прагне отримати прибуток. Перше – працює шаблонно, друге – варіює дії у 

відповідь на змінювані вимоги до сервісу. Бюрократичне управління відповідає 

стандартизованим процедурам, постбюрократичне – вбудовує в операційну 
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систему вибір поведінкової моделі, відтак, – слугує цілі. Бюрократія бореться за 

сфери впливу, постбюрократія змагається за бізнес. Бюрократичне агентство 

виголошує плани та політику, постбюрократичне – залучає до комунікації 

споживачів з метою оцінки та вироблення стратегії дій. Перше розмежовує 

процеси мислення та виконання, друге ж – залучає працівників з «передової» до 

аналізу шляхів поліпшення публічних послуг.  

Попов В. І. визначає концепцію М. Барзелея та Б. Армаджані як клієнт-

орієнтовану та зазначає, що «Концепція клієнтоорієнтованих структур, що 

надають державні послуги населенню, використовуються публічними 

посадовими особами в якості інструменту визначення і вирішення виникаючих 

проблем. На більш високому рівні спільності, ця концепція також представляє 

безліч ресурсів, необхідних для розробки альтернативи бюрократичній 

парадигмі» [1, c. 210]. 

Ця думка підкріплюється тезою творців постбюрократичної концепції: 

«Контури цієї альтернативи і способи їх визначення вказують на вразливі 

сторони класичної бюрократичної парадигми» [2, c. 8]. 

По суті, книга М. Барзелея та Б. Армаджані «Пробиваючись крізь 

бюрократію: нове бачення менеджменту в управлінні», що дає систематизоване 

уявлення про нову модель адміністрування, є дослідженням переходу від 

бюрократичної до постбюрократичної парадигми в публічному секторі на 

прикладі штату Міннесота. Ця робота атакує тривалий час пануючу думку про 

майже досконалу суть бюрократів, натомість визначає їх як некомпетентних 

працівників. Дослідники віднаходять джерело поганого виконання державно-

управлінських функцій, яким, на їхню думку, виявляється саме бюрократична 

парадигма, а точніше – її тривалий вплив на процеси державного управління. 

Побудована на таких поняттях як центральне управління, економія та суворе 

дотримання правил, ця теорія змушує відданих та компетентних державних 

службовців та політиків мимоволі  погіршувати здатність публічного управління 

обслуговувати громадян через некоректне тлумачення та ослаблення звітності.   

Спираючись на дослідження під егідою Фонду Форда (програма 
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Гарвардського університету з інновацій в державному управлінні та місцевому 

самоврядуванні), автори розповідають про те, як державні службовці штату 

Міннесота скинули концептуальні шори бюрократичної парадигми і 

експериментували з такими ідеями, як обслуговування клієнтів, розширення 

прав і можливостей працівників нижчих ланок для вирішення проблем, а також 

вибіркове введення ринкових засобів в управлінські процеси. Отримані 

результати довели, що постбюрократична парадигма наділена значним 

прикладним потенціалом і може використовуватися як в інших штатах, так і на 

федеральному рівні.  
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ЗНАЧИМІСТЬ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПРАВООХОРОНЦІВ У 

РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

У Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” визначено мету, за якою в 

Україні впроваджуються європейські стандарти життя та вихід нашої держави на 

провідні позиції у світі. Також у даній Стратегії показано вектори руху, 

найважливіші оборонні, соціально-економічні, організаційні, політико-правові 

умови становлення України і передбачено 62 реформи та 25 ключових 

показників, за якими буде визначено і оцінено результативність запланованих 

реформ та програм розвитку держави. Реформа правоохоронної системи 

включена до вектору «Безпека держави, бізнесу та громадян», і є однією з 

першочергових у державній політиці. Дана сфера, безумовно, вимагає 

обов’язкових коригувань завдань та функцій правоохоронних органів, 

«упровадження нових засад проходження служби, нових критеріїв оцінки роботи 

правоохоронців для підвищення рівня захисту прав і свобод людини, а також 

інтересів суспільства і держави від протиправних посягань» [1, с.2]. 

Слід зазначити, що це не перша реформа, даної галузі, адже кожна зміна 

керівництва  на рівні держави чи відомства супроводжувалася такими ж 

ініціативами. Аналіз попередніх концепцій модернізації, планів і стратегій 

реформування правоохоронної системи свідчить про схожість з нинішніми, 

особливо в частині, що стосується обґрунтування нагальних потреб і 

актуальності реформи. Однак якісних змін попередні спроби не принесли, а 



96 
 

«провали» реформ [2, с.11] їх виконавці пояснювали економічними проблемами, 

які не дозволили реалізувати заплановане у повному обсязі. Сьогодні вже стало 

зрозумілим, що ефективне впровадження положень Стратегії залежить не тільки 

від реалізації економічної складової, а й від багатьох інших факторів: реформа 

відомства не може здійснюватися лише силами самого відомства, поза зовнішнім 

громадським контролем. Ігнорування позицій громадськості неодмінно призведе 

до неповноти реформування. У цьому контексті важливо привернути увагу до 

певного конфлікту позицій громадян та працівників правоохоронних органів 

щодо бачення засобів та форм реалізації завдань цього державного інституту. 

