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ПЕРСПЕКТИВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

У статті досліджуються чинники обмеження та ефективність публічного управління ринку медичних послуг у сучас-
ній системі охорони здоров’я України. Досліджено механізм публічного управління ринку медичних послуг в Україні. Розгля-
нуто публічне управління у процесі реформування системи охорони здоров’я України та її подальшого розвитку з постій-
ним підвищенням якості медичних послуг як на регіональному, так і на державному рівнях. Представлено трансформаційну 
реформу в системі охорони здоров’я задля поліпшення загального стану здоров’я населення та формування фінансового захи-
сту від надлишкових витрат. Досліджено процедуру формування державної політики з надання медичних послуг в умовах 
реформування. Розглянуто обмеження та труднощі в процесі створення якісної нормативно-правової бази в сфері охорони 
здоров’я, мета якої – досягнення ефективного публічного управління на ринку медичних послуг. Визначено основні проблеми, 
які стримують розвиток ринку медичних послуг для надання відповідних якісних медичних послуг. Проаналізовано видаткові 
статті з державного бюджету на охорону здоров’я, водночас із порівнянням державних видатків із приватними, а також 
із видатками інших країн у межах Європейського Союзу та Східної Європи, та показник у витратах на душу населення. 
Досліджено головні завдання публічного управління ринку медичних послуг. Сформульовано рекомендації для вдосконалення 
процесу впровадження публічного управління сфери охорони здоров’я України, якими передбачено втілення комплексу заходів. 
Визначено очікувані результати від реалізації державної політики у сфері надання медичних послуг.

Ключові слова: система охорони здоров’я, ринок медичних послуг, публічне управління, державна політика, реформу-
вання, обмеження.

А. D. Barzylovych. Prospects of state regulation in the medical services market
The article studies limitation aspects and effectiveness of state regulation in the medical services market in the modern 

Ukrainian health care system. It investigates the mechanism of state regulation in the medical services market in Ukraine and reviews 
state regulation in the process of reforming the Ukrainian health care system and its further development with constant improvement 
of the medical services quality both at the regional and national level. The transformational reform in the health care system is 
described in order to improve the general state of public health and form financial protection against excessive expenses. The author 
researches the procedure of forming a state policy on medical services provision in the conditions of reform. The paper reviews 
limitations and difficulties in the process of creating a high-quality regulatory framework in the field of health care, which is aimed 
at achieving effective state regulation on the medical services market. The main problems are identified that hinder development 
of the medical services market to provide appropriate quality medical services. The article analyzes the national budget expense items 
for health care while comparing public expenses with private ones, as well as with expenses in other countries within the European 
Union and Eastern Europe, and per capita expenditure. The basic tasks of state regulation in the medical services market are studied. 
The author presents recommendations for improving the implementation of state regulation of health care in Ukraine, which provide 
for fulfillment of a set of measures. The article determines the anticipated results from the implementation of state policy in the field 
of medical services.

Key words: health care system, medical services market, state regulation, state policy, reforming, restrictions.

Постановка проблеми. Публічне управління ринку медичних послуг є системою заходів, спрямованих на 
підвищення адаптивності, результативності та ефективного функціонування сфери охорони здоров’я, сконцентро-
ваної насамперед на збереженні соціальної справедливості в умовах ринкових відносин, гарантуванні та асекура-
ції надання якісної та доступної медичної допомоги всім громадянам країни. Ринковий механізм функціонування 
економіки орієнтований на отримання прибутку, що не здатен повною мірою розв’язувати всі соціально-еконо-
мічні проблеми, у результаті чого необхідне державне втручання різного ступеня. Особливої уваги потребує така 
соціально значуща сфера, як охорона здоров’я, у якій держава повинна здійснювати контроль із метою соціальної 
спрямованості економічних перетворень у цій сфері.

Станом на сьогодні Україна як незалежна демократична держава переживає нелегкі часи, а саме: нестабіль-
ність економічного розвитку, що спричинює складні соціально-політичні процеси, проблеми глобалізації та інші 
виклики, які негативно впливають на соціальне і фізичне здоров’я громадян, спричиняють погіршення стану здо-
ров’я, що набуває загрозливих тенденцій, зокрема, через поширення соціально небезпечних хвороб. Сфера охорони 
здоров’я повинна забезпечувати задоволення потреб громадян у якісних і доступних медичних послугах, що є вкрай 
важливим завданням для України. Проте через обмежені фінансові можливості повноцінне розв’язання завдань 
сьогодення є викликом для імплементації відповідного регулювання ринку медичних послуг, тож актуальним є роз-
гляд питань щодо чинників обмежень та ефективності публічного управління ринку медичних послуг України.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематику обмежень публічного управління ринку медичних 
послуг досліджує значна кількість науковців. Зокрема, наукові праці А.Г. Варфоломєєвої, А.Д. Барзилович, 
В.В. Дудки, В.М. Рудого, В.О. Липчанського, Д.І. Медяник, І.П. Карпова, Н.І. Карпишин, О. Краснова, С.Т. Кохана, 
Т. Плужнікова присвячено аналізу деяких аспектів застосування публічного управління ринку медичних послуг 
у частині сучасних викликів, що вплинули на розвиток і становлення діяльності сфери охорони здоров’я. Значну 
роботу з аналітичного оцінювання приватної медичної сфери здійснюють експерти Міністерства охорони здо-
ров’я України.

Метою статті є дослідження чинників обмежень та ефективність публічного управління ринку медичних 
послуг. Для досягнення мети визначено такі завдання: проаналізувати сучасний стан ринку медичних послуг 
і медичної галузі України; проаналізувати публічне управління ринку медичних послуг; визначити основні 
завдання публічного управління ринку медичних послуг. Під час проведення дослідження було використано 
загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зокрема: аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, систем-
но-структурний аналіз, статистичний аналіз, графічний та аналітичний методи.

Виклад основного матеріалу. Сучасна система охорони здоров’я є сферою діяльності, у якій найважли-
вішу роль відіграють надання та забезпечення належного медичного обслуговування, а також відповідного рівня 
життя, що зумовлює те, що основною найважливішою державною внутрішньою функцією України є охорона 
здоров’я громадян країни [1, с. 25].

Кабінет Міністрів України затвердив сформульовану в концептуальному установчому документі Стратегію 
з фінансування системи охорони здоров’я, а в жовтні 2017 року ухвалив новий Закон України «Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Було визначено процес регулювання фінансових дій 
у системі охорони здоров’я та сформовано відповідний пакет підзаконних нормативно-правових актів, що утво-
рив правові та політичні підстави для імплементації новітніх механізмів фінансування охорони здоров’я. Імпле-
ментація другого етапу була запланована на 2020 рік [2].

Головною метою механізму публічного управління ринку медичних послуг є забезпечення доступності 
та якості надання медичних послуг населенню та забезпечення принципів доброчесної та вільної конкуренції на 
ринку. Варто зазначити, що для реалізації головної мети регулювання ринку медичних послуг держава визначає 
тактичні цілі, основні завдання, напрями та принципи державної регуляторної політики.

До тактичних завдань, що деталізують головну мету реалізації державного механізму регулювання медичних 
послуг і послідовно реалізуються протягом коротко- та середньострокових періодів часу, відносять такі:

– реалізацію основоположних принципів державної політики в галузі регулювання діяльності ринку, а також 
системи охорони здоров’я загалом, головних рішень і завдань на державному рівні у сфері медицини;

– реалізацію стратегічних рішень щодо ресурсного забезпечення суб’єктів ринку, зокрема, з питань, що сто-
суються інфраструктури;

– виконання заходів із регулювання, які стосуються безпеки отримання медичних послуг населенням, захи-
сту громадських інтересів, використання нових лікарських препаратів і методів лікування, а також акредитації 
закладів-постачальників медичних послуг;

– моніторинг, оцінювання та аналіз як стану здоров’я населення, так і роботи медичних закладів державної 
та комунальної форм власності, а також інших суб’єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність із надання 
медичних послуг.

Якщо розглядати ринок медичних послуг як певну систему взаємодії соціально-політичних інститутів, то 
варто зазначити, що суб’єкти, які здійснюють діяльність, пов’язану з наданням медичних послуг і на яку спрямо-
вано регуляторний вплив держави, функціонують у системі відносин інституту державної медицини, приватної 
підприємницької діяльності з надання медичних послуг, суспільно-громадського інституту, що уособлює насе-
лення як споживача медичних послуг. Загальна національна система охорони здоров’я є також інститутом, але 
більш масштабним, у якому перетинаються взаємозв’язки між усіма зазначеними інститутами [3, с. 87].

Формування державної політики з надання медичних послуг МОЗ в умовах реформування передбачає таке [4]:
– забезпечення державних гарантій надання медичних послуг відповідно до видів медичної допомоги;
– розвиток ефективної та доступної мережі закладів;
– безперервне поліпшення якості медичної допомоги;
– впровадження електронної системи охорони здоров’я;
– забезпечення пацієнтів лікарськими засобами.
Головними органами, що гарантують забезпечення виконання першочергових завдань і запланованих заходів 

у галузі регулювання, залишаються частково підрозділи Міністерства охорони здоров’я України. Деякими регу-
ляторними функціями опосередковано займається новостворена у 2017 р. у межах заходів із реалізації медичної 
реформи Національна служба здоров’я України, що є національним страховим органом і забезпечує населення 
відповідним гарантованим пакетом медичних послуг у діапазоні визначеного фіскального простору [3, с. 88].
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Під час регулювання ринку медичних послуг дер-
жава виконує такі дві функції: соціальну та економічну. 
Сутність першої полягає в забезпеченні справедливості 
та доступності для всього населення. Економічна функ-
ція полягає в забезпеченні конкуренції між надавачами 
медичних послуг.

Держава є повноцінним суб’єктом на ринку охо-
рони здоров’я. Вона забезпечує організацію та фінан-
сові надходження в цю сферу. Коли держава опікується 
здоров’ям населення, вона не тільки забезпечує соці-
альні потреби, але й має економічну вигоду [5].

Для того щоб ринок медичних послугу надалі міг 
економічно існувати, доцільно посилити роль держави 
в соціально-економічному аспекті. Перш за все це сто-
сується збільшення видатків на сферу здоров’я. І тільки 
тоді вона справді виконає соціально-економічну функ-
цію – поліпшення здоров’я населення, де успішна реа-
лізація цієї функції є основним критерієм ефективності 
публічного управління охорони здоров’я [6].

Показники загальних витрат бюджету на охорону 
здоров’я становили в середньому 49% від загального 
обсягу витрат (близько 3,5% ВВП), а показники приват-
них витрат на охорону здоров’я в Україні, як порівняти 
з державними, були найбільшими для Європейського 
Союзу та країн Східної Європи. Відповідно до статис-
тичних показників загальний обсяг витрат на охорону 
здоров’я у 2018 році становив 272 334,7 млрд грн, де 
найбільше фінансових витрат було скеровано приват-
ним сектором – 137 204,4 млрд. грн, що перевищило 
фінансові витрати уряду на 4 085,9 млрд грн. Порівняно 
з відсотковим співвідношенням урядових витрат на охо-
рону здоров’я у 2018 році було на 7,6% нижчим, аніж 
у 2010 році, а витрати приватного сектору були вищими 
на 7,12%, аніж у 2010 році (табл. 1) [4].

Більшість витрат домогосподарств на охо-
рону здоров’я, що становили  від 3% ВВП (близько 
43 млрд грн) у 2012 році до майже 4% ВВП (близько 
95 млрд грн.) у 2016 році, переважно були оплачені 
надавачам медичних послуг. Цей рівень видатків не раз 
спричиняв негативні наслідки для бюджету домогос-
подарств, як наслідок, значна частина пацієнтів не має 
можливості використовувати сучасні вартісні медичні 
послуги, у результаті чого пацієнти вимушені зволі-
кати з відвідуванням медичних закладів для лікування, 
що зумовлює підвищення рівня смертності, інваліди-
зацію пацієнтів і знижує якість життя пацієнтів із хро-
нічними захворюваннями [4].

Поточний стан чинної системи охорони здоров’я 
визначається неефективним, оскільки медичні послуги, 
що надаються медичними закладами, є не досить якіс-
ними. Поточний стан державних видатків на охорону 
здоров’я у відсотковому співвідношенні до ВВП відо-
бражає тенденцію до зниження видатків на цю сферу, 
оскільки видатки 2017 року є нижчими на 1,4%, порівно 
з видатками 1995 року, і нижчими на 0,6%, порівняно 
з 2010 роком, проте на 0,2% більшими, ніж у 2016 році 
(рис. 1) [8].У період 2012–2017 років сумарні середні 
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показники загальних видатків на охорону здоров’я становили 7,7% від ВВП на рік (практично це 4,1% видатків 
із державного бюджету та близько 3,6% видатків приватного сектору коштом видатків домогосподарств), що фак-
тично не відрізняються від загальносвітових та європейських трендів [4].
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Рис. 1. Видатки зведеного бюджету на охорону здоров’я за період 1995–2017 років
Примітка: сформовано на основі джерела [9].

Показники загальних видатків на охорону здоров’я становлять 8,9% у країнах ЄС, а світовий показник – 
8,6%. Через невисокий рівень ВВП цей показник у витратах на душу населення становить в Україні біля 200 дол. 
США, що набагато нижчий, ніж середній показник у ЄС (3340 дол. США); у Польщі це показник становить 
809 дол. США, у Болгарії – 612 дол. США, у Румунії – 476 дол. США [4].

Приватний сектор охорони здоров’я дає вагомий внесок у фінансування медичної галузі. Стосовно склад-
ника структури медичних послуг, що надаються, – приватні послуги з охорони здоров’я частково доповнюють 
державний сектор, пропонуючи інші види медичних послуг і виступають як альтернатива [10].

Обмежені ресурси, що виділяються останніми роками з бюджетів різних рівнів на охорону здоров’я, не дають 
змоги забезпечити поліпшення якості медичної допомоги населенню, збільшувати до необхідного обсяги про-
ведення профілактичних заходів. Незважаючи на деяке поліпшення фінансування охорони здоров’я останніми 
роками, обсяг виділених коштів залишається недостатнім для нормального функціонування галузі [11, с. 72–73].

Важливу роль відіграє нормативно-правове регулювання. На нашу думку, є труднощі, які необхідно врахову-
вати для досягнення ефективного публічного управління на ринку медичних послуг. Серед них – такі:

– відсутність науково обґрунтованої стратегії для здійснення законотворчої діяльності в сфері охорони  
здоров’я;

– низький рівень законотворчої активності суб’єктів законодавчої ініціативи;
– складність ухвалення законопроєктів про охорону здоров’я у Верховній Раді;
– обмежена кількість фахівців, які мають достатній рівень знань у сферах юриспруденції та медицини;
– неконсолідованість діяльності представників правової та медичної наук.
Агреговані дані щодо змін у системі охорони здоров’я також показують відсутність прогресу за останні 

десятиліття, а також суттєво гірші результати порівняно із середнім показником для всієї групи посткомуністич-
них країн.

За останні роки приватні витрати перевищили державний рівень загальних витрат на охорону здоров’я. 
Як наслідок – зростання навантаження на пацієнтів. Хоча в 1996 році уряд доклав зусиль для нормалізації ситуації 
та встановив офіційні ставки зборів, що стягуються з пацієнтів під час надання послуг, не охоплених державними 
гарантіями, на практиці цей механізм був вигадкою, а межа між платними та безплатними пільгами залишається 
незрозумілою [12, с. 126]. Отже, основним обмеженням для ефективної реалізації публічного управління ринку 
медичних послуг є відсутність відповідного фінансового забезпечення цієї сфери.

Серед головних завдань публічного управління ринку медичних послуг, які можна віднести до складників 
механізму, виокремимо такі:

– визначення та аналіз потреб населення в медичних послугах;
– контроль якості надання послуг на основі зібраних даних, зворотного зв’язку від пацієнтів, статистичних 

даних, результатів розгляду скарг і звернень, планових і позапланових перевірок, атестацій тощо;
– забезпечення рівного доступу до якісних медичних послуг різних верств населення у необхідний час 

і в необхідному обсязі;
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– моніторинг ринку надання медичних послуг із метою його безперервного вдосконалення;
– надання послуг із профілактики та діагностики хвороб;
– технологічне оновлення, модернізація, впровадження новітніх технологій;
– планування роботи медичних закладів, зокрема, державної форми власності;
– забезпечення аналізу необхідної інформації для ресурсного планування;
– контроль відповідності кваліфікації кадрів, які працюють у сфері надання медичних послуг, і заходи щодо 

її підвищення;
– адаптація наявної медичної системи до умов, що змінюються;
– регулювання на ринку діяльності страхових організацій із позицій споживача та держави як регуляторного 

центру розподілу ресурсів [3, с. 88–89].
Очікувані результати реалізації державної політики у сфері надання медичних послуг:
– забезпечення медичними послугами та лікарськими засобами;
– впровадження стратегічних закупівель медичних послуг і лікарських засобів;
– оптимізація мережі та децентралізація у сфері охорони здоров’я;
– забезпечення подальшого розвитку первинної ланки охорони здоров’я;
– зміцнення екстреної медичної допомоги;
– впровадження нових видів медичної допомоги в Україні[4].
Отже, провідна роль держави в розвитку та досягненні ефективності державної політики у сфері охорони 

здоров’я зумовлена розробленням ефективної соціальної стратегії розвитку ринку медичних послуг.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. З огляду на зазначене 

та з урахуванням ступеня розвитку ринку медичних послуг, рівня надання медичних послуг, політичної й еко-
номічної ситуацій в Україні, а також економіко-соціального становища населення – удосконалення вітчизняного 
ринку медичних послуг має здійснюватися шляхом поступової реалізації передбачених заходів на базі наявної 
інфраструктури ринку надання медичних послуг, а не різких, масштабних і затратних дій. 

Забезпечення населення країни якісною медичною допомогою залежить від розв’язання таких економічних 
завдань, як визначення обсягів бюджетного фінансування та розвитку добровільного медичного страхування, вдоско-
налення системи надання платних медичних послуг, підготовки кадрів, запровадження новітніх технологій у сфері 
охорони здоров’я. Отже, перед публічним управлінням у сфері охорони здоров’я, що пов’язана з використанням 
обмежених ресурсів, стоїть основне завдання – забезпечення ефективності та якості медичних послуг, що надаються.

Перспективи подальших досліджень полягають у здійсненні постійного моніторингу та оцінки стану функ-
ціонування ринку медичних послуг для ухвалення відповідних оптимальних рішень щодо подальшого функціо-
нування та реформування сфери охорони здоров’я.
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ 

БАГАТОКВАРТИРНИМИ БУДИНКАМИ

Статтю присвячено висвітленню проблемних питань нормативно-правового регулювання процесу управління бага-
токвартирними будинками, означено основні недоліки та шляхи їх розв’язання на законодавчому рівні. У роботі на нау-
ково-практичному рівні проаналізовано визначення сутності основних понять у сфері державного регулювання діяльності 
з управління багатоквартирним будинком і розв’язано певні дискусійні аспекти. Означено, що подолання монопольного ста-
новища житлово-експлуатаційних контор передбачає створення відповідних умов для запровадження здорової конкуренції 
в цій сфері. Визначено проблемні питання розвитку реформ у сфері житлово-комунального господарства, а саме: готовність 
населення до змін, але неготовність до відповідальності за управління; застарілість житлового фонду та фінансова неспро-
можність щодо здійснення ремонту житлового фонду; інформаційна необізнаність щодо управління багатоквартирним 
будинком; правові прогалини з управління багатоквартирним будинком; слабка громадська активність тощо.

Комплексний підхід до вивчення основних організаційно-правових форм управління багатоквартирними будинками 
надав змогу встановити такі форми управління багатоквартирним будинком, як: управління багатоквартирним будинком 
здійснюється самими співвласниками; управління багатоквартирним будинком покладається на управителя; управління 
багатоквартирним будинком покладається на об’єднання співвласників багатоквартирного будинку у вигляді асоціації 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. На основі аналізу нормативно-правових актів у цій сфері визначено 
особливості їх функціонування в Україні.

Проаналізовано та розглянуто детально основні процедури щодо управління багатоквартирним будинком. Автор 
значну увагу приділив ролі управляючих компаній та реформуванню житлово-експлуатаційних контор, проаналізував основні 
суттєві відмінності щодо управління багатоквартирними будинками із залученням управляючих компаній і створенням 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Ключові слова: державне регулювання, нормативно-правове забезпечення, житлово-комунальне господарство, жит-
лово-експлуатаційні контори, управління багатоквартирними будинками, керуюча компанія, об’єднання співвласників бага-
токвартирних будинків.