Також досить важливими і значимими є фактори, які б допомогли змінити 

підходи до підготовки працівників органів внутрішніх справ, що дозволить 

забезпечити зміну їх ставлення до виконання службових обов'язків. Важливо 

приділити особливу увагу формуванню комунікативних компетенцій, 

особистісного усвідомлення необхідності забезпечення насамперед безпеки 

кожної особи, її прав, суспільних та державних інтересів. Одночасно, з метою 

подолання взаємного відчуження поліції і суспільства, є необхідним, з одного 

боку, формування у працівників поліції корпоративної культури, сприйняття 

членів суспільства як дружнього оточення, партнера в забезпеченні 

громадського порядку та боротьби з правопорушеннями, а з іншого – 

формування в суспільній свідомості позитивного іміджу Національної поліції, 

образу поліцейського як захисника громадян, їх прав і свобод від протиправних 

посягань.  

У працівників правоохоронних органів саме фахова комунікативна 

компетентність – система значимих для працівника відносин, умінь і навичок 

спілкування, виступає важливим фактором ефективності його професійної 

діяльності [3, c.35]. Оптимальні моделі поведінки та спілкування поліцейського 

внутрішньо його дисциплінують, зобов'язують дотримуватися етичних правил, 

правил фахового спілкування, допомагають досягти професійного успіху та 

сприйняття фахівця як близького до ідеального образу представника професії.  

Водночас, таке схвалення, довіра населення мотивує працівників до якісного 
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виконання службових обов’язків, гуманного ставлення до громадян, захисту 

їхнього життя, здоров’я, прав і свобод.  

Історія шляху реорганізації силових структур України має різні етапи, 

форми, методи. Цілеспрямована робота над створенням поліції європейського 

зразка ведеться в Україні на різних рівнях. На сьогодні приділено увагу 

структурній організації, правовому забезпеченню, зовнішньому вигляду 

працівників, їхньої підготовки та внутрішнім характеристиками особистості 

поліцейського. Важливо розуміти, наскільки це вплинуло на імідж силових 

структур, складовими якого виступають як показники службової діяльності, так 

і загальний рівень довіри населення щодо їх діяльності. Отже, знання 

особливостей сприйняття, інтерпретації будь-яких фактів, відомостей про 

поліцейських, певною групою людей є однією з найважливіших передумов 

управління іміджем. З метою дослідження ставлення молоді до працівників 

правоохоронних органів авторами було проведене дослідження за тестом Т.Лірі. 

Учасники опитування – студенти другого курсу Донецького національного 

технічного університету (42 особи) – спочатку здійснили самооцінку своїх 

особистісних якостей, і якостей особи працівника правоохоронних органів, що 

дозволило порівняти узагальнений портрет молодих людей (респондентів) та 

їхнього узагальненого сприйняття особистості правоохоронців. Шкали 

домінування-підпорядкування і дружелюбність-агресивність в методиці ДМВ Т. 

Лірі визначають загальне враження про людину в процесах міжособистісного 

сприйняття [4, с.21].  

Найбільш показовою є  різниця в оцінці респондентами реальних та 

бажаних якостей працівників поліції за фактором «дружелюбність – 

агресивність» і становить 5,5 бали. Такий результат свідчить про значний розрив 

між сприйняттям якостей особистості поліцейських і бажаним образом 

представників правоохоронних органів. Ще більше різняться результати 

самооцінки учасників дослідження за цим параметром, середня самооцінка 

респондентів за фактором «дружелюбність – агресивність» склала  4,8 бали; 

оцінка реальних поліцейських – «- 7,2», а середня оцінка бажаного для 
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респондентів рівня прояву цього фактору – «-1,7 бали». Для  більшості учасників 

дослідження, працівники поліції – це люди з вираженим ступенем агресивності, 

до того ж, слід відмітити, що 38% опитуваних не мала особистого досвіду 

спілкування з поліцейськими, а 42% з тих, хто мав такий досвід, оцінюють його 

як позитивний. Отже, результати дослідження свідчать про нагальну 

необхідність цілеспрямованої роботи на різних рівнях управління над 

формуванням позитивного іміджу співробітників правоохоронних органів. 

Враховуючи, що образ, як результат міжособистісного пізнання, виконує не 

лише інформаційну, а й регулятивну функцію, можна стверджувати, що таке 

сприйняття учасниками дослідження особистості поліцейських, у  свою чергу, 

негативно впливає на тип взаємодії, їх спілкування з населенням. На даний 

феномен  звертає свою увагу А.А. Бодальов [5, с.48], зазначаючи, що сприйняття 

людини тягне за собою подвійну взаємодію, своєю присутністю і поведінкою в 

ситуації сприйняття іншого, суб’єкт може фактично змінити характеристики 

того, кого сприймає і оцінює. У цьому ракурсі цінним буде звернення до 

складових іміджу організації.  

Особливої уваги потребують вивчення компоненти іміджу, які виділяє 

професор В. Бойко: система цінностей особистості професіонала, стиль його 

поведінки та культура фахівця. Психологічна взаємодія іміджу обумовлена 

психічними механізмами людського пізнання: оточуючі зі складністю 

сприймають приховану інформацію. Дану тезу, як результат багатовекторних 

досліджень, підтверджує у своїй роботі В. Шепель [6, с.27] відмічаючи, що 

недостатньо мати внутрішню гідність, треба формувати уміння демонструвати її 

шляхом використання спеціальної системи знаків, прийомів, що дають змогу 

показати себе з кращого, виграшного боку. Такою системою знаків виступає 

віртуальний образ. Для більшості людей інформація, отримана від зорового чи 

звукового образу, виступає єдиним «банком даних», на основі якого вони 

вибудовують ставлення до людей, які їх оточують. Людина спочатку сприймає 

образ і лише потім інтелектуально його обробляє. Чим точнішим є створений 

образ, тим менше сил потрібно для того, щоб знайти спільну мову з оточуючими.  
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Отже, зміна структури, назви організації, стилю одягу поліцейських 

кардинально не вплинула на рівень довіри громадян до представників силових 

структур, тому дана проблема потребує досконального вивчення і аналізу, 

пошуку засобів її вирішення на всіх рівнях управляння. Для представників 

правоохоронних органів недостатньо бути просто приємними у спілкуванні, 

привабливими зовнішньо, головне – пам'ятати про ту соціальну роль, яку вони 

виконують в рамках завдань професії; і, виходячи з цього, цілеспрямовано 

будувати позитивний імідж через нову модель взаємодії з громадянами. Активне 

залучення різноманітних засобів масової інформації та рекламної сфери до 

процесу формування позитивного іміджу правоохоронних органів, використання 

сучасних форм інформування населення, проведення кардинальних змін у 

засобах та методах організації і взаємодії з населенням, створення ситуацій 

підтримки тих, хто звертається за допомогою, повинні стати предметом 

подальшого дослідження та розробки практичних рекомендацій. Саме така 

активна спільна діяльність правоохоронних органів та громадськості буде 

сприяти досягненню, висунутих в рамках Стратегії сталого розвитку “Україна - 

2020”,  завдань реформи правоохоронної системи. 

Література: 

1. Про Стратегію сталого розвитку “Україна 2020” [Електронний ресу

рс] : Указ Президента  України  №  5/2015  від  12.01.2015  р.  –  Режим 

доступу :  http:// www.president.gov.ua/documents/18688.html. 

2. Реформи в Україні [Електронний ресурс]. –  Режим доступу:  http:// 

reforms. in.ua/ initsiatyvy/tymchasova-derzhavna. 

3. Воробйова І.В. Особливості сприйняття особистісних якостей 

працівників міліції// Вісник Харківського університету. Серія Психологія. – 

2002. – №539.– С.34-37. 

4. Королько В.Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, 

практика. – К.: Вид – во "Скарби”, 2001. 

5. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 200 с.  



100 
 

6. Шепель В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям. – М.: Народное 

образование, 2002. – 407 с. 

 

 

Столар В.М, здобувач Київського національного університету 

 імені Тараса Шевченка  

м. Київ, Україна 

 

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ  

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Початок ХХІ ст. знаменувався переглядом базових принципів публічного 

управління, хвилею адміністративних реформ, спрямованих на підвищення 

ефективності та розширення функціональної здатності держави. Поява нових 

парадигмальних моделей державного управління була зумовлена необхідністю 

модернізувати державу так, щоб швидкість, прозорість і підзвітність були 

глибоко інтегровані в механізми функціонування її апарату. 

В останні три  десятиліття цю парадигму модернізації державного 

управління вважали основою реформування систем державного управління 

приблизно в трьох десятках країн [4]. Україна також стала на шлях 

адміністративної реформи, а один із основних напрямів державної політики 

знаходиться у сфері державної служби, яка сьогодні переживає важливі 

трансформаційні процеси. Набуває ваги новий етап розвитку державного 

управління, пов'язаний з ідеєю сервісної держави.  

Слушно звертає увагу Л. Щербаківська, що гідно з таким підходом зміст і 

призначення держави полягає у служінні індивіду, і практично будь-яка 

діяльність держави щодо взаємодії з індивідом виявляється державною послугою 

(наприклад, деякі вчені зараховують до державних послуг і прийняття 

нормативних правових актів, і сплату податків, і навіть утримання громадянина 

в місцях позбавлення волі) [7]. 

Державна послуга – це така форма відносин між громадянами і юридичними 
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особами та органами державної влади, де держава розглядається як 

«постачальник послуг», який надає необхідні й корисні для суспільства 

послуги. Серед її ключових ознак виділяють наступні [5, с.123]: 

специфічнадіяльністьуповноваженогона наданнядержавної послугиоргану;має 

характерюридичного факту;має конкретнийадресний характер;виникаєза 

ініціативою фізичноїабоюридичної особи;тягне засобою настанняпозитивних 

дляпрохачанаслідків. 

У широкому розумінні державні послуги є своєрідною формою відносин 

між державою та суспільством. Вони виникають з появою держави, коли 

суспільство легітимізує таку політичну організацію влади в обмін на виконання 

нею необхідних завдань, наприклад, охорони тощо. У даному випадку державні 

послуги практично ототожнюються з державними функціями. 

У США та ряді країн Західної Європи поняття «державні послуги» 

використовується у його широкому розумінні – все різноманіття послуг, що 

надається, регулюється та контролюється державою. Така ідея лежить в самій 

клієнторієнтованій (сервісній) моделі держави – сенс і призначення  держави 

полягає в служінні індивіду, тому будь-яка діяльність держави (і та, що 

стосується індивідуальних звернень громадян, і та, що спрямована і на все 

суспільство) як результат взаємодії з індивідом розуміється як державна послуга. 

Таким чином, держава налагоджує механізм з надання послуги населенню 

черезспеціальний апарат-державних службовців.Державні послуги надаються 

органами влади та створеними ними установами, які утримуються за рахунок 

коштів держбюджету, обов’язковість чого встановлюється законодавством.  

За роки незалежності в Україні якісно змінилося бачення зв’язку між 

державними послугами і державною службою, насамперед, в нормативному 

аспекті.  

Так, перший закон України «Про державну службу» 1993 р. не фіксує 

єдності між цими інститутами: «державна служба – це професійна діяльність 

осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного 

виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок 
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державних коштів» [1].  