D. V. Bizonych. Problems and ways of improving regulatory and legal support of state regulation of management of multi-
apartment buildings

The article is devoted to the coverage of problematic issues of regulatory and legal regulation of the management of apartment 
buildings, identifies the main shortcomings and ways to address them at the legislative level. The work at the scientific and practical level 
analyzes the definition of the essence of the basic concepts in the field of state regulation of the management of an apartment building 
and resolves certain discussion aspects. It is noted that overcoming the monopoly position of housing and maintenance offices, provides 
for the creation of appropriate conditions for the introduction of healthy competition in this area. Problematic issues of development 
of reforms in the sphere of housing and communal services have been identified, namely: readiness of the population for changes, but 
unwillingness to be responsible for management; obsolescence of the housing stock and financial inability to repair the housing stock; 
information ignorance about the management of an apartment building; legal gaps in the management of an apartment building; weak 
social activity, etc.

A comprehensive approach to the study of the main organizational and legal forms of management of apartment buildings 
made it possible to establish such forms of management of an apartment building as: management of an apartment building is carried 
out by the co-owners; management of an apartment building is entrusted to the manager; The management of an apartment building 
is entrusted to the association of co-owners of an apartment building in the form of an association of associations of co-owners 
of apartment buildings. Based on the analysis of regulations in this area, the peculiarities of their functioning in Ukraine are determined.

The main procedures for the management of an apartment building are analyzed and considered in detail. The author pays 
considerable attention to the role of management companies and the reform of housing offices, analyzes the main significant differences 
in the management of apartment buildings in the involvement of management companies and the creation of associations of co-owners 
of apartment buildings.

Key words: state regulation, normative-legal maintenance, housing and communal services, housing-operational offices, 
management of apartment houses, management company, association of co-owners of apartment houses.

Постановка проблеми. Розглядаючи проблему управління багатоквартирними будинками, слід сказати, що 
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ) не є інноваційним механізмом в організації 
управління в сфері житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ), але вже тривалий час це питання є доволі 
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актуальним, оскільки це форма управляння, що визначалася як альтернатива житлово-експлуатаційним конторам 
(далі – ЖЕК) і вже є значний вітчизняний досвід з управління на цій основі. Актуальним питанням стало при-
йняття нового Закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який визна-
чив, що в разі не створення власниками багатоквартирних будинків до 1 липня 2016 року ОСББ або наймання 
управляючої компанії, поточний виконавець послуг в особі ЖЕК повинен передати управління будинком управ-
ляючій компанії, яка буде визначена органом місцевого самоврядування [6]. Тому питання обрання оптимального 
шляху управління багатоквартирним будинком, аналіз основних проблем та ризиків, які можуть виникати в цих 
процесах, є дуже важливими в сфері публічного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням управління багатоквартирними будинками присвячені 
праці таких науковців, як В. Бригілевич, В. Бернацький, Ю. Браславець, Н. Гура, Б. Кіндрацький, С. Мирза, Т. Мис-
ькевич, К. Процак, А. Сидоренко, О. Трегубова, О. Щодра, Н. Швець, В. Шишко та ін. Вони досить ґрунтовно 
розглянули питання формування, управління та наявних ризиків у цій сфері, однак, проблеми нормативно-пра-
вового забезпечення державного регулювання управління багатоквартирними будинками розкрито не достатньо.

Метою статті є комплексне дослідження основних форм управління багатоквартирними будинками та осо-
бливості їх реалізації в Україні на основі аналізу нормативно-правових актів в цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Управління багатоквартирними будинками обумовлено однією важливою 
проблемою, яка визначає низку інших – до 1992 року в нашій країні не було приватизованих квартир, і під час 
наступної приватизації не було визначено їх балансової вартості та вартості всього багатоквартирного будинку. 
На сучасному етапі приватизовано 98 % житлового фонду вторинного ринку нерухомості, але до 2016 року понад 
80 % було на балансі ЖЕКів, що також не розв’язувало проблеми управління такими будинками [2].

Стаття 382 Цивільного кодексу України визначила, що багатоквартирний будинок, усі його конструктивні 
елементи є «спільною сумісною власністю і тому таке право зобов’язує усіх співвласників утримувати його 
в належному стані» [16]. Але надалі постала проблема з врегулюванням та оптимізацією управління багатоквар-
тирного будинку, тому тривалий час йшлися дискусії навколо розробки та прийняття окремого нормативно-пра-
вового акту.

Основними нормативно-правовими актами в сфері регулювання управління багатоквартирними будин-
ками є зазначений Цивільний кодекс України, закони України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку», «Про житлово-комунальні послуги» [16; 5; 4].

Реформування сфери ЖКГ активізувалося разом із прийняттям Закону України «Про особливості здійснення 
права власності в багатоквартирних будинках» у 2015 року, який визначив, що співвласники багатоквартирних 
будинків мають самостійно визначитися з подальшим суб’єктом управління та формою управління [6]. Відпо-
відно до цього нормативно-правового акту передбачалося вирішити питання безпосередньо організації управ-
ління багатоквартирними будинками, оскільки це питання завжди було дискусійним та базовим для проведення 
подальшої реформи в сфері ЖКГ та надання житлово-комунальних послуг.

Серед базових понять в законодавстві визначено, що «багатоквартирний будинок – це житловий будинок, 
в якому розташовано три чи більше квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані 
нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна» [6]. Також й інші важливі поняття 
та терміни отримали своє тлумачення, наприклад, прибудинкова територія розглядається, як «територія навколо 
багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, 
у межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, 
що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових 
потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих 
у багатоквартирному будинку», а співвласник багатоквартирного будинку – це власник квартири або нежитлового 
приміщення у цьому багатоквартирному будинку [6].

Набуло розвитку й визначення поняття спільного майна, до якого включають приміщення загального корис-
тування, у тому числі допоміжні, несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, меха-
нічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше 
одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб 
співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну 
ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова 
територія [3].

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» внутрішньо-будинкові системи багатоквар-
тирного будинку визначаються як «механічне, електричне, газове, сантехнічне та інше обладнання в будинку, яке 
обслуговує більше одного житлового та/або нежитлового приміщення, у тому числі комунікації до обладнання спо-
живача, системи автономного теплопостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, 
вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електро-
постачання від зовнішньої поверхні стіни будівлі до точки приєднання житлового (нежитлового) приміщення» [4].
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Авторами було визначено поняття житлово-комунальних послуг, які представляють із себе «результат госпо-
дарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитло-
вих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, 
порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг» [4].

Отже, варто сказати, що на науково-практичному рівні було визначено основі поняття в регулюванні діяль-
ності з управління багатоквартирним будинком і вирішено певні дискусійні аспекти.

Отже, повертаючись до положень Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквар-
тирних будинках», слід зазначити, було започатковано вирішення питання щодо реформування управління та лік-
відацію ЖЕКів як форми управління, що виявилася недієздатною в ринкових умовах та умовах економічної кон-
куренції [6]. Для повноцінного та ефективного надання послуг в сфері ЖКГ необхідним кроком мало стати саме 
запровадження конкурентних засад управління, подолання монопольного становища ЖЕКів, оскільки надання 
послуг – це економічна категорія, що вже саме по собі передбачає створення відповідних умов, в тому числі 
запровадження здорової конкуренції в цій сфері.

Під час створення таких умов також змінюється й відповідальність, тому основними суб’єктами, відпові-
дальними за утримання та управління будинком стали самі мешканці, що також стало досить проблемним питан-
ням в українських реаліях через низку чинників:

– готовність населення до змін, але неготовність до відповідальності за управління;
– застарілість житлового фонду та фінансова неспроможність щодо здійснення ремонту житлового фонду;
– інформаційна необізнаність щодо управління багатоквартирним будинком;
– правові прогалини з управління багатоквартирним будинком;
– слабка громадська активність тощо.
Вітчизняний досвід зі створення та управління багатоквартирними будинками на основі ОСББ, на нашу 

думку, не становить альтернативи для ЖЕКів, хоча б з таких причин, що ОСББ виступає замовником послуг, 
натомість ЖЕК виступав виконавцем [8]. Тому дуже важливо було передбачити різні форми управління такими 
будинками і надати альтернативні шляхи в цій галузі, починаючи від самозабезпечення, коли співвласники само-
стійно наймають обслуговуючий персонал (електриків, сантехників, двірників та ін.), і закінчуючи визначенням 
керуючої компанії у особі наявної на ринку структури приватної форми власності або ЖЕКу).

Відповідно до законодавства управління багатоквартирним будинком визначається як «вчинення співвлас-
никами багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних 
із володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку (п. 8 ст. 1 Закону 
України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку») і встановлено такі форми 
управління багатоквартирним будинком:

– управління багатоквартирним будинком здійснюється самими співвласниками;
– управління багатоквартирним будинком покладається на управителя;
– управління багатоквартирним будинком покладається на об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку у вигляді асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків [6].
Отже, розглянемо особливості управління відповідно до цих форм більш детально. У разі, коли управління 

багатоквартирним будинком здійснюється на основі зборів співвласників, передбачено, що таке управління може 
здійснюватися і без створення юридичної особи – ОСББ.

Зазначена форма управління найбільш зручна при управлінні невеликими та малоквартирними будинками, 
наприклад, на 5-10 квартир або так званих будинках клубного типу та ін., оскільки в такому випадку власники 
можуть спільно вирішувати поточні проблеми та утримувати свій будинок самостійно, як сам будинок із вну-
трішніми системами, так і прибудинкову територію. Усі процедурні питання з прийняття рішень щодо управ-
ління та надання їм юридичної сили визначаються у статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будинку» [6]. Для забезпечення отримання комунальних послуг співвласникам 
необхідно укласти відповідні угоди на постачання цих послуг з відповідними компаніями та підприємствами, 
що надають ці послуги і які є монополістами у відповідних сферах: централізоване водопостачання та водовідве-
дення, газо-, тепло-, електропостачання.

Але для управління будинком, здійснення поточного ремонту, санітарного чищення, прибирання та інші – 
співвласники мають організовувати загальні збори. На порядок денний зборів із метою організації подальшого 
управління може бути винесено такі питання:

а) які послуги з утримання потребує будинок, якому суб’єкту господарювання доцільно передати їх вико-
нання;

б) якими є потреби капітального чи поточного ремонтів чи є потреба в поточному чи капітальному ремонті, 
якому суб’єкту господарювання доцільно передати їх виконання;

в) яка частка кожного співвласника в трудовій або грошовій участі при реалізації утримання, поточного або 
капітального ремонтів, а також порядок і терміни сплати грошових внесків або особистої трудової участі;
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г) визначення уповноваженої особи на вчинення юридично значущих дій від імені співвласників, встанов-
лення обсягу її повноважень надати цій особі [6].

За цієї форми управління співвласникам надається можливість управляти при допомозі самоорганізації 
і частину робіт виконувати самостійно, наприклад, встановлювати графік чергувань при прибиранні території 
та ін. Також особиста участь можлива при проведенні поточного та капітального ремонтів із метою зменшення 
вартості послуг спеціалізованої організації. Але, коли виникає ситуація, що необхідно «укласти договір на ремонт 
внутрішньо-будинкових мереж чи інші роботи або послуги, у виконанні яких зацікавлені всі співвласники та які 
не можуть бути виконані співвласниками самостійно, постає питання про визначення особи, уповноваженої діяти 
від імені всіх співвласників, та про обсяг повноважень цієї особи» [6]. Тому відповідно до законодавства, має бути 
визначений обсяг повноважень уповноваженої особи, про що складається відповідний протокол зборів співвлас-
ників із закріпленням основних положень управління:

– суб’єкт, якого планують залучити в якості управителя;
– повний перелік послуг, надання яких передається управителю;
– умови та основі положення договору про співпрацю, де мають бути визначені такі складові, як вартість 

послуг, порядок їх оплати, періодичність та терміни їх надання;
– в разі, коли співвласники довіряють уповноваженій особі обрати управителя та узгодити з ним умови дого-

вору – закріпити це положення для уповноваженої особи;
– суб’єкта, якому планують передати колективні повноваження щодо укладання договору від імені співвлас-

ників;
– умови відповідальності та контролю за якістю та ефективністю надання послуг та виконання покладених 

повноважень [7, с. 11].
Наступна форма управління багатоквартирним будинком – за допомогою управителя. Відповідно до зборів 

співвласників ОСББ для реалізації повноважень з управління багатоквартирним будинком може бути залучено 
управителя в особі керуючої компанії або ФОП.

З 2016 року практично почала діяти вимога, що якщо мешканці багатоквартирного будинку не визначаться 
самостійно з однією з 3-х форм управління, управителя їм призначає орган місцевого самоврядування [10].

В якості перехідного періоду послуги з управління надавалися тими ж ЖЕКами до проведення та визначення 
результатів конкурсу з обрання керуючої компанії [3].

Організація управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється за допомогою укладання 
відповідного договору, де визначаються основні умови його діяльності. Слід зазначити, що вони мають відпові-
дати умовам типового договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року 
№ 712 [11].

Істотними умовами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком відповідно до 
частини четвертої статті 11 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку»: перелік послуг; права й обов’язки сторін; ціна на послуги; строк дії договору [6].

Якщо зборами співвласників прийнято рішення про укладання договору про надання послуг з управління 
багатоквартирним будинком, такий договір та можливі в подальшому зміни до нього підписуються співвласни-
ками, або повноваженими на це особами відповідним рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується 
на умовах, які затверджуються зборами співвласників, і є обов’язковим для виконання всіма співвласниками [9].

Управитель протягом одного місяця після підписання з ним договору про надання послуг з управління бага-
токвартирним будинком або внесення змін до нього повинен надати чи надіслати рекомендованим листом кож-
ному співвласнику примірник такого договору, завірений підписом і печаткою управителя, якщо така є. Примір-
ник протоколу рішення загальних зборів, на яких приймалося рішення щодо визначення управителя або обрання 
уповноваженої особи чи осіб співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з упра-
вителем, передають на зберігання виконавчому комітету міської ради за місцем розташування багатоквартир-
ного будинку, який повинен оприлюднити результативну частину рішення, прийнятого зборами співвласників, на 
своєму офіційному вебсайті [9].

І наступна форма управління – за допомогою створення ОСББ (асоціацією об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків) [9]. В такому разі існує декілька шляхів організації управління – за допомогою самого 
ОСББ та самостійного управління, так і залучення управителя або керуючої компанії від імені ОСББ [9].

У разі, коли ОСББ залучає управителя, визначено, що якщо функції з управління багатоквартирним будинком 
за рішенням загальних зборів передаються управителю, відносини з управління мають регулюватися відповідним 
договором, умови якого повинні відповідати умовам типового договору, визначеним Постановою КМУ [11].

У разі, коли управління здійснюється безпосередньо ОСББ, особливості організації управління полягають 
в необхідності створення своїх органів та процедур управління: засідання загальних зборів, обрання правління 
ОСББ та ревізійної комісії [1, с. 96]. Вищим органом управління об’єднання визначаються загальні збори спів-
власників, до компетенції яких віднесено затвердження статуту об'єднання, внесення змін до нього, обрання 
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Таблиця 1
Суб’єкти управління ОСББ

ОСББ Керуюча компанія Резюме
1. Правова природа

ОСББ – юридична особа, створена влас-
никами квартир та/або нежитлових при-
міщень багатоквартирного будинку для 
сприяння використанню їхнього влас-
ного майна й управління, утримання та 
використання спільного майна.
Основна діяльність об’єднання полягає 
в здійсненні функцій, що забезпечують 
реалізацію прав співвласників на воло-
діння та користування спільним майном 
співвласників, належне утримання бага-
токвартирного будинку та прибудинко-
вої території, сприяння співвласникам 
в отриманні житлово-комунальних й ін-
ших послуг належної якості за обґрунто-
ваними цінами та виконання ними своїх 
зобов’язань, пов’язаних із діяльністю 
об’єднання.
Об’єднання є неприбутковою організа-
цією та не має на меті одержання при-
бутку для його розподілу між співвлас-
никами (ст. 4 Закону №2866)

Управитель – фізична особа 
– підприємець або юридична 
особа – суб’єкт підприємниць-
кої діяльності, який згідно із 
договором зі співвласниками 
забезпечує належне утримання 
та ремонт спільного майна ба-
гатоквартирного будинку й при-
будинкової території та належні 
умови проживання й задоволен-
ня господарсько-побутових по-
треб (ч. 1 ст. 1 Закону України 
№ 417

За своєю сутністю й первинними цілями ОСББ 
та керуюча компанія є абсолютно протилежни-
ми категоріями. В основі ОСББ – некомерційна 
мета, а саме: здійснення самими співвласни-
ками в особливій формі функцій з управління 
будинком оптимальними для співвласників спо-
собами, із найменшими можливими витратами.
Натомість, управитель – це суб’єкт підприєм-
ницької діяльності, відтак для нього першочер-
говою метою, без досягнення якої не має змісту 
його діяльність, є отримання прибутку, а забез-
печення потреб співвласників будинку – спосіб 
досягнення такої мети. Звісно, наведене не є без-
заперечним свідченням того, що в усіх випадках 
послуги управителя будуть менш якісними й 
більш дорожчими, однак загалом таке з високою 
ймовірністю може бути, оскільки очевидним є 
факт, що залучення додаткового посередника 
збільшує вартість послуги та потребує додатко-
вого контролю за діяльністю останнього.

2. Особливості створення ОСББ/залучення управителя
ОСББ може бути створено лише влас-
никами квартир і нежитлових примі-
щень у багатоквартирному будинку 
(багатоквартирних будинках). Установчі 
збори об’єднання в новозбудованих ба-
гатоквартирних будинках можуть бути 
проведені після державної реєстрації 
права власності на більше половини 
квартир і нежитлових приміщень у тако-
му будинку. Для створення об’єднання 
скликаються установчі збори (ст. 6 Зако-
ну № 2866

Згідно з рішенням загальних 
зборів, функції з управління 
багатоквартирним будинком 
можуть бути передані (усі або 
частково) управителю (ст. 12 
Закону № 2866). Якщо функції 
з управління багато-квартирним 
будинком за рішенням загаль-
них зборів об’єднання передано 
управи-телю, відносини з управ-
ління регулюються договором, 
укладеним між об’єднанням і 
управителем, умови якого по-
винні відповідати умовам типо-
вого договору, затвердженого 
центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує форму-
вання державної житлової полі-
тики і політики у сфері ЖКГ (ст. 
13 Закону № 2866).
Договір з управителем може 
бути укладено за відповідним рі-
шенням співвласників незалеж-
но від того, чи існує в будинку 
ОСББ

Отже, спосіб волевиявлення співвласників квар-
тир на обрання відповідної форми управління 
незмінний в обох випадках – це прийняття рі-
шення загальними зборами будинку.
У разі створення ОСББ основним документом, 
що регулюватиме всі питання його функціону-
вання, є статут, за умови укладення договору з 
управителем – договір управління.
Наразі немає законодавчих підстав говорити, 
що з точки зору права в одному з випадків права 
співвласників захищені більш або менш надій-
но. Адже все залежатиме від змісту конкретних 
документів.
Однак, варто звернути увагу на той факт, що при 
укладенні договорів управління, які, на відміну 
від статуту ОСББ, не подаються державному 
реєстратору для перевірки на відповідність за-
конодавству, а також ураховуючи значний дос-
від окремих управителів, є більше можливостей 
для внесення положень, які не відповідатимуть 
інтересам співвласників. Відтак, для укладення 
таких договорів не завадить залучати юристів, 
щоб вони могли надати належну їм оцінку

членів правління об'єднання, формування та прийняття кошторису, балансу об'єднання та річного звіту, визна-
чення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, обрання та відкликання управи-
теля, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління 
спільним майном багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації та ін. [12, с. 119].

Тому під час переходу до цієї форми управління має бути обране правління, яке має право приймати рішення 
з питань діяльності ОСББ, що закріплено в його статуті. За своєю природою правління визначається як вико-
навчий орган ОСББ, тому воно підзвітне та відповідальне перед загальними зборами. Порядок обрання прав-
ління та його заміна, визначення складу та термінів діяльності визначаються на загаданих зборах. З метою 
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3. Сутність відносин співвласника з ОСББ/управителем
Наразі кожен співвласник квартири чи 
нежитлового приміщення в будинку вва-
жається членом ОСББ.
Загальні збори співвласників будинку, 
своєю чергою, є вищим органом управ-
ління ОСББ, їх рішення є обов’язковим 
для всіх співвласників

Управління багатоквартирним 
будинком управителем здійс-
нюється на підставі договору 
про надання послуг з управлін-
ня багатоквартирним будинком. 
Умови цього договору повинні 
відповідати умовам типового 
договору, затвердженого КМУ. 
Так, істотними умовами цього 
договору є:
1) перелік послуг;
2) права і обов’язки сторін;
3) ціна на послуги;
4) строк дії договору

Як бачимо, у першому випадку мають місце 
членські відносини між рівноправними спів-
власниками. Останні безпосередньо приймають 
ключові рішення щодо управління будинком.
У другому випадку мають місце договірні від-
носини незалежних суб’єктів – групи спів-
власників (чи ОСББ) й управителя. При цьому 
можливості участі в управлінні для конкретного 
співвласника в другому випадку можуть бути 
значно вужчими. Певна річ, можливі ситуації 
зловживань і «узурпації влади» у будинку та з 
боку керівних органів ОСББ, однак у випадку з 
управляючою компанією важелів впливу з боку 
одного окремого співвласника все одно менше

4. Права й обов’язки співвласника
Базові права й обов’язки співвласника 
визначені ст.ст. 15 та 16 Закону № 2866 
ст.ст. 5, 7 Закону 417 відповідно.
Окрім того, перелік таких прав й 
обов’язків може бути доповнено Стату-
том ОСББ

Базові права й обов’язки спів-
власників, визначені законодав-
ством, нікуди не зникають. Од-
нак вони можуть бути доповнені 
та/або деталізовані відповідним 
договором з управляючою ком-
панією

Із наведеного в перших двох колонках можемо 
зробити два висновки.
По-перше, обсяг законодавчо визначених прав 
співвласника в обох випадках є незмінним, од-
нак рівень їх деталізації залежить від якості по-
ложень конкретних документів – статуту ОСББ і 
договору з управляючою компанією відповідно.
По-друге, слід ураховувати, що вказаними доку-
ментами можуть бути визначені певні форми ре-
алізації окремих прав, що фактично може призве-
сти до їх звуження. Тому відповідні положення 
таких документів потребують особливої уваги

5. Правове регулювання діяльності
Діяльність ОСББ регулюється профіль-
ними Законом № 2866 та Законом 417, 
Цивільним, Житловим і Земельним 
кодексами України, іншими норматив-
но-правовими актами та статутом об’єд-
нання, асоціації

Правове регулювання діяльності 
управляючих компаній здійсню-
ється тими самими актами, що й 
ОСББ, а також актами, що рег-
ламентують діяльність відповід-
них підприємств.

Як уже зазначалося, управитель, на відміну від 
ОСББ, апріорі має насамперед комерційну мету 
– отримання прибутку. Відтак, на нього поши-
рюється широкий масив відповідного законо-
давства. В окремих випадках допущення сер-
йозних правопорушень із боку управителя може 
негативно відобразитися на його клієнтах. Тому 
вважаємо за доцільне запровадити окремі захо-
ди з контролю за дотриманням управляючою 
компанією вимог податкового, конкуренційного 
й інших галузей законодавства

6. Контроль за виконанням обов’язків
Головним органом, що контролює ді-
яльність ОСББ, є загальні збори, окремі 
органи, створені відповідно до статуту, а 
також особисто співвласники

Форми контролю за виконанням 
обов’язків визначаються догово-
ром. Водночас суб’єктом, якому 
надається право здійснювати 
такий контроль, є відповідна 
сторона договору (ОСББ або за-
гальні збори через уповноваже-
ну особу)

У випадку з управляючою компанією «контро-
люючою стороною» є співвласники – ОСББ або 
вповноважені загальними зборами особи. Сто-
совно ОСББ – кожен співвласник може безпо-
середньо реалізувати свої права як співвласника

Джерело: складено автором на основі джерел [13;14]

Продовження  таблиці 1

встановлення контролю та перевірки фінансово-господарської діяльності правління ОСББ обирає ревізійну комі-
сію з числа жителів або залучає незалежного аудитора, але, як правило, ОСББ використовують в своїй діяльності 
перший варіант. На загальних зборах затверджується порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад 
[12, с. 119].

Також законодавством передбачений механізм розірвання договору з призначеним органом місцевого само-
врядування управителем у будь-який момент, якщо мешканці визначаться з подальшою формою управління. Для 
цього вони мають повідомити управителя про дострокове розірвання договору, не пізніше, ніж за два місяці [6].

Важливим питанням є врегулювання тарифів на надання житлово-комунальних послуг та здійснення управ-
ління. До тарифу входять такі показники, як санітарно-технічне обслуговування будинку, поточний і капітальний 



17ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 1 (28), 2021

Механізми публічного управління

ремонт, заробітна плата управителю та найманим працівникам. З 1 липня 2016 року було також запроваджено норму 
щодо заборони органів місцевого самоуправління встановлювати тарифи нижче економічно обґрунтованих [6].

Також із Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» було 
вилучено статтю щодо першого капремонту в новостворених ОСББ коштом попереднього балансоутримувача, як 
це було раніше, і скасовано дотації з бюджету для покриття виплат на поточний або капітальний ремонт застарі-
лого та вторинного житлового фонду [6].

Відповідно до процедури управління договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком 
тепер підписує обраний загальними зборами управляючий або уповноважена особа або особи, копії договору 
мають бути доведені до усіх власників будинку.

Процедура вибору компанії ґрунтується на тому, що при проведенні голосування беруться до уваги не кіль-
кість власників, а кількість квадратних метрів, які за ним закріплені. Тобто мешканці мають право голосу у від-
повідності до площі житлової або нежитлової нерухомості, яка їм належать на правах власності. Таким чином, 
чим більше площа – тим вище вплив на прийняття рішень. Якщо під час проведення загальних зборів рішення 
не набирає необхідної кількості голосів, то ініціативна група має ще 2 тижні, щоб провести письмове опитування 
власників будинку [6].

Отже, проаналізувавши можливі варіанти управління, можемо визначити їх основні особливості на основі 
порівняльного аналізу, що відображено в таблиці 1. Зазначимо, що первинним суб’єктом управління багатоквар-
тирним будинком є його співвласники, а обрання будь-якої форми управління не свідчить про однакові для усіх 
ОСББ переваг чи недоліків.

Оскільки поняття ефективності визначається безпосередньо активною позицією власників квартир, їх юри-
дичною обізнаністю та економічною грамотністю, то здатність знаходити спільні рішення та компроміси, зале-
жить від того наскільки добросовісними будуть керуюча компанія або уповноважена на управління особа.

Але за будь-якої форми потенційно є можливими два варіанти: як досягнення високого рівня управління 
та задоволення потреб співвласників будинку, так і неефективне управління.

Водночас ОСББ є все ж таки менш витратним порівняно з керівною компанією, оскільки воно не заробляє 
кошти на наданні послуг і його метою є не отримання прибутку, а підтримання будинку в належному технічному 
стані, виконання поточного ремонту та забезпечення надання послуг ЖКГ [15]. Тому в практичному змісті діяль-
ність ОСББ є більш прозорою та підконтрольною.

Механізм залучення керуючих компаній більш складний, оскільки передбачає проведення попередньої 
масштабної роботи щодо обрання майбутньої компанії, проведення порівняльного аналізу. Крім того, їх кількість 
на ринку комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирними будинками є достатньо обмеженою, що 
може також не сприяти на користь керуючої компанії, оскільки тут не врегульований корупційний механізм з боку 
органів місцевого самоврядування щодо діяльності різноманітних керуючих компаній в місті.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Реформи в сфері ЖКГ 
та обрання різних форм управління багатоквартирними будинками спрямоване на забезпечення ефективності 
в умовах постійного підвищення тарифів, формування політики енергоефективності, застарілості вторинного 
житлового фонду. Тому мешканці міст – власники нерухомості в багатоквартирних будинках вимушені вирішу-
вати ці питання спільно. На мою думку, в законодавстві визначено прогресивний механізм щодо створення ОСББ, 
так й щодо діяльності керуючих компаній. Але водночас, як свідчить практичний досвід, тут є певні ризики також, 
оскільки це сфера економічних відносин, сфера надання послуг та конкуренції. Нині є приклади досить гострих 
суперечок між співвласниками багатоквартирних будинків та керуючими компаніями, які диктують «кабальні» 
умови співпраці, тому ці питання потребують подальшого дослідження та комплексного аналізу.

Надалі також необхідно приділити увагу таким проблемам, як сфери та рівні відповідальності управителя 
та керуючої компанії перед співвласниками, методи відмови від діяльності компанії та механізми її заміни. 
Особливо складною є ситуації при передачі новозбудованого житла, коли створюються фейкові ОСББ, або 
інвесторам не видають документи про право власності на квартири, до тих пір, поки вони не підпишуть дого-
вору з «потрібною» керуючою компанією, на жаль, новий закон не усунув ці недоліки, і відверті нечесні дії 
компаній-забудовників та керуючих компаній й досі можливі. До того ж в нашій країні не так багато органів, 
до яких можна звернутися зі скаргами та пропозиціями, якщо не надаються належним чином послуги в ОСББ 
чи житлово-комунальні послуги.

Список використаних джерел:
1. Браславець Ю. Проблеми визначення правового становища об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 5. С. 96–98.
2. Гура Н. Що заважає сформувати ефективного власника житла. Урядовий кур’єр. № 103. 2.06.2016. С. 6.
3. ОСББ INFORM: Інформаційний ресурс для співвласників багатоквартирних будинків. URL:  

http://www.osbb-inform.com.ua/2015/11/17/790.



18 ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 1 (28), 2021

Механізми публічного управління

4. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 9 листопада 2017 р. № 2189. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2189-19.

5. Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29 листопада 2001 р. № 2866. 
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-14.

6. Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку: Закон України від 14 травня 
2015 р. № 417-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/417-19/page.

7. Мирза С. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.12.00.03. К., 2011. 20 с.

8. Миськевич Т. Проблеми та ризики реформування сфери управління багатоквартирними будинками в Укра-
їні. Сайт центру досліджень соціальних комунікацій. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content& 
view=article&id=1078:problemi-ta-riziki-reformuvannya-sferi-upravlinnya-bagatokvartirnimi-budinkami-vukrajini-

9. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: практичні поради. Практичний посібник, Інститут 
міста, Львів, 2011. 129 с. URL: www.urbanproject.lviv.ua/.../ArticleFiles_32_OSBB_2_book.pdf9.

10. Процак К., Просович О. Сучасні проблеми функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34924/1/23_145-150.pdf.

11. Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового дого-
вору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком: Постанова Кабінету Міністрів України від 
5 вересня 2018 року № 712. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/712-2018-%D0%BF#Text.

12. Професійне управління житловою нерухомістю: правові, організаційні, економічні і фінансові аспекти : 
практ. посібник / Бригілевич В., Гура Н., Щодра О., Швець Н., Кіндрацький Б., Бернацький В., Шишко В., Когут Г., 
Влодарчик Р. ; за заг. ред. Бригілевича В. Львів, ФОП П’ятаков Ю.О., 2013. Том І. 232 с.

13. Система управління житлом в Україні: актуальний стан і перспективи реформування: практ. посібник / 
Бригілевич В., Березовчук М., Швець Н., Щодра О. Львів, 2011. 144 с.

14. Трегубова О. Управління багатоквартирним будинком: вибір найоптимальнішого методу.  
URL: http://www.osbbinform.com.ua/2015/08/31/14.

15. Сидоренко А. Трохи про переваги та недоліки створення ОСББ. URL: http://proosbb.info/2011/01-28/14:25/
trokhi-pro-perevagi-tanedoliki-stvorennya-osbb.html.

16. Цивільний кодекс України від 16 березня 2003 року № 435. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
435-15#Text.

References:
1. Braslavets, Yu. (2015) Problemy vyznachennia pravovoho stanovyshcha obiednannya spivvlasnykiv bahatokvar-

tyrnoho budynku [Problems of determining the legal status of the association of co-owners of an apartment building] // 
Porivnialno-analitychne pravo. [Comparative and analytical law]. № 5. P. 96–98. [in Ukrаiniаn]

2. Hura, N. (2016) Shcho zavazhae sformuvaty efektyvnoho vlasnyka zhytla [What prevents the formation of an effec-
tive homeowner] // Uriadovyi kurier. [Government courier]. № 103. P. 6. [in Ukrаiniаn]

3. OSBB INFORM (2015) Informatsiinyi resurs dlia spivvlasnykiv bahatokvartyrnyh budynkiv [Information 
resource for co-owners of apartment buildings] // Retrieved from: http://www.osbb-inform.com.ua/2015/11/17/790/ 
[in Ukrаiniаn]

4. VRU (2017) Pro zhytlovo-komunalni posluhy: Zakon Ukrainy [On Housing and Communal Services: 
Law of Ukraine] // Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2189-19 [in Ukrаiniаn].

5. VRU (2001) Pro obiednannia spivvlasnykiv bahatokvartyrnoho budynku: Zakon Ukrainy» [On the association 
of co-owners of an apartment building Law of Ukraine] // Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-14. 
[in Ukrаiniаn]

6. VRU (2015) Pro osoblyvosti zdiisnennia prava vlasnosti u bahatokvartyrnomu budynku: Zakon Ukrainy» 
[On the peculiarities of the exercise of property rights in an apartment building: Law of Ukraine] // Retrieved from:  
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/417-19/page. [in Ukrаiniаn]

7. Myrza, S.S. (2011) Dohovir pro nadannia posluh z upravlinnia bahatokvartyrnym budynkom : avtoref. dys. na 
zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk : spets.12.00.03 [Contract for the provision of services for the management 
of an apartment building: author's ref. dis. for science. degree of Cand. jurid. Science]. Kyiv. 20 p. [in Ukrаiniаn]

8. Myskevych, T. Problemy ta ryzyky reformuvannia sfery upravlinnia bahatokvartyrnymy budynkamy v Ukraini 
[Problems and risks of reforming the management of apartment buildings in Ukraine] // Sait tsentru doslidzhen sotsial-
nykh komunikatsii [Site of the Center for Research of Social Communications] // Retrieved from: http://nbuviap.gov.ua/
index.php?option=com_content&view=article&id=1078: problemi-ta-riziki-reformuvannya-sferi-upravlinnya-bagatok-
vartirnimi-budinkami-vukrajini- [in Ukrаiniаn]

9. Obiednannia spivvlasnykiv bahatokvartyrnykh budynkiv: praktychni porady. Praktychnyi posibnyk, Instytut 
mista [Association of apartment building co-owners: practical tips. Practical guide, Institute of the city]. Lviv, 2011. 
129 s. // Retrieved from: www.urbanproject.lviv.ua/.../ArticleFiles_32_OSBB_2_book.pdf 9. [in Ukrаiniаn]



19ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 1 (28), 2021

Механізми публічного управління

10.  Protsak, K.V. & Prosovych, O.P. Suchasni problemy funktsionuvannia obiednan spivvlasnykiv bahatokvar-
tyrnykh budynkiv [Modern problems of functioning of associations of co-owners of apartment buildings] // [Retrieved 
from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/34924/1/23_145-150.pdf [in Ukrаiniаn]

11. Kabinet Ministriv Ukrainy (2018) Pro zatverdzhennia Pravyl nadannia posluhy z upravlinnia bahatokvartyr-
nym budynkom ta Typovoho dohovoru pro nadannia posluhy z upravlinnia bahatokvartyrnym budynkom: Postanova 
[On approval of the Rules for the provision of apartment building management services and the Standard Agreement on 
the provision of apartment building management services Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] // Retrieved 
from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/712-2018-%D0%BF#Text [in Ukrаiniаn]

12. Bryhilevych, V. (2013) (Eds). Profesiine upravlinnia zhytlovoiu nerukhomistiu: pravovi, orhanizatsiini, eko-
nomichni i finansovi aspekty : prakt. posibnyk [Professional management of residential real estate: legal, organizational, 
economic and financial aspects: practice. manual]. Lviv, FOP Piatakov Yu.O., 2013. Tom I. 232 s. [in Ukrаiniаn]

13. Bryhilevych, V. & Berezovchuk, M. & Shvets, N., & Shchodra, O. (2011) Systema upravlinnia zhytlom v 
Ukraini: aktualnyi stan i perspektyvy reformuvannia : prakt. posibnyk [Housing management system in Ukraine: current 
status and prospects for reform: practice. manual]. Lviv, 2011. 144 s. [in Ukrаiniаn]

14. Trehubova, O. (2015) Upravlinnia bahatokvartyrnym budynkom: vybir naioptymalnishoho metodu [Apartment 
building management: choosing the best method] // Retrieved from: http://www.osbbinform.com.ua/2015/08/31/14/ 
[in Ukrаiniаn]

15. Sydorenko, A. (2011) Trokhy pro perevahy ta nedoliky stvorennia OSBB [A little about the advantages 
and disadvantages of creating condominiums] // Retrieved from : http://proosbb.info/2011/01-28/14:25/trokhi-pro-pere-
vagi-tanedoliki-stvorennya-osbb.html [in Ukrаiniаn]

16. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 bereznia 2003 roku № 435 [Civil Code of Ukraine] // Retrieved from:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text [in Ukrаiniаn]



20 ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 1 (28), 2021

Механізми публічного управління

© Н. А. Горбова, О. М. Нестеренко, 2021

УДК 351.91
DOI https://doi.org/10.32836/2310-9653-2021-1.3

Н. А. Горбова, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри публічного управління, 
адміністрування та права 
Таврійського державного агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного

О. М. Нестеренко, кандидат юридичних наук, 
старший викладач кафедри публічного управління, 
адміністрування та права 
Таврійського державного агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного

ПАРТИСИПАЦІЯ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Основним геополітичним питанням, яке постає перед державою на початку третього тисячоріччя, є здатність кра-
їни реалізувати свої порівняльні конкурентні переваги в координатах глобального інформаційно-комунікаційного простору, 
щоб не бути позбавленими реальної самостійності і національного суверенітету та віднесеними на периферію світового роз-
витку. Визначаються концептуальні та пріоритетні завдання української влади щодо формування й розвитку інформаційних 
і цифрових технологій із метою вдосконалення державного управління, поліпшення якості життя громадян, економічного 
зростання, сталого розвитку, збереження і зміцнення суверенітету держави.

Розглядаються законодавчі етапи створення збалансованої інформаційно-комунікаційної інфраструктури управління 
державою, спроможної забезпечити формування, поширення та ефективне використання й захист ресурсів, що багато 
в чому залежать від чіткого законодавчого визначення системи поглядів на мету, напрями й основні завдання виконання 
урядом інформаційно-комунікаційної функції.

У статті проаналізовано умови для здійснення цифрового стрибка та переходу на більш високий технологічний рівень 
розвитку. Масштаби й темпи цифрових трансформацій мають стати основними характеристиками економічного роз-
витку. За системного державного підходу, що супроводжується формуванням належної правової бази, цифрові технології 
стимулюватимуть розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з важливих чинників розвитку демократії 
в країні, підвищення продуктивності, економічного зростання та підвищення якості життя громадян України.

Необхідною умовою для ефективного використання цифрової інфраструктури є наявність цифрових навичок. За їх 
баку навіть наявність покриття та забезпечення технікою не дадуть змогу скористатися перевагами, які забезпечує розви-
нена інфраструктура. З іншого боку, брак навичок зменшує попит на цифрові послуги, що стримує розвиток галузі.

Ключові слова: партисипація, демократія, цифрове суспільство, цифрові послуги, електронна демократія, інформа-
ційні і цифрові технології, інформаційно-комунікаційні інфраструктури управління державою, публічна влада, економічний 
розвиток.

N. A. Gorbova, O. M. Nesterenko. Partisipation as one of the elements of digital transformation of public governance
The main geopolitical issue facing the state at the beginning of the third millennium is the country’s ability to realize its 

comparative competitive advantages in the coordinates of the global information and communication space, so as not to be deprived 
of real independence and national sovereignty and on the periphery of world development. The conceptual and priority tasks 
of the Ukrainian government on the formation and development of information and digital technologies in order to improve public 
administration, improve the quality of life of citizens, economic growth, sustainable development, preservation and strengthening 
of state sovereignty are identified.