Але Закон України «Про державну службу» (2015 р.) у ст.1 наголошує, що 

«Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена 

діяльність з практичного виконання завдань і функцій держави, серед яких – 

забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг» [2]. 

Вітчизняні реформи у сфері публічного управління спрямовані на побудову 

клієнторієнтованої держави, яка ґрунтується на ефективній системі державних 

послуг, націлених на задоволення індивідуальних та суспільних потреб 

громадян, що здійснюється державними, підвідомчими або іншими 

організаціями, діяльність яких знаходиться під державним контролем. 

Досягнення такої мети потребує досконального переосмислення інституту 

державної служби, на який, власне, покладається, завдання надання державних 

послуг. Існує три типи державної служби, згідно критерію її функціональної 

спрямованості. 

Традиційна модель, дляякої характерна «служба, орієнтована на владу».  

Характеризується безправ'ям службовця перед політичною владою; відсутністю 

якої б то не було корпоративності, внутрішньої автономії, гарантій кар'єри; 

чиновник виступає в якості особистого слуги правителів і держави.Цю модель 

характеризує повне злиття державної служби з політикою. 

Транзиторна модель,характерною ознакоюякої є «служба, орієнтована на 

самусебе». Визначається політико-правовою безконтрольністю чиновника, який 

вийшов з-під нагляду авторитарної держави, але ще не контролюється сильним 

громадянським суспільством і демократичною державою; вищі посадові особи 

діють у своїх особистих інтересах; рекрутування носить сімейний характер, 

державна служба розглядається як синекура; в управлінні домінують формалізм 

і чиновницький ритуал. 

Модернізаційна модель, воснові якоїлежить «служба, орієнтована 

насуспільство». Характеризується правовоюта соціальною захищеністю 

державних службовців, їх автономною від політичної влади організацією (що 

гарантує своєчасне просування по службі), розвиненістю корпоративного духу; 
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незалежність від політики поєднується з підпорядкованістю уряду (у тому числі 

і за допомогою контролю за бюджетом державних установ) демократичним 

контролем «знизу» [3, с. 15]. 

Очевидно, що реформа державної служби в Україні повинна орієнтуватися 

на останню, модернізаційну модель, перетворення її на публічний інститут, а 

громадян – на її клієнтів, що в свою чергу, вимагає перегляду системи державно-

службових відносин як вертикального (з державою та з суспільством), так 

горизонтального (в середині самої державної служби) рівнів.Зміни повинні 

відбутися також стосовно й інших елементів системи державної служби: 

економічного, інституційного, культурного, ментального, соціального та ін. 

аспектів. Така трансформація державної служби покладає на державу роль не 

виконавця завдань, а – обов’язок забезпечення виконання цих завдань 

уповноваженими інституціями. 

На сьогодні реформування державної служби в бік підвищення якості 

державних послуг в Україні демонструє невисокі результати, про свідчать 

чисельні звернення громадян впродовж останніх років на урядову «гарячою 

лінію» стосовно незадоволення в отриманні послуг. Згідно соціологічних 

досліджень, більше половини опитаних були незадоволені якістю послуг, що 

були надані їм державними органами влади, через складність адміністративних 

процедур, довгі черги, територіальну розпорошеність адміністративних органів, 

брак необхідної інформації, незручні графіки роботи, неналежне обслуговування 

тощо [6]. 

Аналіз свідчить, що значна частинанедоліків в організації роботи Центрів 

надання адміністративних послуг безпосередньо обумовлені людським 

чинником (віковим та освітнім станом, володінням навиками, відсутністю 

мотивації, осмисленням, поінформованістю, незадоволенням і т. д. Формування 

когорти чиновників нового покоління, що служитимуть не начальнику, а 

суспільству, потрібує певного часу, за який  у суспільстві мають зруйнуватися 

стереотипи щодо образу держави, її установ, бюрократизму. Як відомо, 

стереотип неможливо викорінити, його можливо замінити лише іншим 
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стереотипом, для чого також потрібен час. 

Таким чином, невирішеними залишаються ряд проблем, на які звертають 

увагу ряд науковців: подолання комунікаційних бар’єрів, дерегуляція і 

гармонізація законодавства з Європейським Союзом; мотивація і навчання 

державних службовців; чисельність службовців в органах безпосереднього 

обслуговування клієнтів; врахування результатів опитування клієнтів; 

поширення найкращих практик; використання сучасних технологій; управління 

знаннями працівників, що працюють з клієнтами.  
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ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ДРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

 

Система державного управління в Україні не відповідає потребам країни у 

проведенні комплексних реформ у різних сферах державної політики та її 

європейському вибору, а також європейським стандартам належного управління 

державою. Україна займає низькі позиції у світових рейтингах 

конкурентоспроможності, пов’язаних з державним управлінням. Відповідно до 

Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки [1] 

серед напрямів такого реформування зазначена модернізація державної служби 

та управління людськими ресурсами. 

Проведення реформи та модернізація державної служби в Україні, 

передусім, починається з удосконалення системи професійного навчання осіб, на 

яких законодавством покладені зобов’язання виконувати певні функції 

публічного управління та використовувати владні повноваження. Одну з 

головних ролей в проведенні реформування системи навчання державних 

службовців виконує Нацдержслужба, яка за підтримки проекту Представництва 

Фонду Ганса Зейделя в Україні готовить роз’яснення щодо ключових новацій 

законодавства з цього приводу. 