Legislative stages of creating a balanced information and communication infrastructure of state management capable of ensuring 
the formation, dissemination and effective use and protection of resources are considered, which largely depend on a clear legislative 
definition of the system of views on the purpose, directions and main tasks of government information and communication function.

The article analyzes the conditions for the digital leap and the transition to a higher technological level of development. The 
scale and pace of digital transformation should become the main characteristics of economic development. With a systematic state 
approach, accompanied by the formation of an appropriate legal framework, digital technologies will stimulate the development 
of an open information society as one of the important factors in the development of democracy in the country, productivity, economic 
growth and quality of life of Ukrainian citizens.

Digital skills are a prerequisite for the effective use of digital infrastructure. In their absence, even the availability of coverage 
and equipment will not allow you to take advantage of the developed infrastructure. On the other hand, lack of skills reduces the demand 
for digital services, which hinders the development of the industry.
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The purpose of the article. Identify the characteristics and problems of the formation of the digital society in Ukraine and develop 
proposals for strategic priorities of digital development as a component of modern public policy.

Ukraine has all the conditions for the implementation of the so-called digital leap and the transition to a higher technological 
level of development. The scale and pace of digital transformation should become the main characteristics of economic development. 
With a systematic state approach, accompanied by the formation of an appropriate legal framework, digital technologies will stimulate 
the development of an open information society as one of the important factors in the development of democracy in the country, 
productivity, economic growth and quality of life of Ukrainian citizens.

Key words: participation, democracy, digital society, digital services, e-democracy, information and digital technologies, 
information and communication infrastructures of state governance, public power, economic development.

Постановка проблеми. Юридична, і перш за все конституційно-правова, наука покликана осмислити і пере-
робити всі юридично значимі феномени і фактори, враховуючи при цьому ідеї і пропозиції галузевих юридичних 
наук, даючи їм оцінку і орієнтуючи на продовження конституційно закріплених моделей в критично підвішеному 
для будь-якого державницького суб’єкта.

Сьогодні концептуальним і пріоритетним завданням більшості держав вважається формування і розвиток 
інформаційних і цифрових технологій з метою удосконалення державного управління, поліпшення якості життя 
громадян, економічного зростання, сталого розвитку, збереження і зміцнення суверенітету держави.

Сьогодні створення збалансованої інформаційно-комунікаційної інфраструктури управління державою, 
спроможної забезпечити формування, поширення й ефективне використання й захист ресурсів, багато в чому 
залежить від чіткого законодавчого визначення системи поглядів на мету, напрями й основні завдання виконання 
урядом інформаційно-комунікаційної функції.

Необхідність розв’язання вищезазначених питань зумовлено тим, що:
– у сучасних умовах значно розширилися можливості для реалізації конституційних прав громадян на інфор-

мацію та свободу інформаційної діяльності, суттєво зросли потреби потенційно активної частини суспільства 
в інформаційній взаємодії як усередині країни, так і з зовнішнім світом;

– інтенсивний розвиток глобальної інформаційної інфраструктури, необхідність інтеграції України у сві-
тове інформаційне співтовариство на рівноправних умовах посилили залежність ефективного функціонування 
суспільства та держави від стану розвитку інформаційної сфери, передусім системи державного управління наці-
ональними інформаційними ресурсами;

– інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура в сучасних умовах стають ареною міжнародної 
боротьби за світове лідерство, за досягнення певних стратегічних і тактичних політичних цілей. І, що необхідно 
підкреслити особливо: володіння інформацією, належне інформаційне забезпечення органів державного управ-
ління є основою успішної боротьби із сучасними викликами, які переживає сучасне суспільство.

Отже, основним геополітичним питанням, яке постає перед державою на початку третього тисячоріччя, 
є здатність країни реалізувати свої порівняльні конкурентні переваги в координатах глобального інформацій-
но-комунікаційного простору, щоб не бути позбавленими реальної самостійності і національного суверенітету 
та віднесеними на периферію світового розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За основу дослідження взято положення чинних нормативно-пра-
вових актів: Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження 
системи управління якістю в органах виконавчої влади», Державного стандарту України: Системи управління 
якістю настанови щодо поліпшення діяльності (ISO 9004:2000, IDT). Категорія «публічні послуги» досліджува-
лась такими провідними науковцями, як В. Авер’янов, І. Венедиктова, І. Коліушко, В. Мамонова, С. Серьогін, 
В. Сороко, В. Тимощук, А. Чемерис, Ю. Шаров. Велику увагу цьому питанню приділяли російські вчені-юристи, 
а саме: Л. Мицкевич, Ю. Тихомиров, Л. Терещенко.

Мета статті – виявити характерні ознаки та проблеми формування цифрового суспільства в України та роз-
робити пропозиції щодо стратегічних пріоритетів цифрового розвитку як складової сучасної державної політики.

Виклад основного матеріалу. З огляду на територіальні масштаби України та кількість державних відомств, 
які займаються вирішенням проблем громадян, концепція цифрової держави вважається першорядною.

Сьогодні в Україні спостерігається поступовий перехід соціальної сутності сучасної держави від зобов’я-
зуючого стилю державного управління до стилю надання послуг. Метод надання публічних послуг сприйнятий 
в якості реалізації конституційної моделі соціальної держави.

Послуги – основа ідеології «сервісної держави». У ній діяльність публічно-правової освіти повинна бути 
спрямована на задоволення потреб населення, причому взаємодія населення з органами публічної влади (як дер-
жавної, так і місцевих органів влади) в цьому процесі носить специфічний характер, який найбільш повно охо-
плюється категорією «публічні послуги». [2, с. 198].

Останні роки в Україні ознаменовані переходом не тільки на надання різного виду послуг (соціальні, 
суспільні та інші), але і на динамічний розвиток технологій, включених в поняття «цифрове держава», і його 
складових частин: «цифрової економіки», «електронного уряду», «інформаційного суспільства».
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Незважаючи на це, спроби формулювання визначень, які використовує нормотворець, повинні якомога 
швидше завершитися – це соціальне замовлення законодавця, адже сучасна наука не випереджає, а йде за нормо-
творенням.

Основною ідеєю цифрової держави вважається надання бізнесу і населенню країни послуг державницького 
характеру в електронній формі. Розвиток інформаційних технологій розширює доступність і асортимент товарів, 
послуг, тим самим впливаючи на рівень і якість життя багатьох людей, сприяє прискоренню руху інформації як 
необхідного інструменту надання послуг державою і не тільки.

Застосування інформаційних технологій сприяє більш ефективному вирішенню проблем у сфері надання 
публічних послуг за допомогою не тільки оптимізації і зниження бюджетних витрат на ці цілі, а й підвищення 
довіри до влади споживачів публічних послуг. Вони економлять час, отримують необхідні саме їм в їх життєвій 
ситуації послуги, тим самим отримуючи від держави очікувані результати, реалізують свої законні інтереси, част-
ково досягають поставлених цілей за допомогою держави.

Актуалізується потреба в більш швидкому наданні публічних послуг, що вимагає прискорення обробки і пере-
дачі інформації. Цей взаємозв’язок закріплений прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги» 
від 05.10.2017 р. №2155-VIII, що сприяє побудові цифрової інфраструктури довіри, який є важливим елементом 
цифрової економіки.

Прискорення інформатизації життя суспільства і держави вимагає створення внутрішньодержавного право-
вого середовища, законодавства (з урахуванням міжнародного рівня) в області передових комунікаційних техно-
логій.

Рішення зазначеного питання направлено не тільки на впорядкування виникаючих нових суспільних відно-
син, але і на освіту, підвищення правової культури жителів країни, на швидке і якісне задоволення потреб інди-
віда за допомогою різних досягнень техніки, наприклад ідентифікації в інформаційно-комунікаційних системах 
в режимі онлайн-послуг.

Українське суспільство, безперечно, зацікавлене в інтеграції в європейський цифровий простір, адже від 
цього залежить розвиток української економіки, приплив інвестицій, поява нових робочих місць, розвиток малого 
та середнього бізнесу, потенційна робота у глобальних спільних європейських проєктах.

Отже, «цифрова» галузь, включаючи електронні комунікації, інформаційне суспільство та аудіовізуальний 
ринок, зазнає найшвидших та найсуттєвіших змін в умовах сьогодення, тому помилки, недопрацювання, супе-
речності, законодавчі казуси у цій сфері неприпустимі, а необхідність законодавчих змін є нагальною. Вико-
нання вказаних завдань без жодних зволікань було покладено на новостворений Комітет Верховної Ради України 
з питань цифрової трансформації та Міністерство цифрової трансформації України.

29.07.2019 р. Верховна Рада України своєю Постановою затвердила новий перелік, кількісний склад та пред-
мети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання. Як наслідок, був створений Комітет з питань 
цифрової трансформації, до сфери відання якого віднесені питання формування законодавчих засад цифровіза-
ції та цифрового суспільства в Україні, роботи над законодавчими засадами адміністрування, функціонування 
і використання мережі Інтернет в Україні та роботи над Національною і державною програмами інформатизації, 
а також програмами ЄС «Єдиний цифровий ринок» (Digital Single Market, EU4Digital) й іншими програми цифро-
вого співробітництва, питання електронного урядування та публічних електронних послуг, смартінфраструктури 
(міста, громади), кібербезпеки та кіберзахисту тощо [2, с. 78].

Окрім того, з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України 
своєю постановою від 02.09.2019 р. №829 утворив Міністерство цифрової трансформації України, реорганізу-
вавши Державне агентство з питань електронного урядування шляхом перетворення [8].

Вже 18.09.2019 р. Постановою Кабінету Міністрів України №856 було затверджено Положення про Мініс-
терство цифрової трансформації України, яке стає центральним засвідчувальним органом у сфері електронних 
довірчих послуг, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, цифрового 
розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, роз-
витку інформаційного суспільства, розвитку ІТ-індустрії.

27.09.2019 р. відбулася публічна презентація Міністерства цифрової трансформації та бренду Цифрової дер-
жави. Отже, реальне впровадження законодавчих змін у «цифровій» галузі має відбуватися за участю вказаних 
органів. Водночас орієнтирами для України стають три основні напрямки, викладені Єврокомісією в комплек-
сному програмному документі «Єдиний цифровий ринок для Європи»: кращий доступ до інтернету для спожива-
чів та підприємств; створення належних умов для регулювання передових цифрових мереж; розбудова цифрової 
економіки через інвестиції, оперативну сумісність та стандартизацію. [12]

Також важливу роль відіграє Додаток XVII-3 до Розділу IV Угоди про асоціацію, який зобов’язує Україну 
здійснити імплементацію низки актів ЄС, що встановлюють спільні норми на ринку надання електронних кому-
нікаційних послуг, разом з Директивами щодо електронних комунікацій, режимів авторських прав, захисту прав 
споживачів, кур’єрських служб, аудіовізуальних послуг.
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17.01.2018 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 67 р було схвалено Концепцію розвитку циф-
рової економіки та суспільства України на 2018–2020 рр. та затверджено План заходів щодо реалізації Концепції 
розвитку цифрової економіки й суспільства України на 2018–2020 рр. Концепція максимально детально визначає 
основні цілі цифрового розвитку, принципи цифровізації, напрямки цифрового розвитку та напрямки гармоніза-
ції з цифровими європейськими ініціативами, цифровий порядок денний для Європи. Враховуючи положення 
Концепції, протягом 2018–2020 рр. Україна забезпечує поступове приведення своїх чинних законів чи прийняття 
нових законів у відповідність до європейського законодавства за трьома основними напрямками [1].

Перший напрям — інтероперабельність (Interoperability) та електронні сервіси (eServices) — передбачає 
долучення України до Програми ЄС Interoperability Solutions for European Public Administrations 2, проєктів 
e-CODEX, e-Invoicing, а також ініціативи Single Digital Gateway.

Схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні відбулося ще 20.09.2017 р. розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України №649-р. Концепція покликана підтримати координацію та співпрацю органів 
державної влади й органів місцевого самоврядування для досягнення необхідного рівня ефективності та резуль-
тативності розвитку електронного урядування, просування ідеї реформування державного управління та децен-
тралізації на базі широкого використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій по всій країні [2].

Кожен суб’єкт господарювання як державної, так і приватної форми власності зіштовхується з необхідністю 
доступу до того чи іншого державного реєстру або бази даних. Це може бути єдине митне вікно, система елек-
тронних декларацій, система електронних закупівель тощо, які для повноцінного функціонування потребують 
інтеграції із зовнішніми державними реєстрами та базами даних.

Ефективність функціонування сучасної держави значною мірою визначається швидкістю та якістю при-
йняття рішень. Це неможливо без наявності в державних структурах електронного документообігу. Локальний 
електронний документообіг (на рівні одного відомства) дозволяє державній структурі автоматизувати всі процеси 
роботи з документами, максимально відмовитися від паперу, вдосконалити внутрішню дисципліну, пришвид-
шити процес прийняття управлінських рішень.

Відсутність електронної взаємодії державних систем не дозоляє спростити порядок надання послуг та вико-
нати вимоги Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 р. № 5203-VI щодо заборони вимагати 
від суб’єктів звернення інформацію або дані, що перебувають в інших органах влади, тобто вже були надані гро-
мадянами раніше [6].

Прийнята Постанова Кабінету Міністрів України № 606 від 08.09.2016 р. «Деякі питання електронної взає-
модії державних електронних інформаційних ресурсів» передбачає запровадження системи електронної взаємо-
дії державних електронних інформаційних ресурсів під час надання адміністративних послуг і здійснення інших 
повноважень відповідно до покладених на них завдань та підключення до електронної взаємодії відповідно до 
вимог ЄС.

Державне агентство з питань електронного урядування України працює над об’єднанням усіх відомств 
в єдину систему міжвідомчого документообігу. Така система гарантує надсилання електронних документів 
та надає можливість отримання юридично значущих повідомлень про доставку. Також у цьому напрямку триває 
робота зі створення системи електронного погодження проєктів нормативно-правових актів між міністерствами 
та відомствами.

Другий напрям — відкриті дані. Розвиток відкритих державних даних в Україні забезпечить підвищення від-
критості, прозорості й ефективності роботи державних органів та є шляхом до розвитку нової для України циф-
рової індустрії — індустрії відкритих даних. Інтеграція державного вебпорталу відкритих даних України data.
gov.ua до центрального європейського порталу відкритих даних europeandataportal.eu та data.europa.eu є головним 
завданням цього напрямку.

Центральний європейський портал відкритих даних є точкою входу до відкритих даних установ та орга-
нізацій Європейської Комісії, а також держав-членів ЄС. Він встановлює єдині вимоги до політики розвитку 
відкритих даних та вимоги до їхніх стандартів. Державне агентство з питань електронного врядування України 
є державним органом, відповідальним за реалізацію цієї політики. Окрім того, відкриті дані мають потужний 
антикорупційний ефект, сприяють прозорості влади, позитивно впливають на розвиток економіки.

Третій напрям — електронна ідентифікація (eID). У 2014 р. в ЄС був ухвалений Регламент № 910 (elDAS), 
метою якого є запровадження єдиних вимог до розвитку електронної ідентифікації, надання електронних довір-
чих послуг у країнах ЄС та розвиток трансграничної е-ідентифікації. Проєкт фокусується на виробленні стандар-
тів, форматів, ідентифікаторів для засобів електронної ідентифікації у сферах е-медицини, електронних публіч-
них послугах, е-банкінгу та повинен сприяти розвитку ЕU Digital Single Market, запровадженню транскордонної 
взаємодії, підвищенню мобільності громадян та бізнесу ЄС.

Нині Державне агентство з питань електронного врядування України сприяє впровадженню, розповсю-
дженню та популяризації електронного підпису і технологій MobileID та BankID. Вже розроблені вимоги до 
засобів електронної ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх використання у сфері 
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електронного урядування. Окрім того, Державне агентство з питань електронного урядування України активно 
працює над створенням загальнодержавної системи електронної ідентифікації України.

Головними проблемами, які потрібно розв’язати, є такі: зростання кіберзлочинності в умовах збільшення 
кількості інформаційних систем, які використовують персональні дані; відсутність захищеного обміну ідентифі-
каційними даними фізичних та юридичних осіб, які обробляються в інформаційних системах державних орга-
нів і приватного сектору, неузгодженість у виборі ідентифікаторів, відсутність підтвердження ідентифікаційних 
даних; використання в системах реєстрації та контролю доступу до інформаційних систем технологічно несуміс-
них механізмів, алгоритмів і протоколів електронної ідентифікації та впізнання.

Ухвалення Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII сприяє побудові 
цифрової інфраструктури довіри, що є важливим елементом цифрової економіки.

Однак нагальними для ухвалення щодо всіх трьох напрямів залишається Закон про захист персональних 
даних у новій редакції, який відображатиме реформу, що відбулась в ЄС, а також закони про об’єкти критичної 
інфраструктури та про електронні комунікації, які було внесені до переліку пріоритетних для першочергового 
розгляду та ухвалення.

Після завершення реформування цифрової галузі для перетворення України на справжню цифрову державу 
потрібно оцифрувати ще багато послуг, оновити законодавчу базу, упорядкувати роботу держреєстрів, забезпе-
чити технічні можливості й захист даних. Зміни торкнуться не тільки адміністративних послуг, а й галузей охо-
рони здоров’я, бізнесу, освіти, транспорту, судів, питань демократії тощо.

Складниками «Цифрової держави» мають стати:
- Електронне урядування, при якому внутрішні процеси управління в державі здійснюються за допомогою 

інформаційних технологій. За вдалого функціонування державоутворювальні процеси стануть ефективними 
й прозорими, а кожен громадянин матиме доступ до будь-якої інформації про державу. Державні послуги стануть 
зрозумілими й доступними в електронній формі, а органи влади завжди матимуть правдиві дані для ухвалення 
ефективних рішень.

- Кібербезпека, тобто безпека в електронному просторі. Під час здійснення цифрової державної політики вся 
державна й приватна інформація та її носії мають бути захищені від несанкціонованого використання.

- Електронна демократія, завдяки якій громадяни також управлятимуть державою за допомогою інформацій-
них технологій, а саме референдуми, голосування, громадські бюджети, консультації та опитування теж будуть 
здійснюватися в електронній формі.

- Електронний бізнес – це організація підприємницької діяльності в електронному вигляді, тому що при 
такому веденні бізнесу всі процеси стають швидшими, ефективнішими і сприяють підвищенню дохідності, а не 
створюють додаткових бар’єрів.

- Електронний суд передбачає ведення судового документообігу в електронній формі, а саме онлайн-подання 
процесуальних документів, обмін документами між судами, установами й учасниками судового процесу, розгляд 
окремих справ онлайн. Учасники процесу матимуть постійний доступ до всіх відкритих документів, а повідом-
лення й результати вони отримуватимуть в електронній формі.

- Електронна охорона здоровʼя, при запровадженні якої кожен пацієнт матиме власну електронну медичну 
картку. Усі лікарі будуть під’єднані до відповідних медичних онлайн-платформ, а кожна лікарня матиме повністю 
цифрову інфраструктуру: Wi-Fi, електронний обмін медичними даними пацієнта між різними установами (теле-
медицина) та систему дистанційного моніторингу стану пацієнта.

- Електронна освіта, розвиток якої передбачає зміну процесу навчання з стандартного на його електронний 
аналог, при якому діти зможуть отримувати освіту дистанційно. Це дозволить вмотивувати викладачів зміню-
вати методи навчання на зі стандартних на сучасні методи, з використанням усіх найсучасніших технологій. 
Для досягнення цієї мети потрібно додатково навчати викладацький склад та змінювати електронне обладнання 
більшості українських навчальних закладів.

- Електронна транспортна система, яка дозволить не тільки користуватися електронним квитком, а й управ-
ління транспортним трафіком, створення проектів мобільного паркування.

- Розумні міста. Створюється електронна модель, що допомагає вирішувати нагальні проблеми кожного 
міста: інтегровані інформаційні системи розв’язують проблеми з транспортом, впроваджуються «зелені» техно-
логії, у кожного міста є доступний план забудови, розвитку промислового й природного капіталу. Це означає, що 
міста стануть більш продуманими та зручними й кожен містянин знатиме що й чому роблять у його місті.

- Цифрові навички. Щоб усі задумані зміни відбулися, потрібно створити програму навчання загальних і про-
фесійних цифрових навичок. Вона надасть змогу всім громадянам опанувати базову цифрову грамотність, щоб 
вільно користуватися електронними інструментами керування державою, а надалі — навіть опановувати нові 
професії та мови.

- Повсюдний інтернет. Щоб електронними послугами могли користуватися по всій країні, структурами дер-
жавної влади потрібно розробити національний план розвитку широкосмугового доступу до інтернету. Особливу 
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увагу потрібно приділити покриттю в сільській місцевості, щоб подолати цифровий розрив, створити нові робочі 
місця й зменшити міграцію сільських мешканців до міст.

Отже, в Україні є всі умови для здійснення так званого цифрового стрибка та переходу на більш високий 
технологічний рівень розвитку. Масштаби й темпи цифрових трансформацій мають стати основними характерис-
тиками економічного розвитку. За системного державного підходу, що супроводжується формуванням належної 
правової бази, цифрові технології стимулюватимуть розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного 
з важливих чинників розвитку демократії в країні, підвищення продуктивності, економічного зростання та підви-
щення якості життя громадян України.

Необхідною умовою для ефективного використання цифрової інфраструктури є наявність цифрових нави-
чок. За їх відсутності навіть наявність покриття та забезпечення технікою не дозволить скористатися перевагами, 
які забезпечує розвинена інфраструктура. З іншого боку, брак навичок зменшує попит на цифрові послуги, що 
стримує розвиток галузі. Отже, розвиток цифрових навичок є одним із пріоритетів Мінцифри, який виділений 
в окремий напрямок. Згідно з цілями міністерства понад 6 млн українців будуть охоплені програмою розвитку 
цифрових навичок і 70 % громадян мають пройти програму та володіють навичками на базовому рівні.
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МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ  
ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ  

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

У статті розглядається питання визначення характерних особливостей, механізмів і наявних проблем взаємодії орга-
нів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах децентралізації влади в Україні, а також вста-
новлення перспективних напрямів розв’язання проблем у цій сфері. Визначено, що разом із децентралізацією влади, яка має 
забезпечити умови для створення спроможних органів влади на місцях, кожна місцева громада отримує перспективи для 
розвитку та певний вплив на цей процес через співпрацю із владою на місцях та організацію взаємоконтролю. На базі цього 
посилюється громадянське суспільство й активізуються його інститути, що беруть на себе частину функцій із забезпечення 
життєдіяльності громадян. Встановлено, що серед основних факторів проведення децентралізації влади варто виділити 
систему чіткого розмежування сфер функціонування органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства.  
Із забезпеченням децентралізації влади відбувається значне стимулювання процесу становлення громадянського суспільства 
та широкого розвитку його інститутів.

На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що трансформація взаємовідносин між органами публічного управ-
ління та інститутами громадянського суспільства в умовах децентралізації відбувається трьома етапами: вплив, взає-
мовплив, співпраця. Зазначається, що вплив проведення децентралізації влади на розвиток громадянського суспільства 
приводить до таких наслідків: збільшення політичної активності громадян, забезпечення роботи принципу підзвітності, 
забезпечення легітимності органів публічної влади, захист законних інтересів, прав і свобод громадян. Доведено необхідність 
акцентування уваги на принципі субсидіарності, оскільки в системі взаємодії органів публічної влади під час розв’язання 
суспільно важливих питань, перш за все локального рівня, варто долучати й офіційно оформлені інститути громадянського 
суспільства, на які може бути покладено частину повноважень.

Ключові слова: механізми державного управління, публічне управління, місцеве самоврядування, держава, громадян-
ське суспільство, інститути громадянського суспільства, децентралізація, субсидіарність.

V. V. Dokalenko. Mechanisms of interaction public authorities and civil society in decentralization of power in Ukraine
The article considers the issue of defining the characteristics, mechanisms and existing problems of interaction between public 

authorities and civil society institutions in the context of decentralization of power in Ukraine, as well as establishing promising areas 
for solving problems in this area. It is determined that together with the decentralization of power, which should provide conditions for 
the creation of capable local authorities, each local community receives prospects for development and some influence on this process 
through cooperation with local authorities and organization of mutual control. On the basis of this, civil society is strengthened and its 
institutions are activated, which assume part of the functions of ensuring the livelihood of citizens. It is established that among the main 
factors of decentralization of power it is worth noting the system of clear delineation of the spheres of functioning of public authorities 
and civil society institutions. With the decentralization of power, there is a significant stimulation of the process of formation of civil 
society and the broad development of its institutions.

Based on the analysis, it is concluded that the transformation of the relationship between public administration and civil 
society institutions in the context of decentralization occurs in three stages: influence, interaction, cooperation. It is noted that 
the impact of decentralization of power on the development of civil society leads to the following consequences: increasing political 
activity of citizens, ensuring the accountability, ensuring the legitimacy of public authorities, protection of legitimate interests, rights 
and freedoms of citizens. The need to focus on the principle of subsidiarity has been proved, because in the system of interaction 
of public authorities in addressing socially important issues, especially at the local level, it is necessary to connect officially formed 
civil society institutions, which may be entrusted with some powers.

Key words: mechanisms of public administration, public administration, local self-government, state, civil society, civil society 
institutions, decentralization, subsidiarity.

Постановка проблеми. Аналізуючи вагомість демократичних перетворень та фіксуючи демократизацію 
суспільства, варто зазначити можливість громадян брати участь в управлінні державою або окремою терито-
рією. Одним із показників, що в країні високорозвинена демократія, є вільна можливість громадян виступати 
самостійно або шляхом об’єднання для захисту власних інтересів, досягнення загальносуспільних цілей через 
інститути громадянського суспільства, що проголошують потреби громадян, їх цінності та пріоритети. Базисом 
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для забезпечення діяльності громадянського суспільства якраз і є сукупність інститутів, що представляють гро-
мадян, створені на добровільній основі завдяки налагодженій соціальній взаємодії та високому рівню громадської 
самосвідомості. Необхідною умовою водночас є мінімальний вплив з боку влади на процеси утворення й функ-
ціонування. Відповідно, саме громадянське суспільство повинне спричиняти певний вплив на діяльність органів 
публічної влади для того, щоб уникнути узурпації влади та перетворення країну у тоталітарну.

Ще однією з умов існування розвиненої демократії є виважена система органів публічної влади, в якій є місце 
як сильній центральній владі, так і наявність широкої автономії у місцевих органів. Саме в такому симбіозі може 
розвиватися громадянське суспільство та створювати дієві інститути, які будуть виступати активними учасни-
ками владно-управлінських відносин і забезпечувати права громадян. Така побудова взаємин забезпечує надалі 
функціонування стабільної системи, у якій виграють усі учасники:

– влада – має позитивний імідж, отримує широку підтримку серед населення та сприятливі умови для роботи, 
а також необмежені перспективи співпраці з широкою громадськістю у розв’язанні суспільно важливих проблем 
та забезпеченні умов для сталого розвитку;

– громадяни – отримують допомогу від влади у розв’язанні власних проблем, забезпечуються підтримкою 
інститутів громадянського суспільства, підвищують рівень своєї політичної та правової культури й освіти, мають 
можливість розвиватись на власний розсуд, реалізовувати власні цілі як самостійно, так і збираючись у групи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням децентралізації влади та місця громадянського суспіль-
ства у цьому процесі розглядаються у наукових працях таких дослідників, як: М. Андріїв [1], Н. Бабарикіна [2], 
М. Баймуратов [3], Т. Бєльська [4–6], Є. Бородін [7], В. Гройсман [8], М. Дейч [9; 10; 13], І. Дробуш [11], О. Нові-
кова [13], Н. Пеліванова [14] та ін. Проте, попри значну кількість напрацювань, часто увагу приділяють питан-
ням нормативно-правового забезпечення, економічної складової або суспільно-політичної стабілізації. За межами 
уваги лишаються особливості взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в сучас-
них умовах проведення децентралізації влади та формування нової системи зв’язків у публічній сфері.

Мета статті – визначення характерних особливостей та наявних проблем взаємодії органів публічної влади 
та інститутів громадянського суспільства в умовах децентралізації влади в Україні, а також встановлення пер-
спективних напрямів розв’язання проблем у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Характеризуючи публічне управління, варто зазначити, що в умовах функці-
онування централізованої системи держава справляє значний вплив на суспільство та фактично регламентує усі 
сфери життєдіяльності. Відповідно, відсуваються на другий план демократичні принципи, обмежуються свободи 
громадян та загалом нівелюються конструктивні спрямування громадянського суспільства. Натомість за умов 
функціонування децентралізованої системи управління можна говорити про відхід від декларативності громадян-
ських прав до дійсно розвитку суспільства, перетворення його на самодостатнє та готове діяти задля забезпечення 
як загальних інтересів і потреб, так і інтересів окремих громадян. Тобто основним, що надає децентралізація 
влади, є низка можливостей для суспільства та кожного окремого громадянина для відстоювання своїх прав, 
самореалізації, розвитку тощо.

Разом із децентралізацією влади, яка має забезпечити умови для створення спроможних органів влади на 
місцях, кожна місцева громада отримує перспективи для розвитку та певний вплив на цей процес через співп-
рацю із владою на місцях та організацію взаємоконтролю. На базі цього посилюється громадянське суспільство 
й активізуються його інститути, котрі беруть на себе частину функцій із забезпечення життєдіяльності громадян.

Як зазначають дослідники, серед основних факторів проведення децентралізації влади варто виділити 
систему чіткого розмежування сфер функціонування органів публічної влади та інститутів громадянського 
суспільства. Із забезпеченням децентралізації влади відбувається значне стимулювання процесу становлення 
громадянського суспільства та широкого розвитку його інститутів. На наступному етапі вже інститути грома-
дянського суспільства чинять вплив на владу, спонукають до передачі функцій та повноважень на нижчий рівень 
управління, створюють умови для забезпечення прозорості управлінських процесів й залучення до цього гро-
мадянського суспільства. Результатом стає те, що громадськість усвідомлює власну значимість та усвідомлено 
трансформує взаємини з владою на партнерські, бере на себе відповідальність за суспільно-політичні процеси. 
Держава ж за таких умов з абсолютистської перетворюється на сервісну, тобто таку, що створена й діє завдяки 
громадянам на їх благо [1]. Отже, процес трансформації взаємовідносин між органами публічного управління 
та інститутами громадянського суспільства в умовах децентралізації можна відобразити так (рис. 1).

На першому етапі проведення децентралізації влади влада здебільшого має незаперечний вплив на суспіль-
ство та односторонньо провадить суспільну трансформацію. За органами публічної влади лишається цілком 
керівна позиція та є характерною ієрархізованість. Інститути громадянського суспільства на цьому етапі відігра-
ють роль стороннього наглядача та виконавця.

На другому етапі громадянами усвідомлюється власна значимість, внаслідок чого відбувається подальший 
розвиток громадянського суспільства, а його інститути набувають рис активного учасника процесу суспільної 
трансформації. Широкий загал стає більш мобільним у плані розв’язання важливих питань місцевого значення 
та намагається включатись у процес ухвалення владно-управлінських рішень.
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Третій етап можна вважати умовно заключним етапом. Ступінь розвитку інститутів громадянського суспіль-
ства та їх чисельна кількість досягає такої межі, що вони самі вже можуть:

1) виступати у ролі активного суб’єкта проведення реформ;
2) впливати на діяльність органів публічної влади різних рівнів;
3) від імені місцевого населення висловлювати вимоги, наводити доводи та приймати рішення;
4) брати на себе відповідальність за людське благополуччя.
Відповідно, на третьому етапі відбувається збалансування системи публічного управління, органи влади 

співпрацюють із інститутами громадянського суспільства й взаємодіють на усіх рівнях.
Надалі відбувається процес вільного розвитку, який залежатиме в більшій мірі від місцевої специфіки та кри-

тичної маси свідомих політично активних громадян, готових включитися у процеси управління та регулювання 
усіх сфер життя на місцевому рівні.

Досліджуючи вплив проведення децентралізації влади на розвиток громадянського суспільства науковці 
зазначають такі фактори:

1. Збільшення політичної активності громадян. Місцева влада знаходиться ближче до громади, фактично 
у безпосередньому контакті, що надає більше можливостей проявити себе у політичному житті, а також дозволяє 
підвищити рівень політичної та правової культури. Результатом стає те, що збільшується кількість обізнаних гро-
мадян, котрі готові бути не стороннім спостерігачем, а реальним учасником проведення змін у своїй місцевості.

2. Забезпечення роботи принципу підзвітності. Логічне продовження попереднього фактору. Місцеві органи 
публічної влади в силу свого наближення до громадян, а також підвищення рівня уваги до управлінської діяль-
ності мають у порівнянні з центральними владними органами більше можливостей ознайомитися із потребами 
місцевого населення та відгукнутись на них якомога швидше. Наступним етапом стає звітування перед грома-
дою щодо зроблених кроків із розв’язання наявних проблем. Відповідно, налагоджуються стійкі контакти між 
органами публічної влади та інститутами громадянського суспільства, забезпечується зворотній зв’язок. Завдяки 
цьому фактору створюються умови для формування позитивного іміджу влади, готової до реальних кроків із 
розв’язання суспільно важливих питань.

3. Забезпечення легітимності органів публічної влади. Фактор несе доволі суб’єктивний характер та йде 
поряд із людським фактором. Для пересічного громадянина центральна влада дистанційована від нього, а рішення 
та дії на центральному рівні не зажди можуть безпосередньо впливати на життєдіяльність звичайної людини. 
В протилежність цьому, місцева влада знаходиться поряд, її представників бачать, чують, можуть звернутись до 
них, а ухвалені рішення є більш дієвими та значущими. Відповідно, якщо у місцевої влади є більше повноважень 
для розв’язання проблем громади, то місцеве населення більш лояльніше ставиться до цієї влади.

4. Захист законних інтересів, прав і свобод громадян. Місцева влада вбачається як противага у взаєминах 
між інститутами громадянського суспільства та центральною владою. Саме через сильну та спроможну місцеву 
владу у державі може бути забезпечено баланс загальнонаціональних і місцевих інтересів, зменшено тиск збоку 
центральної влади та підвищено рівня свободи громадян. Центр-периферійні відносини за умов децентралізації 
будуються за принципом «стримувань та противаг», що не дає жодному з рівнів узурпувати владу. До того ж з’яв-
ляється можливість забезпечити взаємоконтроль, до якого підключаються інститути громадянського суспільства, 
тим самим забезпечуючи паритетні взаємовідносини [2].

Спроможна місцева влада, а саме органи місцевого самоврядування, перетворюють владу у державі на 
більш людиноцентристську, орієнтовану на суспільні інтереси. За умов децентралізації влади розбудовується 
чітка система пріоритетів, де інтереси держави та інтереси окремої людини, громади, суспільства загалом не 

  
Рис. 1. Трансформація взаємовідносин між органами публічного 
управління та інститутами громадянського суспільства в умовах 

децентралізації
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протиставляються одне одному, а знаходяться на рівних позиціях та узгоджуються задля забезпечення макси-
мальної результативності й корисності для максимального кола учасників. На основі аналізу провідного світового 
досвіду дослідники акцентують увагу на тому, що спонукальною силою для розвитку громадянського суспіль-
ства є сильне місцеве самоврядування, котре сприяє процесам демократизації держави та допомагає громадянам 
навчитися відстоювати власні права законними шляхами, об’єднуватись і разом працювати на забезпечення соці-
ально-політичної та економічної стабільності у країні [11].

Серед визначальних рис свідомого індивіда із активною громадською позицією є бажання приймати участь 
у суспільному житті та співпрацювати у створенні умов для покращення умов існування, реалізації інтересів, 
забезпечення власних потреб тощо. Діяльність активного громадянина частіш за все реалізується через вклю-
чення його до інститутів громадянського суспільства, однак, не обмежується цим. Такий громадянин свідомо 
витрачає свій час та зусилля на досягнення суспільного блага. З іншого боку, ті ж інститути громадянського 
суспільства надають їм підтримку, створюють атмосферу єдності, виховує, підвищує рівень освіченості. Окрім 
того, спільна робота допомагає об’єднувати цілі, втілювати ідеї, більш плідно працювати над досягненням 
поставленої мети та, що набагато важливіше, розбудовувати суспільні взаємовідносини, відшукувати точки 
дотику, йти на компроміс тощо.

Як наголошують дослідники адміністративно-територіальних реформ в Україні, саме місцеве самовряду-
вання стає на допомогу забезпечення широкого спектру групових інтересів, серед яких інтереси окремих грома-
дян, інтереси громади, загальні інтереси локального характеру. Урешті-решт сукупність цих інтересів впливає на 
владу та з часом уже стає підґрунтям для спільного спрямування громадянського суспільства у широкій підтримці 
місцевого самоврядування. Отже, своїми повсякденними діями органи місцеве самоврядування мають впливати 
на прояви громадських ініціатив, тим самим поширюючи демократію на локальному рівні [3]. Логічним про-
довженням можна назвати те, що сума зусиль з боку місцевого самоврядування по всій країні має призвести до 
розвитку демократії на загальнодержавному рівні.

У процесах демократизації суспільства та децентралізації влади одне з центральних місць належить прин-
ципу субсидіарності. Загалом дію цього принципу зазвичай відносять до взаємин між органами публічної влади 
різних рівнів. Згідно нього передбачається функціонування такої системи, у якій орган влади вищого рівня вико-
нує певну функцію лише за умови, якщо це не може бути зроблено на нижньому рівні. Закономірним є те, що 
набагато швидше, більш ефективніше та з найменшими ресурсними витратами проблемні питання розв’язуються 
на нижньому рівні за безпосереднього контакту виконавців із представниками громадськості. За таких умов верх-
ній рівень влади має бути задіяним лише у випадку, коли не вистачає ресурсів або повноважень для розв’язання 
певного питання. Розуміння принципу субсидіарності може бути поширено так само й на взаємини з інститу-
тами громадянського суспільства, групами осіб, окремими громадянами тощо. Тобто у системі взаємодії органів 
публічної влади під час розв’язання суспільно важливих питань, перш за все локального рівня, варто долучати 
й офіційно оформлені інститути громадянського суспільства, на які може бути покладено частину повноважень. 
Водночас в органів влади залишається функція контролю, що не дасть громадськості зловживати наданими мож-
ливостями. Від цього всі тільки виграють, оскільки:

а) громадяни зможуть самі бути задіяні в розв’язанні власних проблем, у яких вони більш орієнтуються;
б) буде мінімізовано витрати часових, людських, матеріально-фінансових та інших ресурсів;
в) полегшиться робота в органів публічної влади;
г) в реальних умовах буде задіяно роботу демократичних принципів.
Варто погодитись із думкою дослідників про те, що сьогодні громадянське суспільство може виступати запо-

біжником політичних криз завдяки зменшенню кількості малообґрунтованих та невиважених владно-управлін-
ських рішень. Не останнє місце в цьому посідає також зменшення політичних маніпулювань, оскільки громадяни 
перебувають у безпосередньому контакті із представниками влади та можуть складати власні судження на основі 
конкретних дій, а не поданої у ЗМІ інформації. Громадяни опосередковано через легалізовані інститути мають 
можливість передавати представникам органів публічної влади інформацію щодо соціально-економічних і полі-
тичних проблем, що дає можливість оперативно їх розв’язувати в тісній співпраці [6].

Взаємовідносини у публічній сфері можуть відбуватись у таких напрямах:
1) держава – місцеве самоврядування;
2) місцеве самоврядування – інститути громадянського суспільства;
3) інститути громадянського суспільства – держава [7];
4) держава – місцеве самоврядування – інститути громадянського суспільства (рис. 2).
Взаємодія «1» – найбільш поширений та найбільш унормований варіант. Органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування знаходяться у постійному контакті, повсякчасно співпрацюють із розв’язання спіль-
них питань. До того ж через особливості національного законодавства не завжди можна розмежувати, що має 
бути об’єктом безпосередньої діяльності держави, а що – місцевого самоврядування. Вплив частіше відбувається 
з боку державних органів, яким органи місцевого самоврядування формально не підпорядковується, однак через 
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особливості виконання своїх повноважень працюють у межах 
загальнодержавних нормативно-правових актів, а також можуть 
бути підзвітними та підконтрольними.