Професійне навчання державних службовців, а також посадових осіб 

місцевого самоврядування проводиться через запроваджену систему підготовки 

вказаних осіб, яка відрізняється за своїми специфічними ознаками від підготовки 

інших фахівців – спеціалістів, необхідних для забезпечення діяльності 

підприємств та організацій. 

Враховуючи зміст діючого законодавства термін «навчання державного 

службовця» охоплює не тільки отримання особою відповідного рівня освіти, а 

іще і систему підготовки, підвищення кваліфікації, стажування. Крім того, з 
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метою підвищення рівня професійної компетентності держслужбовця може 

проводитись його стажування за кордоном. 

Для успішного проведення управлінських реформ важливо підготувати 

висококваліфікованих та добре освічених службовців для органів державного 

управління та місцевого самоврядування. Вони мають стати опорою для 

реформування структур місцевого самоврядування, розбудови ефективного, 

зорієнтованого на потреби громадян державного управління та створення 

культури правової держави в країні [2, с.5]. 

Відповідно до звіту Національного агентства України з питань державної 

служби (далі – Нацдержслужба) у 2015р. за державним замовленням навчання 

розпочали 1015 магістрів за спеціальністю «Державна служба» (з них 60 осіб – 

за денною формою навчання, 955 осіб – за заочною формою навчання). 

Моніторинг підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування засвідчив, що впродовж року у вищих навчальних 

закладах та закладах післядипломної освіти пройшли навчання 83205 осіб [3]. 

З вересня 2016р. навчання держслужбовців розпочалось за новим 

форматом: перехід від «державної служби» на «публічне адміністрування», а 

також відбулась аналогічна зміна в назві та змісті спеціальності, за якою 

відбувається навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів 

– саме державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Отже, основні зміни, які відбулись в Порядку прийому та навчанні 

магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі 

знань "Публічне управління та адміністрування" [4] (далі – Постанова) 

полягають в наступному: 

1. Термін навчання з 18 місяців заочної та 12 місяців заочної форми 

навчання збільшився на 30 та 18 місяців відповідно. Таке рішення було прийнято 

з метою оптимізації системи професійного навчання державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування, уникнення бюрократизації 

навчального процесу, сприяння побудови кар’єрної моделі державної служби та 

на виконання Закону України «Про державну службу» [5]. На думку законодавця 
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саме такий термін навчання буде сприяти професійної підготовки 

висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, 

спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику. 

2. Більше не передбачається направлення на навчання від органу чи 

служби, в якій працює держслужбовець. Такі зміни дозволять посадовій особі на 

рівні з іншими громадянами користуватись своїм правом на освіту. Відмова 

керівництва від надання направлення, відсторонення від участі в кар’єрному, 

професіональному та особистому зростанні підлеглого значно ускладнювали 

результативно виконувати управлінські функції органу в цілому. 

3. Після зарахування слухача на навчання, вищий навчальний заклад 

звільняється від зобов’язання укладати трьохсторонню угоду зі слухачем 

магістратури держуправління та державним органом (службою), в якій слухач 

займає відповідну посаду. Орган державної влади чи орган місцевого 

самоврядування у 10-денний строк з дня звільнення з державної служби або 

служби в органах місцевого самоврядування слухача, який навчається за 

державним замовленням повинен сповістити про це вищий навчальний заклад та 

територіальний орган Нацдержслужби згідно із вимогами діючого 

законодавства. Але інформувати про вступ на навчання до ВНЗ своє керівництво 

ні слухач – посадова особа цього органу, ні навчальний заклад не зобов’язані.  

Крім того, слухачі, які навчаються за денною формою, повинні пройти 

стажування в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, що 

направляли їх на навчання. Але ж, відповідно до нових вимог Постанови 

направлення від наведених органів потенційні слухачі не отримують. 

4. На навчання за державним замовленням відтепер також 

приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, 

які здобули ступінь вищої освіти, навіть I рівня – бакалавра. Нагадаємо, що до 

прийняття цієї норми на навчання приймались за кошти державного бюджету 

лише особи, що мали освітній ступінь освіти – «магістр» та освітньо-

кваліфікаційний рівень – «спеціаліст». Особи, що мали диплом бакалавра мали 

право на навчання лише на контрактній основі. 
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5. Більш жорсткими стали вікові обмеження: за денною формою на 

навчання приймаються особи до 35 років; за вечірньою, заочною (дистанційною) 

формою – залишилось обмеження 45 років. 

6. Відтепер посадова особа, що була звільнена у зв’язку із вступом на 

навчання до магістратури держуправління на денну форму, позбавляється 

гарантій щодо поновлення на службі, навіть у випадку успішного закінчення 

навчання. Нагадаємо, що в попередній редакції Постанови орган державної 

влади чи орган місцевого самоврядування повинен був запропонувати 

випускникові, який навчався за державним замовленням за денною формою, 

посаду не нижче тієї, що він займав до вступу на навчання, рівноцінну за 

оплатою праці та характером діяльності. Відсутність можливості 

працевлаштування без проходження конкурсу не спонукає держслужбовця 

відмовлятись від своєї посади заради навчання та, відповідно, до підвищення 

рівня своєї компетентності. 

7. Визначено максимальну межу стипендії. На час навчання за 

державним замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія 

у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 

2700 гривень на місяць. Отже, посадова особа, яка мала певний професіональний 

стаж та здобутки, при зарахування на навчання «позбавляється» попереднього 

матеріального стану. Водночас, відповідно до ініціативи Уряду при розробці 

Проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік» з січня 2017 року 

розмір мінімальної зарплати пропонується наблизити до фактичного 

прожиткового мінімуму, та встановити мінімальну заробітну плату 3200 гривень. 