Взаємодія «2» та взаємодія «3» знаходиться приблизно 
на однакових позиціях. Інститути громадянського суспільства 
не підпорядковуються органам влади та у більшості випадків 
можуть діяти на власний розсуд. Їх вплив на місцеве самовря-
дування, можливо, більш прослідковується, оскільки дається 
взнаки наближеність цих структур. Однак вплив на загально-
державному рівні теж може відбуватись оскільки ті ж самі ЗМІ 
можуть швидко поширювати інформацію на територію всієї 
країни. Не останнє місце також займають громадські об’єднання 
особливо політичного спрямування, котрі іноді можуть значно 
впливати на процеси розробки, ухвалення та реалізації влад-
но-управлінських рішень. В кінцевому результаті ці об’єднання 
можуть перетворитись на політичні партії, котрі з часом увій-
дуть до виборних органів влади та вже зсередини впливатимуть 
на політичні процеси у державі. Звичайно, такі об’єднання вже 
вийдуть зі складу інститутів громадянського суспільства, однак 
попередньо відпрацьовані програми дій та загальні цілі можуть 
залишитись у подальшому.

Взаємодію «4» можна назвати ідеальним варіантом розвитку подій, оскільки передбачає вже тісну співп-
рацю усіх учасників. Найкращі умови для розбудови такої взаємодії можуть бути забезпечені через проведення 
децентралізації влади. Таким чином може бути забезпечено функціонування принципу субсидіарності у вищез-
гаданий спосіб. Тобто, в умовах децентралізації можна підключити інститути громадянського суспільства до 
спільної роботи по забезпеченню інтересів громадян, створенню умов для їх реалізації. В кінцевому результаті 
мають бути побудовані такі взаємовідносини у трикутнику «держава – місцеве самоврядування – інститути 
громадянського суспільства», які дозволять надати автономію та забезпечать спроможність як місцевого само-
врядування, так і громадянського суспільства. При цьому зберігатиметься доступність органів публічної влади 
усіх рівнів щодо забезпечення максимально швидкого залучення владних ресурсів для розв’язання суспільних 
проблем та стабілізації політичної ситуації. До того ж така побудова взаємодії має спонукати владу до ухва-
лення відповідної державної політики та проведення реформ в інтересах суспільства задля зростання рівня 
добробуту громадян.

Виходячи з формулювання у Законі «Про місцеве самоврядування в Україні», який є одним із базових у регу-
люванні цієї сфери взаємовідносин, варто говорити про те, що «місцеве самоврядування в Україні – це гаранто-
ване державою право та реальна здатність територіальної громади … самостійно або під відповідальність орга-
нів та посадових осіб місцевого самоврядування розв’язувати питання місцевого значення в межах Конституції 
і законів України» [15]. Тобто місцева громада є першоджерелом влади на певній території, а органи місцевого 
самоврядування та посадовці мають відігравати роль інструмента для розв’язання проблем місцевого масштабу. 
Звісно, що органи місцевого самоврядування є більш формалізованими та легалізованими, аніж інші формування, 
однак цілком допустимим є варіант формування окремих громадських об’єднань з метою самостійного розв’я-
зання питань місцевого значення. До того ж ці інститути можуть виступати фактичними представниками терито-
ріальної громади, оскільки органам влади набагато легше співпрацювати із конкретними людьми та конкретними 
організаціями, аніж із громадянами загалом. Така діяльність буде значно ефективнішою в тому разі, якщо серед 
територіальної громади є достатня кількість свідомих, досвідчених та соціально активних осіб для об’єднання 
зусиль з метою покращення умов життя й розв’язання наявних проблем.

У разі, якщо активних громадян недостатня кількість або продуктивна діяльність їхніх об’єднань відсутня, 
влада може сприяти процесам об’єднання. Так у Конституції України прописано, що органи місцевого само-
врядування за наявності певної ініціативи з боку громадян можуть дозволяти їм об’єднуватись у органи самоо-
рганізації населення (ОСН) за територіальним принципом (квартальні, вуличні, мікрорайонні тощо). Головним 
у цьому є те, що ці органи можуть бути наділені частиною компетенцій органів влади та разом із цим можуть бути 
забезпечені у майновому та фінансовому плані для виконання поставлених перед ними завдань [12]. За наявності 
певного досвіду у посадовців та представників громадськості можна забезпечити стабільну діяльність із забезпе-
чення базових потреб місцевих жителів, розв’язання питань житлово-комунального господарства та ін.

Серед основних завдань функціонування ОСН можна виділити такі:
1) створення умов для забезпечення процесу надання комунальних та інших послуг з метою задоволення 

побутових, соціальних та інших потреб місцевого населення;

 

Рис. 2. Схема взаємовідносин  
у публічній сфері
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2) створення відповідних умов для забезпечення громадської участі у розв’язанні проблем на місцевому 
рівні (кварталу, вулиці, мікрорайону тощо);

3) участь у реалізації місцевих програм економічного, соціального, культурного розвитку, покращення еко-
логічного стану громади загалом або окремої території [17].

Дещо обмеженими повноваженнями у плані розв’язання питань місцевого значення володіють об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Їхня діяльність переважно спрямована на забезпечення умов 
надання комунальних послуг, розв’язання господарських та побутових питань. Разом із тим ОСББ можуть бути 
задіяні у наданні владою пільг та субсидій соціально незахищеним особам, частковій компенсації проведення 
капітального ремонту будівлі тощо [16]. Із початком реформи децентралізації в України владою було зроблено 
ставку якраз на спонукання місцевих жителів створювати ОСББ для самостійного розв’язання питань комуналь-
ного господарства. Протилежний бік цього спрямування – створення чисельної кількості об’єднань громадян, 
котрі у певній мірі стали більш активно залучатись до покращення умов власного життя, а згодом і розширення 
своєї діяльності. Представники ОСББ там само можуть виступати від імені певної кількості громадян у взаєми-
нах із органами публічної влади, заявляти про наявні потреби. Логічним продовженням цього може бути участь 
у розробці та впровадженні в життя владно-управлінських рішень.

Отже, можна говорити, що проведення децентралізації влади в Україні дає поштовх для розвитку ОСН 
та ОСББ, які мають перспективу бути систематично задіяними у роботі органів публічної влади (перш за все 
органів місцевого самоврядування) для повсюдного покращення умов життя. При цьому є фактично лише дві 
вимоги для інтенсифікації процесів взаємодії:

1) наявність політичної волі та бажання серед органів місцевого самоврядування;
2) активність громади та бажання докладати власні зусилля до розв’язання нагальних побутових і соціаль-

но-культурних проблем.
На жаль, нині в Україні такої активності ще не вистачає. Цього можна назвати низку причин (рис. 3).

  
Рис. 3. Причини повільного розвитку громадянського суспільства в Україні

Загалом серед інститутів громадянського суспільства в Україні останніми роками простежується достатньо 
велика різноманітність і вони, вочевидь, мали б представляти інтересі значної кількості громадян. Певною мірою 
це пов’язано як і з подіями соціально-політичного характеру в Україні за останні роки, так і з проведенням низки 
реформ, однією з основних серед яких можна назвати децентралізацію влади. Однак для цього найважливішим 
атрибутом інститутів громадянського суспільства має бути саме активність та дієвість у соціально-економічному, 
політичному, культурному житті країни.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Реформа децентралізації, 
що проходить в Україні останніми роками, є не першою спробою проведення змін адміністративно-територі-
ального устрою та розв’язання суперечностей у взаємодії між органами публічної влади різних рівнів. Однак 
спеціалісти позитивно кваліфікують перетворення, до яких призвела децентралізація влади на цьому етапі. На 
відміну від попередніх спроб, цього разу в Україні спромоглися зсунути з місця це питання та провести реальні 
перетворення. Особливо важливим це є для розвитку громадянського суспільства, адже:

1) значну частку повноважень, а з ними і фінансів, було спущено вниз на рівень органів місцевого самовря-
дування, що має значно прискорити процесів розв’язання нагальних питань;

2) громадянам було надано не тільки можливість, а й певний стимул створювати організації для відстою-
вання власних прав та інтересів, покращення рівня добробуту тощо;

3) завдяки широкій інформаційній кампанії, а також наближеності органів місцевого самоврядування до гро-
мадськості інститутам громадянського суспільства надано поштовх для розвитку, активізації діяльності та нала-
годження співпраці із владою;

4) органи публічної влади в умовах глобальних перетворень почали розширювати свою діяльність із нала-
годження взаємодії з громадянами, підвищили рівень прозорості та відкритості;
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5) все більше створюється умов для забезпечення підзвітності та підконтрольності владних структур перед 
суспільством.

Надалі розвитку досліджуваної тематики варто приділити увагу питанню щодо того, як в умовах децентралі-
зації в України органи публічної влади мають співпрацювати із інститутами громадянського суспільства у плані 
підвищення рівня політичної та правової освіти населення. Варта уваги також тема підвищення відповідальності 
як влади, так і громадян, оскільки, маючи наміри впливати на процеси вироблення та ухвалення управлінських 
рішень, їм потрібен не тільки певний рівень обізнаності, а й достатній рівень відповідальності.
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СЕКТОРАЛЬНА БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА  
ЯК МЕХАНІЗМ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

У статті розглядаються питання секторальної бюджетної підтримки регіонального та місцевого розвитку. Регі-
ональний/місцевий економічний розвиток – це та основа української економіки, яка дає можливість не тільки розвивати 
соціально-економічний комплекс держави, але й забезпечувати конкурентоспроможність регіонів, створювати нові робочі 
місця з гідною заробітною платою та зменшувати соціальну напругу в територіальних громадах.

Держава в цьому випадку теж може виступати як інвестор (донор), який спрямовує гроші на регіональний розвиток, 
на реалізацію таких розвиткових проєктів. Не стоять осторонь і міжнародні урядові та неурядові організації, діяльність 
яких спрямована на допомогу країнам, що цього потребують, у розбудові економіки та запровадженні передових стандартів 
державного (публічного) управління у сфері національного/регіонального/місцевого розвитку.

Аналізуються результати проведення конкурсу секторальної бюджетної підтримки за кошти Європейського Союзу. 
Зокрема, перший етап конкурсу пройшов у 2017 році. Було визначено 70 проєктів-переможців, які отримали понад 600 млн 
грн бюджетного фінансування. У 2020 році відбувся другий етап конкурсу. За його результатами 56 проєктів отримають 
535 млн грн. Усього ж заявниками з усіх регіонів України було подано 739 проєктів на загальну суму 8,4 млрд грн.

У дослідженні також вивчається досвід Миколаївської області на прикладі проєкту 2017 року «Інноваційний клас-
тер RInnoHUB», а також даються характеристики проєктів 2020 року: «Розвиток інноваційного кластеру «RInnoHUB», 
«Економіко-соціальний бізнес-інкубатор для громад», «Інкубатор із запуску бізнесу у сфері аквакультури «AQUABATOR». 
В економіку Миколаївської області буде залучено за три роки близько 20,7 млн грн. Цікавим є те, що всі три проєкти стали 
переможцями в програмі «Інноваційна економіка та інвестиції», що ще раз доводить перспективність цього напряму роз-
витку національної української економіки та сприяє зростанню іміджу Миколаївської області та України загалом.

Проведення конкурсу проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися коштом державного бюджету 
та які отримано від Європейського Союзу, показує, що державна та донорська підтримки дуже важливі для розвитку регіо-
нальної економіки. Майже 850 млн грн буде інвестовано в економіку України та розвиток її територіальних громад протягом 
трьох наступних років.

Ключові слова: державне управління, регіональний і місцевий розвиток, державна підтримка економічного розвитку, 
секторальна бюджетна підтримка, конкурс проєктів розвитку.

M. O. Durman. Sectoral budget support as a mechanism of regional and local development
The article considers sectoral budget support for regional and local development. Regional/local economic development is 

the basis of the Ukrainian economy, which allows not only to develop the socio-economic complex of the state, but also to ensure 
the competitiveness of regions, create new jobs with decent wages and reduce social tensions in local communities.

In this case, the state can also act as an investor (donor), which directs funds for regional development, for the implementation 
of such development projects. International governmental and non-governmental organizations, whose activities are aimed at helping 
countries in need, to develop their economies and implement advanced standards of public administration in the field of national / 
regional / local development are not left out.

The results of the competition for sectoral budget support at the expense of the European Union are analyzed. The first stage 
of the competition took place in 2017. 70 winning projects were identified, which received more than UAH 600 million in budget 
funding. In 2020, the second stage of the competition took place. According to its results, 56 projects will receive UAH 535 million. 
In total, applicants from all regions of Ukraine submitted 739 projects totaling UAH 8.4 billion.

The study also examines the experience of the Mykolaiv region on the example of the project 2017 “Innovation Cluster 
RInnoHUB”, as well as the characteristics of projects 2020: “Development of the innovation cluster “RInnoHUB”, “Economic 
and social business incubator for territorial communities”, “AQUABATOR business start-up incubator in the field of aquaculture”. 
About 20,7 million UAH will be involved in the economy of the Mykolaiv region for 3 years. It is interesting that all three projects 
became winners in the Program “Innovative Economy and Investment”. This proves the prospects of this direction of development 
of the Ukrainian economy and contributes to the growth of the image of the Mykolayiv region and the Ukraine.

The competition for regional development projects, which can be implemented at the expense of the state budget, received from 
the European Union, shows that state and donor support is very important for the development of the regional economy. Almost UAH 
850 million will be invested in Ukraine’s economy and the development of its territorial communities over the next three years.

Key words: public administration, regional and local development, state support of economic development, sectoral budget 
support, competition of development projects.
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Постановка проблеми. Державна підтримка регіонального та місцевого розвитку – завдання, яке послі-
довно ставиться українським урядом починаючи з проголошення незалежності України. Такі спроби мали в різні 
роки більший чи менший успіх, проте до 2014 року підхід до формування та реалізації регіональної політики був 
спрямований на «ручний» режим, коли гроші виділялися тому, хто більше й краще просив, а не тому, кому вони 
були більше потрібні чи хто докладав зусиль для стимулювання свого розвитку.

Коли в 2008–2009 роках Мінрегіон готував серйозну реформу державної регіональної політики – політики 
регіонального розвитку, ідея була досить логічною та зрозумілою [1]:

– політика має поширюватися на всі регіони;
– має бути запроваджено систему стратегічних планувальних документів із планувальним циклом, синхро-

нізованим із циклом ЄС – 7 років;
– реалізація політики має здійснюватися через програми, які об’єднують проєкти регіонального розвитку;
– фінансування політики має здійснюватися з державного та місцевих бюджетів;
– фінансування проєктів у регіонах, які відповідають державним пріоритетам, може здійснюватися за під-

тримки з державного бюджету, яка має чітко виражений розмір і процедури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами регіонального розвитку, його стимулювання 

та регулювання займалася велика кількість дослідників. Зокрема, серед них можна виокремити таких науковців 
і напрями: С. Романюк – сучасний стан і перспективи регіонального розвитку [2], О. Морозова – регіональні 
аспекти публічного управління [3], М. Латинін, В. Мамонова та В. Родченко – державна економічна політика 
регіонального розвитку, А. Бойко – планування регіонального розвитку [4], А. Помаза-Пономаренко – напрями 
державного регулювання регіонального розвитку [5], М. Дурман та О. Дурман – деякі інструменти державної 
підтримки регіонального розвитку [6] тощо.

Метою статті є аналіз такого інструменту регіонального розвитку як секторальна державна (бюджетна) під-
тримка регіонального розвитку, зокрема й за кошти Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу. Регіональний/місцевий економічний розвиток – це та основа української еко-
номіки, яка дає можливість не тільки розвивати соціально-економічний комплекс держави, але й забезпечувати 
конкурентоспроможність регіонів, створювати нові робочі місця з гідною заробітною платою та зменшувати соці-
альну напругу в територіальних громадах.

Тому для запровадження таких підходів у 2014 року дали старт новій реформі регіональної політики шля-
хом ухвалення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та Стратегії сталого розвитку 
«Україна-2020».

Саме в першому документі [7] передбачалося, що інтегрований підхід до формування і реалізації нової 
державної регіональної політики передбачатиме поєднання декількох складових частин, серед яких вказується 
наявність секторальної (галузевої) політики – підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів шляхом опти-
мізації і диверсифікації структури економіки, забезпечення ефективної спеціалізації регіонів із пріоритетним 
використанням власного ресурсного потенціалу.

Метою другого документа [8] стало впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід Укра-
їни на провідні позиції у світі. Задля цього рух уперед здійснюватиметься, зокрема, й за таким вектором, як 
вектор розвитку: вектор розвитку – це забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ 
та, як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має стати державою із сильною економікою та з передо-
вими інноваціями. Для цього передусім необхідно відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке 
зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господар-
ської діяльності та прозору податкову систему;

Проте це дуже важко зробити без залучення інвестицій в економіку, до того ж у такі проєкти, що є «точками 
зростання», «драйверами економіки».

Держава в цьому випадку теж може виступати як інвестор (донор), який спрямовує кошти на регіональний 
розвиток, на реалізацію таких розвиткових проєктів. Не стоять осторонь і міжнародні урядові та неурядові орга-
нізації, діяльність яких спрямована на допомогу країнам, що цього потребують, у розбудові економіки та запро-
вадженні передових стандартів державного (публічного) управління у сфері національного/регіонального/місце-
вого розвитку. Так, за майже 30 років надання міжнародної технічної допомоги Україні (на початок 2020 року) 
донори надали допомоги майже на 6,5 млрд доларів США, з них на регіональний/місцевий розвиток – майже 
920 млн доларів [9].

У межах цього фінансування у 2014 році між урядом України та Європейською комісією було укладено Угоду 
про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримку регіональної політики України (далі – 
Угода) [10], що спрямована на досягнення цілей, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку Укра-
їни на період до 2020 року (перша складова). Загальною метою запропонованої Угоди є підтримка соціальної, 
економічної та територіальної згуртованості України й підвищення добробуту громадян у всій країні, а її цілями 
є такі:
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1) підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів;
2) територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток;
3) ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку.
У межах цієї Угоди в 2018 році було проведено перший етап конкурсу секторальної підтримки за кошти ЄС, 

у якому серед 507 проєктів зі всіх регіонів України було визначено 70 проєктів-переможців (рис. 1.).
Серед цих 70 проєктів найбільше у Львівській області – 12 проєктів; Хмельницькій – 10; по 1 проєкту у Мико-

лаївській, Донецькій, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Луганській областях, МОН – 9 про-
єктів, по 1 проекту у Мінагрополітики і Мінрегіону. Загальна сума бюджетого фінансування становить понад 
600 млн грн всього – близько 750 млн грн). Вісім областей подали проєкти, які не змогли отримати фінансування, 
зате Міністерство освіти і науки України виграло 11 проєктів, а МінАПК – 1 проєкт.

 
 

Рис. 1. Кількість проєктів-переможців та обсяги фінансування першого конкурсу  
секторальної підтримки (2017 рік) [11]

2020 року другий етап конкурсу відбувався на оновленій технологічній платформі (проєкти подавалися 
й оцінювалися тільки в електронній формі), було також додано дві програми, на які можна подавати розвиткові 
проєкти. Усього визнано переможцями 56 проєктів. На розвиткові цілі передбачено 844 961,304 тис. грн, з них 
із державного бюджету – 535 068,920 тис. грн, а з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодав-
ством, – 309 892,384 тис. грн. Сума бюджетного фінансування дещо зменшилася, порівняно з першим етапом – 
535 млн грн проти 600 млн грн, проте загальна сума фінансування зросла майже на 100 млн грн – до 844 млн грн, 
з 750 млн грн (рис. 2). Це пов’язано насамперед із тим, що заявники для перемоги в конкурсі та отримання допо-
моги суттєво збільшували частку власного співфінансування або залучали кошти з інших джерел, що не заборо-
нені умовами конкурсу та чинним законодавством.

Цього року 6 областей не змогли підготувати гідних проєктів, проте Міністерство розвитку громад і терито-
рій підготувало 4 проєкти, Міністерство освіти і науки – 2, Міністерство екології – 1. Усього ж заявниками з усіх 
регіонів України було подано 739 проєктів на загальну суму 8,4 млрд грн.

Тепер хочемо розглянути підготовку розвиткових проєктів на конкурс секторальної підтримки в областях 
України на прикладі Миколаївської області.

2017 року в Миколаївській області був один проєкт-переможець у розділі «Інноваційна економіка та інвести-
ції», а саме – «Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний HUB» (RInnoHUB)» [13]. Мета проєкту – ство-
рення передумов для індустріального інноваційного розвитку економіки Миколаївської області на базі високо-
технологічних, креативних наукомістких вітчизняних розробок товарів і послуг, які матимуть попит на світових 
ринках, а конкретна мета – зростання кількості нових інноваційних підприємств із високотехнологічними робо-
чими місцями та високою доданою вартістю і продуктивністю.

Замовником проєкту виступала Миколаївська обласна державна адміністрація, а ініціатором і виконавцем – 
Регіональний фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області [14]. За три роки виконання проєкту він 
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підтвердив свою життєздатність і результативність і має на меті продовжувати свою роботу як передового іннова-
ційного проєкту не тільки в Миколаївській області, але й у масштабах України та всього світу.

До суттєвих досягнень проєкту «RInnoHUB» можна віднести такі [15]:
– створено 45 нових робочих місць;
– створено регіональну біржу стартапів;
– реалізовано та розвинуто 12 інноваційних проєктів;
– створено 5 нових підприємств;
– залучено фінансування шляхом участі учасників на різних інвестиційних майданчиках – 10 проєктів;
– взято участь 22 проєктами у національних стартап-конкурсах.
Працював проєкт також і в просвітницькому напрямі. Тут він має такі здобутки:
– підготовлено 780 спеціалістів і підприємців в інноваційній галузі;
– створено «Антикризовий канал 2020», де проводяться онлайн-сесії з представниками громад [16].
– випущено 36 випусків щомісячного дайджесту «Прорив» з аналізом сучасного стану інноваційної еконо-

міки;
– проведено 70 просвітницьких заходів;
– установлено ділові відносини з майже 20 науково-інформаційними центрами країн ЄС та Азії, а також 

США.
Варто зазначити, що за майже три роки, які пройшли з моменту першого етапу конкурсу, команда Регіо-

нального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області вийшла на новий рівень і заснувала Аген-
цію розвитку Причорномор’я [17]. Ця Агенція – об’єднання проєктних менеджерів з Миколаївської, Херсонської 
та Кіровоградської областей (професійні консультанти, представники структур підтримки бізнесу і територіаль-
них громад) з метою залучення інвестицій до Південного регіону України.

22 вересня пройшла перша установча конференція Агенції щодо формування та подання проєктів у межах 
Програми підтримки секторальної політики, яка фінансується коштом державного бюджету, отриманого від ЄС. 
Кожен з учасників конференції представив концепти проєктів, які будуть подані в межах Програми:

– розвиток кластерних ініціатив;
– туристичний напрям;
– інноваційне підприємництво;
– освіта та працевлаштування дорослих людей;
– інклюзія;

 
 

Рис. 2. Кількість проєктів-переможців та обсяги фінансування першого конкурсу  
секторальної підтримки (2020 рік)

Побудовано автором за [12]
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– соціальне підприємництво;
– енергоменеджмент;
– громадське телебачення тощо.
Протягом двох місяців ці проєкти готувалися до подання на конкурс (формувалися цілі і завдання проєктів, 

визначалися їхні цільові групи та бенефіціари, формувалися переліки заходів і логічно-структурні матриці, оці-
нювалися ризики тощо). Оскільки Агенція ще не була оформлена юридичною особою саме як Агенція регіональ-
ного розвитку, то в неї не було права подавати проєкти на конкурс самостійно (хоча це було однією з новацій дру-
гого конкурсу). Проте Агенція була ініціатором розроблення та подання від різних заявників близько 10 проєктів.

Усі проєкти від Миколаївської області, що були визначені переможцями, були підготовані Агенцією розвитку 
Причорномор’я, а саме:

1) Розвиток інноваційного кластеру «RInnoHUB»;
2) Економіко-соціальний бізнес-інкубатор для ОТГ;
3) Інкубатор із запуску бізнесу у сфері аквакультури «AQUABATOR».
Перший проєкт «Розвиток інноваційного кластеру «RInnoHUB» (заявник – Миколаївська обласна державна 

адміністрація) є продовженням проєкту-переможця першого етапу і передбачає подальший розвиток ідеї сти-
мулювання інноваційної економіки та підтримки стартапів.

Другий проєкт «Економіко-соціальний бізнес-інкубатор для ОТГ» (заявник – Миколаївська обласна дер-
жавна адміністрація) має на меті створення комфортного середовища та передумов для перспективного розвитку 
інноваційного, клієнтоорієнтованого підприємництва в об’єднаних територіальних громадах із метою сприяння 
в набутті ними фінансової самостійності, формуванні експортного потенціалу та інвестиційної привабливості 
Миколаївської області в цілому.

Третій проєкт «Інкубатор із запуску бізнесу у сфері аквакультури «AQUABATOR» (заявник – Миколаїв-
ська міська рада). Мета проєкту – створення екосистеми розвитку аквафермерства в Південному регіоні через 
стимулювання малого та середнього підприємництва та створення бази матеріалів, обладнання та технологій 
у сфері морефермерства. Як результат ми отримаємо створення нових робочих місць і розвиток самозайнятості 
населення і розвиток нового та актуального виду підприємництва у Південному регіоні.

В економіку Миколаївської області буде залучено за три роки близько 20,7 млн грн. Цікавим є те, що всі три 
проєкти стали переможцями в Програмі «Інноваційна економіка та інвестиції», що ще раз доводить перспектив-
ність цього напряму розвитку національної української економіки та сприяє зростанню іміджу Миколаївської 
області та України у цілому.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, проведення кон-
курсу проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися коштом державного бюджету, отриманого від 
Європейського Союзу, показує, що державна та донорська підтримка дуже важлива для розвитку регіональної 
економіки. Майже 850 млн грн буде інвестовано в економіку України та розвиток її територіальних громад протя-
гом трьох наступних років. А для Миколаївської області основним драйвером її соціально-економічного розвитку 
та поліпшення життя жителів південного регіону повинна стати саме інноваційна економіка. Водночас велику 
роль у залученні коштів і написанні проєктів відіграють Агенції регіонального розвитку обласного та міжрегіо-
нального рівня.

Наступні пошуки плануємо зосередити на вивченні ефективності використання коштів міжнародної техніч-
ної допомоги, наданих на першому етапі конкурсу, в інших проєктах та інших областях України.
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МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ Й БОРОТЬБИ ІЗ СЕКСИЗМОМ:  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНІ ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРСПЕКТИВИ

У статті показано, що ґендерна рівність має надзвичайно важливе значення для захисту прав людини, функціону-
вання демократії та належного врядування, поваги до верховенства права й просування добробуту для всіх; доведено, що 
сексизм є проявом таких історично нерівноправних взаємин між жінками та чоловіками, які призводять до дискримінації 
та перешкоджають повноцінному поліпшенню становища жінок у суспільстві; зазначається, що сексизм є надзвичайно 
поширеним і домінує в усіх галузях і в усіх суспільствах; доведено, що основна мета заходів запобігання та боротьби із сек-
сизмом – це спонукання до змін поведінки та культури на індивідуальному, інституційному і структурному рівнях; показано, 
що, крім планів, політики і програм, методами запобігання та боротьби із сексизмом можуть бути законодавчі, виконавчі, 
адміністративні, бюджетні та регуляторні інструменти; доведено, що Українська держава має використовувати наявні 
інструменти й забезпечувати їх ефективне впровадження або створювати нові інструменти, що будуть доступні для запо-
бігання сексистській поведінці та захисту від неї, а де це доречно – використовуватимуться для переслідування й покарання 
кривдників і надання відшкодування жертвам; показано, що в цьому зв’язку варто застосовувати такі важливі механізми, як 
законодавство, яке стосується сексизму, зокрема визначення; посібник користувача; інструкції щодо шляхів допомоги жерт-
вам і відшкодування для них, а також щодо ризиків і наслідків для кривдників; наголошено, що для подолання в суспільстві 
сексизму треба більш активно заохочувати участь громадянського суспільства, зокрема жіночих неурядових організацій, 
релігійних і лідерів громад, професійних об’єднань і профспілок юристів та суддів у розробленні політики та законодавства, 
спрямованих на боротьбу із сексизмом, щоб просувати співпрацю та гарантувати їх залучення до реалізації цих заходів.

Ключові слова: ґендерна рівність, дискримінація, ґендерна дискримінація, сексизм, законодавство, що стосується сек-
сизму, шляхи допомоги жертвам сексизму.

I. P. Lopushynskyi, O. I. Kovnir. Mechanisms for preventing and combating sexism: European experience and domestic 
legislative perspectives

The article shows that gender equality is extremely important for the protection of human rights, the functioning of democracy 
and good governance, respect for the rule of law and the promotion of well-being for all; it has been proven that sexism is a manifestation 
of such historically unequal relations between women and men, which lead to discrimination and hinder the full improvement 
of the position of women in society; it is noted that sexism is widespread and dominates in all branches and in all societies; it has 
been proven that the main purpose of measures to prevent and combat sexism is to encourage changes in behavior and culture 
at the individual, institutional and structural levels; it is shown that, in addition to plans, policies and programs, methods of preventing 
and combating sexism can be legislative, executive, administrative, budgetary and regulatory instruments; it proves that the Ukrainian 
state should use existing tools and ensure their effective implementation or create new tools that will be available to prevent and protect 
sexist behavior and, where appropriate, be used to prosecute and punish perpetrators and provide compensation to victims; it is 
shown that important mechanisms such as legislation on sexism, including definitions, should be used in this regard; user’s manual; 
instructions on how to help and compensate victims, as well as on the risks and consequences for perpetrators; it  emphasizes that, in 
order to combat sexism, the participation of civil society, in particular women’s NGOs, religious and community leaders, trade unions 
and trade unions of lawyers and judges, should be more strongly encouraged in the development of anti-sexism policies and legislation 
to promote cooperation and guarantee their involvement in the implementation of these measures.

Key words: gender equality, discrimination, gender discrimination, sexism, sexism legislation, ways to help victims of sexism.

Постановка проблеми. Як відомо, Комітет міністрів Ради Європи 27 березня 2019 року підготував держа-
вам-членам Рекомендацію щодо запобігання та боротьби із сексизмом, зокрема законодавчого запровадження 
поняття «сексизм» [2]. Прагнучи створити Європу, вільну від сексизму та його проявів, Комітет міністрів 
Ради Європи рекомендував урядам держав-членів: 1) ужити заходів для запобігання сексизму та його проявам 
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і боротьби з цими явищами в публічній і приватній сферах, а також заохочувати відповідні зацікавлені сторони 
впроваджувати належне законодавство, політику та програми, спираючись на визначення й поради в цій Рекомен-
дації; 2) моніторити прогрес реалізації цієї Рекомендації та повідомляти компетентний профільний комітет Ради 
Європи про вжиті заходи і досягнутий у цій сфері прогрес; 3) гарантувати, що цю Рекомендацію, зокрема додаток 
до неї, перекладено та поширено (у доступних форматах) серед відповідних органів і зацікавлених сторін [2].

На підставі цих Рекомендацій у Верховній Раді України й було напрацьовано та на початку 2021 року заре-
єстровано два законопроєкти щодо запобігання проявам сексизму в українському суспільстві, а саме: «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проявів сексизму» від 15 січня № 4598 [8] та «Про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за 
прояви сексизму в суспільстві» від 15 січня № 4599 [9]. Авторами названих законопроєктів є десять народних 
депутатів України на чолі з О.А. Качурою та Д.В. Люботою. Проєкти названих законів [8; 9] уже спрямовано на 
розгляд до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, а також оприлюднено на сайті 
парламенту. Водночас, як повідомляють у ЗМІ окремі народні депутати України, невдовзі планується подання 
й альтернативних проєктів щодо запобігання та протидії сексизму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом упродовж 2017–2019 років до висвітлення про-
блем, пов’язаних із сексизмом, зверталися О.Є. Нестеренко (досліджує форми та шляхи лінгвального вираження 
сексизму у промовах і висловленнях американських політиків-республіканців, 2017) [7], С.О. Ангелова, О.Б. Дав-
ліканова (вивчали сексуальність і сексизм у рекламі, 2018) [1], Н.В. Куравська (описує ґендерні стереотипи як 
джерело ґендерної дискримінації та сексизму, 2018) [6], К.В. Тараненко (відстежує вияви сексизму в мові з пози-
цій еколінгвістики, 2019) [10], М.Е. Кругляк, В.В. Петрожалко (описали прояви сексизму в комп’ютерних іграх, 
2019) [5] та інші.

Водночас проблема сексизму досі в Україні, по суті, не вивчалася з позицій державноуправлінської науки, 
нині ще не описано перспективного законодавчого закріплення запобігання та боротьби з таким ганебним яви-
щем, як сексизм, що вже давно розв’язано в країнах європейської спільноти.

Мета статті. Зважаючи на такий стан проблеми, нами й було визначено за мету дослідження вивчення 
стану із запобіганням і боротьбою із сексизмом в Україні, зокрема перспектив законодавчого врегулювання цього 
питання.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, сексизм (англ. sexism, від лат. sexus – стать; також ґендерна дис-
кримінація, дискримінація за статтю) – упередження чи дискримінація людей через їхню стать або ґендер. Це 
поняття пов’язане з ґендерними стереотипами та ґендерними ролями, сексизм може стосуватися віри в природну 
вищість; конструюється системною суспільною недооцінкою або упередженнями щодо певної статі, стереотипі-
зацією суджень про стать людини; проявляється в диспропорції влади, прав і можливостей між статями. Інсти-
туціалізованими наслідками сексизму є ґендерна нерівність у різних сферах людської діяльності, особливо на 
робочому місці (розрив в оплаті праці, скляна стеля (glass ceiling) – термін із теорії ґендерних досліджень, введе-
ний феміністками на початку 1980-х для позначення невидимого і формально ніяк не позначеного бар’єру, який 
обмежує кар’єрне просування жінок, безвідносно до їхніх професійних якостей, певним рівнем соціальної ієрар-
хії в організації, галузі або державній системі – І. Л.) [13].

Відповідно до Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, сексизм – це будь-які дія, жест, візуальний 
прояв, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або 
група людей гірші через свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сферах, у мережі або поза нею 
і скеровані на (або спричиняють): порушення власної гідності або прав людини чи групи людей; фізичну, сек-
суальну, психологічну або соціально-економічну шкоду або страждання особи чи групи осіб; створення загроз-
ливого, ворожого, принизливого або образливого середовища; перешкоджання незалежності або повноцінному 
здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб; підтримку та посилення ґендерних стереотипів [2].

Нещодавно проведене опитування серед українських жінок-політиків на різних рівнях влади й політичної 
активності виявило, що сексизм – дуже поширене в Україні явище. Найпоширенішими типами насильства жін-
ки-політики назвали: приниження в соціальних мережах і ЗМІ – 62%, психологічне насильство – 59%, сексизм – 
59%, словесні образи – 58%, сексуальні домагання – 47% [4].

Нині сексизм і сексистську поведінку доводиться спостерігати в усіх сферах життєдіяльності людини, зокрема 
в кіберпросторі (інтернеті та соціальних мережах). З ними можуть стикатись індивідуально та колективно одна 
людина або група осіб навіть тоді, коли ні така особа, ні група людей не були безпосередніми об’єктами сексизму 
й сексистської поведінки, наприклад, через сексистську рекламу або публікацію зображень оголених жінок на 
робочому місці. Трьома рівнями увічнення та переживання сексизму є: індивідуальний, інституційний (напри-
клад, у родинному, робочому чи освітньому середовищі) і структурний (наприклад, через соціальні ґендерні 
нерівності, соціальні норми або поведінку). Сексизм – це замовчування, коли особи або групи не повідомляють 
або не скаржаться на сексистську поведінку через страх того, що їх не сприймуть серйозно, будуть утискати чи 
навіть притягнуть до відповідальності [2].
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Комітет міністрів Ради Європи зазначає, що жінки та чоловіки можуть стикатися з різноманітними та пере-
хресними формами сексизму на основі й низки інших чинників, зокрема етнічного походження, статусу члена 
меншини чи корінного жителя, віку, релігії, статусу біженця або мігранта, інвалідності, сімейного стану, соці-
ального походження, ґендерної ідентичності, сексуальної орієнтації чи сексуальності. Вони можуть опинятися 
в більш вразливих ситуаціях або ставати ціллю різних актів сексизму в різних умовах, наприклад, дівчата й жінки, 
які провадять діяльність переважно в чоловічому середовищі (наприклад, у бізнесі, фінансах, військовій сфері 
або політиці). Жінки на владних посадах, зокрема громадські діячі, також постають як окремі об’єкти проявів 
сексизму, оскільки їх сприймають як таких, що відійшли від соціальних ґендерних норм, які вилучають жінок із 
публічного простору або повноважень. Інтерсексуальні й транссексуальні особи також стикаються з додатковими 
та/або більшими проблемами, пов’язаними із сексизмом [2].

На думку Комітету міністрів Ради Європи, основна мета заходів запобігання та боротьби із сексизмом – це 
спонукання до змін поведінки та культури на індивідуальному, інституційному і структурному рівнях. Окрім 
планів, політик і програм, методами запобігання та боротьби із сексизмом можуть бути законодавчі, виконавчі, 
адміністративні, бюджетні та регуляторні інструменти. Держави повинні вибрати ті інструменти, що найкраще 
підходять для їхнього власного контексту й цілей конкретного заходу.

Для викорінення несвідомого упередження, з одного боку, і навмисної сексистської поведінки – з іншого, 
потрібні різні інструменти. Несвідомі упередження можна усунути через підвищення обізнаності, навчання 
й освіту, а для викорінення навмисної та постійної сексистської поведінки та мови ворожнечі потрібні більш 
рішучі заходи. У цьому зв’язку варто взяти до уваги такі важливі варіанти, як законодавство, що стосується сек-
сизму, зокрема визначення; посібник користувача; інструкції щодо шляхів допомоги жертвам і відшкодування для 
них, а також щодо ризиків і наслідків для кривдників [2].

Держави мають використовувати наявні інструменти й забезпечувати їх ефективне впровадження або ство-
рити нові інструменти, що будуть доступними для запобігання сексистській поведінці та захисту від неї, а де це 
доречно – використовуватимуться для переслідування й покарання кривдників і надання відшкодування жертвам. 
Треба заохочувати відповідні державні органи та служби, наприклад омбудсменів, комісії з рівності, законодавчі 
асамблеї, національні правозахисні установи, державні підприємства та органи для подання скарг, розробити 
й запровадити кодекси поведінки чи рекомендації щодо сексизму, які відповідатимуть всеосяжній політиці щодо 
ліквідації сексизму, і забезпечити належні ресурси для таких заходів [2].

Сьогодні Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи [2] – це єдиний міжнародний документ, у якому 
міститься визначення сексизму. У документі, зокрема, наголошується, що, попри ухвалені на міжнародному, наці-
ональному та місцевому рівнях стандарти дотримання ґендерної рівності, застосування цих стандартів на прак-
тиці залишається не досить реалізованим; різноманітні прояви сексизму є причинами та наслідками ґендерної 
нерівності.

Невдовзі після ухвалення Рекомендації [2] в Міністерстві соціальної політики України 23 липня 2019 року 
відбулася робоча нарада з питань підготовки плану заходів на виконання рекомендації Комітету міністрів Ради 
Європи СМ/Rес (2019) про запобігання та боротьбу із сексизмом [2]. У робочій нараді взяли участь представниці 
офісу віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністерства освіти 
і науки, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства культури, а також міжнародних 
та громадських організацій. Під час наради було проаналізовано рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи 
щодо запобігання та боротьби із сексизмом, визначено заходи, що вже впроваджуються Державною програмою 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, Національним планом дій із виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, Національним планом дій із виконання 
підсумкових зауважень, наданих Комітетом ООН із ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної 
доповіді України про виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 
2021 року, та окреслено перелік заходів щодо протидії сексизму, які доцільно було б внести до нормативно-право-
вих документів у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків [11].

Нині в українське законодавство вперше пропонується ввести поняття «сексизм». Наприклад, законопроєкт 
№ 4598 [8] пропонує доповнити Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» тер-
міном «сексизм». Під ним законодавці розуміють будь-які дії, жести, візуальні прояви, вимовлені або написані 
слова, практику або поведінку, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірша через свою 
стать, і проявляються в громадській або приватній сферах, у мережі Інтернет або поза нею та спрямовані на (або 
викликають): порушення власної гідності або прав людини або групи людей; сексуальний, психологічний збиток 
або страждання особи або групи осіб; створення загрозливого, ворожого, принизливого чи образливого середо-
вища; перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи або групи осіб; 
підтримку і посилення гендерних стереотипів [8].