«Стипендія», за своїм правовим значенням не є «заробітною платою», і тому з 

прийняттям зазначеного Закону підстав для збільшення стипендії не буде. Таким 

чином, посадова особа, яка обиратиме шлях навчання та подальшого розвитку, 

опиниться в нерівних умовах із своїми колегами, за попереднім місцем роботи. 

Аналізуючи наведене, можна дійти висновку, що модернізація 

професійного навчання держслужбовців, як складова частина реформації 

державної служби в Україні, крім сприянні інноваційним процесам у суспільстві, 
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через свою недосконалість, може звести нанівець всі спроби покращення умов 

для професійного зростання зазначених осіб. Нечітке правове регулювання 

унеможливлює утвердження соціальної справедливості, демократії, 

забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та 

європейських стандартів. 

Доопрацювання потребують найголовніші ідеї ефективності реформації 

державної служби, що спонукатимуть до зміни адміністративної культури, 

особистого та професіонального зростання, а також і до прагнення підвищення 

рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування та 

держслужбовців через систему навчання.  

Відсутність гарантій поновлення на роботі, матеріальної мотивації у разі 

навчання за денною формою, розбіжності в нормах права щодо чіткого порядку 

взаємодії державного органу та навчального закладу у випадку звільнення 

слухача-заочника, завантаженість на роботі і небажання керівництва 

«відпускати» на навчання своїх підлеглих призводять до зниженню іміджу 

державної служби, відтоку найбільш талановитих громадян, молоді. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НА РЫНОК НОВОГО ТОВАРА 

 

В условиях постоянно меняющихся условий деятельности, которые диктует 

как правительство, так и конкурентная среда, а также запросов покупателей и 

технологий выживание компании напрямую зависит от того, насколько успешно 

она разрабатывает и внедряет на рынок новые товары. Однако и после того, как 

новый товар окажется на рынке, он не может быть предоставлен сам себе. 

Необходимо применять к нему правильные маркетинговые стратегии по море 

того, как он проходит стадии своего жизненного цикла: рождение, рост, зрелость 

и постепенное вытеснение с рынка товарами, лучше удовлетворяющими 

потребительские нужды. 

Компания, которая рассчитывает продолжительное время сохранять свой 

рынок и быть прибыльной, должна постоянно обновлять предложение. 

Обновление предложения включает разнообразные мероприятия по разработка 

новых товаров: совершенствование существующих товаров, создание новых и 

расширение ассортимента торговых марок или увеличение их числа. 

Успех современных деловых организаций во многом зависит от качества 

стратегического планирования и управления. Умение своевременно и 

эффективно планировать и проводить обновление ассортиментного портфеля 

служит основой конкурентоспособности предприятия и выпускаемых ею на 

рынок продуктов. Ни одна компания, производящая продукты для 

потребительских рынков не будет успешной в течение долгого периода времени, 

без проведения мероприятий по развитию и усовершенствованию своих товаров. 

Эта необходимость обусловлена как наличием жизненного цикла каждого 

отдельного продукта, который необходимо отслеживать и корректировать по 



112 
 

мере необходимости и возможности, так и постоянно меняющимися 

потребностями потребителей товаров. Кроме того, различные факторы внешней 

среды могут служить причиной для изменения рыночной активности и товарной 

политики предприятия. 

Новые продукты могут быть различны по сущности и происхождению. 

Признанная в мировой практике классификация представлена на рисунке 1 [1, с. 

615]. 

 

Рис. 1. Классификация разновидностей новых продуктов 

 

По мнению ряда авторов и исследователей, процесс разработки и выведения 

нового продукта на рынок в Украине имеет ряд особенностей. К ним обычно 

относят: 

- более сжатые сроки (в силу нестабильной, слишком быстро меняющейся 

экономической ситуации, и слабости стратегического планирования 

деятельности организаций); 

- принятие решений о создании нового продукта по воле и распоряжению 

руководства, а не по результатам оценки условий и необходимости; 

- приоритет продукта над потребителем при разработке; 

- ориентация на западные образцы и их копирование; 

- «псевдо новые» продукты (выпуск более дешевых продуктов за счет 

снижения стоимости производства, уменьшения количества ингредиентов или 

замены их более дешевыми аналогами); 

- учет сохранения госрегулирования и социально-политических интересов в 

ряде отраслей народного хозяйства, действие национальных программ развития 

http://ekonomika.snauka.ru/2016/04/11239/bezyimyannyiy-43
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экономики; 

- массовое импортозамещение продуктов на рынке. 

Прежде всего, актуальность нового продукта и его успех на рынке зависит 

от правильности выбора направления поиска. Выбор направления служит 

четырем основным целям: 

1. Определяет область, в которой следует вести разработки, 

2. Помогает направить поисковые усилия всех структур компании, 

3. Концентрирует внимание разработчиков на поставленных задачах, 

4. Необходимость выработки направлений, приемлемых для всех членов 

руководства, способствует их заблаговременному продумыванию. 

Генерация идей является систематически организованным процессом 

поиска и формирования идей новых товаров. В 2014 году экспертами  научного 

и общественно-политического журнала Российской Академии наук «СоцИс», 

был проведен опрос менеджеров научно-исследовательских отделов, в ходе 

которого выяснялась частота прохождения новыми идеями дальнейших стадий 

разработки [2].Среди наиболее распространенных и применяемых в компаниях 

методов генерации идей выделяют: метод перечисления признаков, 

принудительное сочетание, морфологический анализ, определение нужд и 

проблем потребителей, мозговую атаку (штурм), синектику. 

Этап отбора идей нацелен на выявление пригодных и отказ от  непригодных 

предложений. При первичной оценке предлагаемых проектов новых товаров 

необходимо ответить на вопросы относительно преимуществ, которые в них 

смогут увидеть потребители и общество, выгоды для компании, совместимости 

проекта с целями и стратегией компании, сложности его разработки, рекламы и 

распространения. 

Следующий этап разработки и тестирования концепции нового товара 

предполагает создание системы основных ориентирующих представлений 

предприятия-изготовителя о создаваемом товаре, его рыночных возможностях и 

характеристиках и проверку воздействия этой концепции на группы целевых 

потребителей. 
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Экономический анализ идеи включает прогноз затрат, связанных с 

развитием продукта, выходом на рынок и продажей, оценку конкуренции и 

объема реализации, анализ прибыльности и учет неопределенности и рисков. 

Если новый продукт успешно преодолел этап бизнес-анализа, он переходит 

в стадию создания прототипа, в ходе которой превращается в реальный товар. 

На этом этапе выяснится, поддается ли концепция товара воплощению в изделие, 

рентабельное, как с технологической, так и с коммерческой точки зрения и 

осуществимы ли на практике заложенные в нее идеи. Готовые прототипы 

подвергаются испытаниям. Прототипы, успешно выдержавшие тест на качество 

и надежность переходят в стадию пробного маркетинга, на которой проходят 

проверку в условиях, близких к рыночным. 

В рамках стратегии разработки и выведения на рынок нового продукта этап 

пробного маркетинга является одним из важнейших компонентов и не должен 

игнорироваться. Он является переходным звеном, означая завершение 

разработки и подготовку выведения продукта. Компании, уделяющие пробному 

маркетингу недостаточное внимание или желающие сэкономить время и 

средства, пренебрегая им, в результате теряют несоизмеримо большие суммы 

после выведения на рынок не опробованного продукта в полном объеме, когда 

уже нельзя внести изменения или это стоит огромных усилий и затрат. В случае 

положительного решения по результатам пробного маркетинга, проект вступает 

в фазу коммерциализации. Этап коммерциализации означает освоение 

серийного производства и выпуск нового товара на рынок, требующие 

значительных затрат.  

К моменту завершения процесса разработки товара, в ходе которого объем 

продаж равен нулю, а затраты растут по мере приближения к заключительным 

стадиям процесса, товар переходит на новый этап жизненного цикла – выведение 

на рынок, обычно сопровождающееся постепенным ростом объема продаж [3, с. 

197]. Началом этапа является первое появления новой продукции в продаже. 

Даже если новый продукт очень удачен, завоевание им рынка требует времени. 

Значительные средства необходимы для привлечения дистрибьюторов и 
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создания складских запасов. 

Как свидетельствует мировая практика, довольно незначительная часть 

новых товаров имеет коммерческий успех. По оценкам некоторых экспертов, 

только 20% нововведений имеет успех на рынке [4, c. 153]. 

Причины неудач новых продуктов обычно заключаются в следующем: 

- отсутствие поддержки внутреннего производителя со стороны 

государства; 

- насыщенность иностранными товарами; 

- высокая действующая система налогообложения; 

- отсутствие приемлемых условий кредитования в Украине; 

- финансовая нестабильность; 

- существующая слабая система качества. 

Ключевыми факторами успеха новых товаров являются: открытие 

Европейского рынка, иностранные инвестиции, борьба с преступностью и 

коррупцией, открытие тендерной площадки через Всеукраинскую электронную 

площадку «ProZorro». 

Таким образом, при формировании стратегии  разработки и выведения на 

рынок нового продукта  необходим учет всех рассмотренных выше факторов 

успеха и причин неудач, а также тщательная проработка этапов создания 

продукта и выбор тактики его выведения на рынок, соответствующей его 

позиционированию и устанавливаемому уровню цены и стимулирования сбыта. 

Совокупность этих мер и стратегический подход к процессам разработки и 

выведения нового продукта на рынок способствуют: 

Медленному, но целенаправленному введению новых товаров, 

формированию в государстве четкой политики закупок и продвижению нового 

товара на рынки Украины и Европы.  
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СЕКТОРУ НЕБАНКІВСЬКИХ 

ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

 

Фінансовий сектор України представлено низкою взаємозалежних та 

взаємопов’язаних ланок фінансової системи країни: банківський сектор, сектор 

небанківських фінансових установ, ринок капіталів, фондовий ринок, валютний 

ринок – комплексний ефективний розвиток яких передбачає певний державний 

контроль та підтримку. Водночас, не до кінця визначеними є ключові орієнтири 

державного регулювання фінансового сектору в цілому у середньостроковій 

перспективі. 

Розвиток фінансового сектору в цілому та небанківських фінансових 

установ зокрема протягом 2009–2016 рр. мав непропорційний характер. Це 

обумовлено відсутністю ефективної системи регулювання та пруденційного 

нагляду, недосконалістю нормативно-правової бази. Негативно вплинув на 

довіру споживачів фінансових послуг та баланс фінансових ринків військовий 

http://ekonomika.snauka.ru/goto/http:/socis.isras.ru
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конфлікт, який досить довго триває на Сході країни. Означені проблеми 

поглиблення кризи недовіри до фінансового сектору в цілому зумовили 

зменшення кількості фінансових установ, які здійснюють діяльність у секторі 

небанківських фінансових послуг (табл. 1). 

Так, протягом 2016 р. були повністю ліквідовані юридичні особи публічного 

права, істотно зменшилася кількість кредитних спілок (на 23 %) та страхових 

компаній (на 14 %). Негативні тенденції до зменшення кількості недержавних 

фінансових фондів та ломбардів. Протягом 2015-2016 рр. лише ті фінансові 

установи, які протягом останніх років сформували достатній запас стійкості та 

невразливості щодо ризиків та кризових явищ у національній та світовій 

економічній системах, були спроможними здійснювати активну діяльність на 

ринку небанківських фінансових послуг, у деяких випадках, навіть, поширюючи 

власну мережу. 

Таблиця 1 

Динаміка кількості фінансових установ у 2013–2016 рр. 

Тип фінансової установи 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Адміністратор недержавних 

пенсійних фондів 
28 24 23 22 

Інші кредитні установи 85 92 110 154 

Довірче товариство 2 2 2 2 

Кредитна спілка 624 589 588 450 

Ломбард 479 477 482 457 

Недержавний пенсійний фонд 81 76 72 64 

Страхова компанія 407 382 361 309 

Фінансова компанія 377 415 571 668 

Юридичні особи публічного права 30 30 30 0 

Усього 2113 2087 2239 2126 
Джерело: складено автором за даними https://nfp.gov.ua 

 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [1], одним з 

пріоритетів економічної політики держави за вектором розвитку є реформа 

фінансового сектору, одним з ключових елементів якого є ринок небанківських 

фінансових послуг. Основними регуляторами сфери небанківських фінансових 

послуг виступають наступні державні органи: Національний банк України 
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(НБУ), Міністерство фінансів України, Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб (ФГВФО), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

(НКЦПФР), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг (НКФП). Спільна робота означених державних 

регуляторів реалізовується в межах Комплексної програми розвитку 

фінансового сектору України до 2020 року [2]. 

Однак, основу розвитку саме сектору небанківських фінансових послуг, як 

базису стійкої фінансової системи, спроможної ефективно здійснювати 

перерозподіл фінансових ресурсів задля сталого економічного розвитку країни 

та створення повноцінного конкурентоспроможного середовища згідно зі 

стандартами Європейського союзу, визначено нормативно-правовими 

документами НКФП. 

Прийнята у 2015 році Стратегія реформування державного регулювання 

ринків небанківських фінансових послуг на 2015–2020 роки [3] передбачає 

реалізацію заходів щодо поліпшення привабливості ринків небанківських 

фінансових послуг шляхом реформування державного втручання в розвиток 

сектору небанківських фінансових послуг за чотирма основними напрямами. 

Планом діяльності Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на плановий та два бюджетні 

періоди, що настають за плановим (2017–2019 роки) [4] передбачено також 

чотири основні завдання, які сприятимуть розв’язанню системних проблем на 

ринку небанківських фінансових послуг та забезпечать якісні умови для їх 

ефективного функціонування. 

Основні засади розвитку сектору небанківських фінансових установ, 

визначені нормативно-правовими документами, наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Основні засади розвитку сектору небанківських фінансових установ 

Стратегія реформування 

державного регулювання 

ринків небанківських 

фінансових послуг на 2015-

2020 роки [3] 

План діяльності НКФП  

на плановий та  

два бюджетні періоди, що 

настають за плановим  

(2017 – 2019 роки) [4] 

Комплексна програма 

розвитку фінансового 

сектору України  

до 2020 року [2] 
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Напрям 1: дерегуляція на 

ринках небанківських 

фінансових послуг та 

спрощення регуляторного 

середовища; 

Завдання 1. Дерегуляція на 

ринках небанківських фінансових 

послуг та імплементація 

регуляторного середовища до 

європейських та міжнародних 

стандартів 

Напрям А: Забезпечення 

стабільності та 

динамічного розвитку 

фінансового сектору. 

Напрям 2: удосконалення 

діяльності регулятора та 

підвищення ефективності 

державного нагляду; 

Завдання 2. Удосконалення 

діяльності регулятора та 

підвищення ефективності 

державного нагляду 

Напрям В: Розбудова 

інституційної 

спроможності регуляторів 

фінансового сектору. 

Напрям 3: захист інтересів 

споживачів фінансових 

послуг та відновлення довіри 

до ринків небанківських 

фінансових послуг; 

Завдання 3. Захист інтересів 

споживачів фінансових послуг та 

відновлення довіри до ринків 

небанківських фінансових послуг 

Напрям С: Захист прав 

споживачів фінансових 

послуг та інвесторів. 

Напрям 4: регуляторний 

вплив на розвиток ринків 

небанківських фінансових 

послуг (пріоритети) 

Завдання 4. Створення 

сприятливих умов для зміцнення 

та сталого розвитку ринків 

небанківських фінансових послуг, 

здатних забезпечувати економіку 

необхідними фінансовими 

ресурсами, задовольняти потреби 

споживачів у якісних фінансових 

послугах 

 

Таким чином, основою метою державної підтримки розвитку сектору 

небанківських фінансових послуг є створення сприятливих умов для належного 

ефективного функціонування ринків небанківських фінансових послуг, 

зміцнення системної стабільності на цих ринках, забезпечення захисту прав 

споживачів небанківських фінансових послуг з одночасною інтеграцією до 

світового фінансового простору з утриманням достатнього рівня фінансової 

безпеки держави. 
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