Депутати також передбачили винятки, що не може вважатися сексизмом. Це спеціальний захист жінок під 
час вагітності, пологів і грудного вигодовування дитини; обов’язкова строкова військова служба для чоловіків, 
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передбачена законом; різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом; особливі вимоги 
з охорони праці жінок і чоловіків, пов’язані з охороною їхнього репродуктивного здоров’я; позитивні дії (що саме 
розуміється під фразою «позитивні дії» – не пояснюється – І. Л.) [8]. «Особа, яка вважає, що стосовно неї було 
здійснено сексизм <...> має право звернутися зі скаргою до державних органів <...> до Національної поліції Укра-
їни, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному законом», – 
наголошується в законопроєкті [8].

На додаток до цього в законопроєкті № 4599 [9] пропонується розширити статтю 173-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, доповнивши її словосполученням «вчинення сексизму». За сексизм пропону-
ється запровадити такі види покарань: штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нині – 
170–340 грн – Л. І.), від 20 до 40 (340–680 грн) – за повторне порушення; громадські роботи на строк від 30 до 
40 годин/від 40 до 60 годин – за повторне; адміністративний арешт до 7 діб/до 15 діб – за повторне [9].

Згідно із законопроєктом, карати за сексизм можна буде впродовж пів року з моменту виявлення порушення, 
але не пізніше ніж через два роки після самого акту сексизму. Заарештовувати за сексизм зможе поліція [9].

Загалом два документи [8; 9] між собою узгоджені й передбачають спільну мету. Крім того, що вони є акту-
альними для українського суспільства, ці проєкти є частиною плану узгодження законодавства України з нормами 
Європейського Союзу. Автори законопроєктів переконані, що встановлення відповідальності за прояви сексизму 
в суспільстві сприятиме захисту охоронюваного правопорядку і правовідносин, викоріненню сексизму, а також 
реалізації прав і можливостей людини й громадянина.

Крім того, група народних обраниць 2 лютого 2021 року планувала зареєструвати у Верховній Раді й альтер-
нативний законопроєкт щодо протидії проявам сексизму на додаток до двох документів, що були зареєстровані 
в парламенті раніше [8; 9]. Про це в коментарі «Суспільному» повідомила голова Комітету парламенту з питань 
інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка є однією із співавторів альтернатив-
ної законодавчої ініціативи. За її словами, у документі буде уточнено термінологію відповідно до міжнародної 
практики. Зі свого боку, інша співавторка законопроєкту Марія Іонова додала, що цей документ, крім того, що 
уточнює термінологію, також розширює сферу її застосування. Також, за її словами, у документі буде прописано, 
куди можна звернутися в разі, якщо людина стала жертвою сексизму [12].

З метою запобігання й боротьби із сексизмом наприкінці 2020 року для жінок і чоловіків у місцевій політиці 
в межах проєкту «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні», що впроваджується Конгресом 
місцевих та регіональних влад Ради Європи в межах Плану дій Ради Європи для України на 2018–2021 роки, було 
розроблено посібник «Запобігання та боротьба із сексизмом на місцевому рівні в Україні» [3].

У посібнику наведено практичні поради органам місцевого самоврядування та національним асоціаціям 
органів місцевих і регіональних влад, а також можливим постраждалим від сексистського насильства (зокрема, 
сексистських висловлювань і сексуальних домагань) та ґендерно зумовленої дискримінації, як-от кандидаткам 
і жінкам, які обіймають посади в місцевих органах влади. У ньому містяться рекомендації щодо того, як розпіз-
нати, запобігти та подолати сексизм завдяки практичним заходам до, під час і після виборів. Зокрема, у посібнику 
наведено приклади належної практики підвищення обізнаності, кодексів професійної етики, які варто ухвалити 
місцевим органам влади, а також описано санкції щодо кривдників і заходи правового захисту осіб, на яких спря-
мовано сексистську поведінку. У ньому також міститься загальний огляд конкретних заходів, покликаних усунути 
основні причини сексизму через посилення ґендерної рівності в органах місцевого самоврядування [3].

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Щоб покласти край сек-
сизму в українському суспільстві, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, депутатам 
парламенту та місцевим депутатам і громадянському суспільству, правоохоронним органам, органам регіональ-
ної та державної влади потрібно докласти спільних зусиль. Почавши з надання достовірних даних, постановки 
чітких цілей і забезпечення спільного розуміння масштабу й характеру проблеми, органи публічної влади можуть 
затвердити низку стратегій для розв’язання проблеми сексизму та сприяння ґендерній рівності в місцевій, регіо-
нальній і загальнодержавній політиці. Органи місцевої, регіональної та державної влади можуть демонструвати 
свої зобов’язання щодо подолання сексизму через розроблення належних структур і політики протидії сексизму 
та сприяння рівності в суспільстві загалом і відповідних установах, організаціях і на підприємствах. Виділення 
достатніх фінансових та людських ресурсів, включно з посадовими особами, відповідальними за підзвітність, 
забезпечить застосування та виконання цих зобов’язань. Присвятивши себе прозорій практиці та створенню ґен-
дерно-інклюзивної інституційної культури, органи державної влади та органи місцевого самоврядування вибудо-
вують довіру людей і зможуть успішніше виконувати свої повноваження.

Подальші дослідження порушеної нами в статті проблеми вбачаються в аналізі перших кроків Української 
держави щодо виконання законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони про-
явів сексизму в суспільстві» [8] та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
щодо встановлення відповідальності за прояви сексизму в суспільстві» [9] (або альтернативних законопроєктів чи 
одного спільного Закону) після їх ухвалення Верховною Радою України.
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ПЕДАГОГІЧНО-ВИХОВНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

У статті зазначено, що з моменту виникнення національної гвардії найважливішим компонентом діяльності було 
й залишається навчання і виховання особового складу, а педагогічно-виховні процеси є обов’язковим засобом підготовки 
нацгвардійців. У міру ускладнення діяльності служби, створення численних постійних національних гвардій педагогічно-ви-
ховні фактори отримують подальший розвиток. Предметом педагогічно-виховного процесу є навчання, виховання, освіта, 
підготовка нацгвардійців і колективів національної гвардії до успішного розв’язання поставлених службових завдань. Спе-
цифіка виховних чинників полягає в тому, що нацгвардійці з перших днів перебування в національній гвардії не просто навча-
ються та готуються як фахівці національної гвардії, а також розв’язують службові завдання.

Майже кожен нацгвардієць відразу залучається до діяльності колективу, стає до службових обов’язків і несе повну 
моральну, правову, юридичну відповідальність за розв’язання завдань із професійного призначення. Педагогічно-виховна діяль-
ність у національній гвардії відрізняється від більшості інших педагогічних процесів своїм вихованням, навчанням, освітою, 
підготовкою до реальної професійної діяльності, пов’язаної з розв’язанням відповідальних завдань, що вимагають високих 
морально-психологічних якостей, готовності, здатності діяти у складних обставинах, зокрема, з ризиком для життя і здоров’я.

Водночас реалізація заходів із підтримки службової етики вимагає морально-психологічної готовності нацгвардій-
ців. Необхідність підтримки постійної службової готовності робить вирішальний вплив на організацію і методику нав-
чання, формує важливу для нацгвардійця установку на можливість ним розв’язання ситуації, що вимагає відповідного особи-
стого втручання. Навчання нацгвардійців і колективів національної гвардії органічно поєднується зі службовою діяльністю, 
у результаті чого набагато розширюються їхні можливості.

Велика перевага педагогічно-виховного процесу полягає в тому, що може забезпечуватися високий ступінь соціальної 
активності нацгвардійців, а пізнавальні завдання переплітаються з практичними діями. Кінцевою метою навчання особового 
складу є постійна службова готовність до захисту інтересів громадян, підготовка переконаного, упевненого, всебічно роз-
виненого національного гвардійця. У процесі навчання як гуманітарного явища знаходять місце закономірності й пізнаваль-
ної діяльності, розвитку службової відповідальності, формування та розвитку особистості. Під час навчання важливими 
є виховання, оволодіння знаннями, навичками, а також необхідною для нацгвардійця специфічною пізнавальною діяльністю.

Ключові слова: державна політика, процес, педагогічно-виховні механізми, система, гуманітарна сфера, національна 
гвардія, реалізація, функціонування.

V. P. Purnak, D. D. Zaiats. Pedagogical and educational mechanisms of realization of the state humanitarian policy in the 
system of functioning of divisions of the National Guard of Ukraine

The article states that since the emergence of the National Guard, the most important component of activity has been 
and remains the training and education of personnel, and pedagogical and educational processes are a mandatory means of training 
National Guardsmen. As the activities of the service become more complicated, the creation of numerous permanent national guards, 
pedagogical and educational factors are further developed. The subject of the pedagogical and educational process is training, 
upbringing, education, preparation of the National Guard and the National Guard teams for the successful solution of the set official 
tasks. The specificity of educational factors is that from the first days of their stay in the National Guard, National Guard members not 
only study and train as specialists of the National Guard, but also solve service tasks.

Almost every National Guard member immediately joins the team, takes office and bears full moral, legal, legal responsibility for 
solving professional tasks. Pedagogical and educational activity in the National Guard differs from most other pedagogical processes 
by its upbringing, training, education, preparation for real professional activity related to solving responsible tasks that require high 
moral and psychological qualities, readiness, ability to act in difficult circumstances, including at risk to life and health.
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At the same time, the implementation of measures to maintain professional ethics requires moral and psychological readiness 
of the National Guard. The need to maintain constant readiness has a decisive influence on the organization and methods of training, 
forms an important attitude for the National Guard to the possibility of resolving the situation, which requires appropriate personal 
intervention. The training of National Guardsmen and National Guard teams is organically combined with service activities, as a result 
of which their opportunities are greatly expanded.

The great advantage of the pedagogical and educational process is that it can provide a high degree of social activity 
of the National Guard, and cognitive tasks are intertwined with practical actions. The ultimate goal of personnel training is constant 
service readiness to protect the interests of citizens, training of a convinced, confident, comprehensively developed National Guard. In 
the process of learning, as a humanitarian phenomenon, there is a place of regularity and cognitive activity, the development of official 
responsibility, the formation and development of personality. During training, education, mastering knowledge, skills, as well as 
specific cognitive activities necessary for a National Guard are important.

Key words: state policy, process, pedagogical and educational mechanisms, system, humanitarian sphere, national guard, 
implementation, functioning.

Постановка проблеми. Процес виховання діалектично розвивається, а в процесі навчання мають місце всі 
щаблі пізнання: чуттєве сприйняття, абстрактне мислення і практика. У службовій діяльності нацгвардійця мис-
лення і практика виступають в єдності, співвідношення між ними в кожному конкретному випадку визначається 
рівнем розвитку національних гвардійців, їхнім умінням удосконалюватися, наявністю матеріально-технічної 
бази та майстерністю навчальних особистостей [4]. Тому важливо, щоб матеріал унаслідок педагогічно-виховної 
діяльності сприймався повноцінно, піддавався логічній обробці, щоб теоретичні знання втілювалися в практичні 
справи, а повсякденна практика нацгвардійців була підкріплена теорією.

Досягнутий рівень оволодіння службовими навичками не є межею можливого, тому дуже важливо не зупи-
нятися на досягнутому, постійно ставити перед підрозділами національної гвардії загалом конкретні завдання, 
що визначають перспективи вдосконалення службової майстерності. Процес виховання національних гвардійців 
має свої специфічні особливості, з огляду на що він є активним процесом взаємообумовленої діяльності [2]. 
До найважливіших базисів виховання поряд із загальними педагогічними положеннями належить моделювання 
навчання нацгвардійців відповідно до вимог діяльності корпусів і підрозділів національної гвардії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У результаті численних досліджень і публікацій встановлено, 
що специфіка педагогічно-виховної діяльності серед нацгвардійців у взаємодії з практичною службовою діяль-
ністю ґрунтується на науковій організації навчання нацгвардійців і колективів національної гвардії. Насамперед 
це полягає в навчанні та вихованні національних гвардійців і колективів національної гвардії, а також у підготовці 
до успішного ними виконання поставлених службових завдань [11]. Важливим є навчання особового складу наці-
ональної гвардії, підготовка підрозділів до ефективних дій в умовах службової діяльності.

Функціональні завдання, покладені на національну гвардію в умовах нестабільної політичної та економіч-
ної ситуації, у процесі реформування національної гвардії та об’єктивно існуючих для нашої країни зовнішніх 
загроз зумовлюють зміну базису розв’язання проблеми якості підготовки фахівця національної гвардії. Науковий, 
педагогічний і методичний аналіз дав змогу виявити зв’язок особливостей здійснення професійної діяльності, що 
вимагає чіткої сформованості професійної компетентності з основними категоріями службового функціонування 
фахівців національної гвардії [9]. Процесуальні компоненти педагогічно-виховного процесу сьогодні вимагають 
більш поглибленого теоретичного й методологічного забезпечення.

Інформація, отримана з результатів досліджень у межах гуманітарних і соціальних наук, дає цілісне уявлення 
про людину й колектив як об’єкт і суб’єкт впливів і взаємодій. Використання на практиці моделює педагогічний 
процес і його елементи, виховання нацгвардійців є процесом, спрямованим на розвиток особистості нацгвар-
дійця, його якостей, відносин, поглядів, переконань і поведінки. Педагогічно-виховна діяльність у середовищі 
нацгвардійців є основним шляхом отримання ними освіти, а також цілеспрямованим, організованим, планомір-
ним і систематично реалізованим процесом оволодіння знаннями, вміннями і навичками.

Метою статті є обґрунтування формування та реалізації державної гуманітарної політики щодо проход-
ження виховних процесів у підрозділах національної гвардії на сучасному етапі в Україні.

Виклад основного матеріалу. Навчання і вся служба нацгвардійців і колективів національної гвардії прохо-
дять в умовах постійної службової готовності, тобто охоплюють такі види діяльності, які самі викликають потребу 
формувати якості, необхідні для успішного розв’язання службових завдань. Натомість розвиток нацгвардійців як 
особистостей зумовлює процес вдосконалення психічної, інтелектуальної, фізичної, професійної діяльності, від-
повідних якостей національних гвардій [12]. Оволодіння знаннями, вміннями та навичками здійснюється під час 
організованої пізнавальної діяльності нацгвардійців і колективів національної гвардії.

Успішне розв’язання цього завдання можливе під час дотримання низки факторів, потрібен більш суворий 
відбір навчального матеріалу, форм і методів навчання. Тепер особливо важливо підпорядкувати навчання інтер-
есам державної доцільності, вчитися справді того, що необхідно на службі, висуваючи на перший план ідей-
ний гарт, професійну, психологічну підготовку. В організації навчального процесу важливо постійно зважати 
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на інтереси службової готовності, швидкої підготовки фахівців національної гвардії. Навчання знаходить свій 
імператив тільки в умовах службового порядку, точного і суворого виконання наказів, настанов та інструкцій.

У масштабі структурного підрозділу національної гвардії потрібні пошуки нових резервів для підвищення 
ідейно-теоретичного та методичного рівня занять, ефективних прийомів і засобів навчання, більш досконалої 
навчально-матеріальної бази [7]. Одним з основних завдань педагогічно-виховного процесу є підтримка служ-
бової готовності національної гвардії, а також успішне розв’язання поставлених службових завдань. Виховання 
нацгвардійців повинно бути спрямоване на те, щоб у кожному колективі національної гвардії сформувалися 
й закріпилися високі моральні та фізичні якості для реалізації поставлених цілей.

У цьому аспекті важливими є формування нацгвардійця як громадянина і професіонала, наділення нацгвар-
дійців системою технічних знань і спеціальних якостей, які забезпечать ефективні дії в будь-яких ситуаціях. Забез-
печення розвитку інтелектуальних, моральних і фізичних якостей кожного нацгвардійця повинно стимулювати 
вироблення психологічної стійкості, а також готовності до майбутніх труднощів службової діяльності, здійснення 
довіри у нацгвардійців один до одного, взаємодопомоги і взаєморозуміння [5]. Об’єктами державної політики 
педагогічно-виховного процесу в підрозділах національної гвардії стають усі нацгвардійці, особливу увагу під 
час служби має також педагогічний вплив і специфіка колективу національної гвардії.

Особливість педагогічно-виховного процесу в підрозділах національної гвардії полягає в тому, що нацгвар-
дійцями є вже майже дорослі люди зі своїми поглядами, інтересами, переконаннями, особливостями особисто-
сті, а також рівнем розвитку вихованості, зі своїми сильними та слабкими сторонами. Із службовими базисами 
діяльності фахівців національної гвардії пов’язується не тільки здатність до прийняття рішень, організації вза-
ємодії та всебічного забезпечення дій підрозділів, а й навички використання логічних висновків під час аналізу 
інформації й володіння методами моделювання і прогнозування ситуації, що склалася, класифікації та чіткості 
постановки та виконання завдань.

У педагогічно-виховних процесах у підрозділах національної гвардії використовуються такі категорії, як 
професійна педагогічна культура офіцера, самовиховання, самоосвіта службовців та інші сучасні поняття і під-
ходи. Комунікативна категорія службового функціонування фахівців національної гвардії передбачає навички 
організації та згуртовування колективу для виконання службових завдань, планування й розподілу службового 
часу, встановлення правильних відносин під час роботи з підлеглими і цивільним населенням під час виконання 
службових завдань [10].

Педагогічно-виховна діяльність серед службовців національної гвардії органічно поєднана з високою загаль-
ною і професійною підготовленістю та, відповідно, взаємопов’язана з усіма категоріями службової діяльності 
військовослужбовця національної гвардії. Вона призначена для розв’язання завдань із підтримки в підрозділі 
сприятливого психологічного клімату, формування системи поглядів, переконань, позицій і дій, які розкривають 
сутність педагогічно-виховної діяльності та використання креативних прийомів у нестандартних ситуаціях [6]. 
Повсякденна діяльність підрозділів національної гвардії повинна спиратися на сучасні досягнення військової 
науки та науки державного управління.

Цей постулат передбачає оновлення змісту відповідної освіти, здатної гнучко реагувати на досягнення науки 
в підготовці кадрів, розроблення нових освітніх технологій, в основі яких закладено виховний характер педагогіч-
ного процесу, що поєднується з глибоким проникненням у суть практичної діяльності, оволодінням на високому 
рівні загальноосвітніми та професійними компетенціями [3]. Під час навчання військовослужбовців національної 
гвардії виникла необхідність в обґрунтуванні використання сучасних форм навчання, які полягають у моделю-
ванні процесу використання інтерактивних форм навчання, що відображає його призначення, суть і властивості.

Особливостями педагогічно-виховної роботи зі службовцями національної гвардії, зокрема, є індивідуальна 
виховна робота, що полягає в систематичному і цілеспрямованому впливі на свідомість, почуття, волю і пове-
дінку нацгвардійця з урахуванням його вікових, соціальних, психологічних та інших особливостей, умов служби, 
побуту та відпочинку в інтересах його всебічного розвитку й підготовки до успішного виконання службових 
і функціональних обов’язків [1]. Отже, перш за все необхідно визначити завдання індивідуально-виховної роботи 
з нацгвардійцями, а вже потім розробити програму виховної роботи з урахуванням психологічних особливостей 
і, нарешті, визначити найбільш ефективні форми та методи педагогічно-виховної роботи загалом.

Найбільш ефективною формою педагогічно-виховної роботи є активний діалог, а виховання виступає сукуп-
ністю прийомів і засобів впливу на психіку і поведінку нацгвардійців, що здійснюються відповідно до цілей 
виховання, властивостей особистості і з урахуванням конкретної ситуації. Виховання забезпечується методами 
переконання та примусу, водночас жоден із методів виховання не є універсальним і не розв’язує всіх завдань [8]. 
Серед нестандартних методів виховання можна виділити прийоми, вироблені в процесі особистої виховної прак-
тики. За незначних відхилень від норми використовуються методи комунікативного регулювання, які застосову-
ються в процесі повсякденного спілкування.

Висновки з досліджуваного матеріалу і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Професійна 
готовність службовця національної гвардії зумовлюється його успішним навчанням і службовою діяльністю, 
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встановлено, що у згуртованих підрозділах національної гвардії за несприятливих умов соціальної адаптації труд-
нощі освоєння спеціальності нацгвардійця трапляються не так часто. Натомість у вихованні службовців націо-
нальної гвардії не враховується емоційна сторона, яка найчастіше руйнує самі знання про культуру поведінки 
людини в колективі. Унаслідок цього встановлюються, зберігаються і змінюються найважливіші форми взає-
мовпливів і контактів нацгвардійців, групової та колективної взаємодії. У формуванні взаємовідносин важливу 
роль відіграють ідейний і моральний вплив на колектив і особистість, формування соціально-ціннісних орієнта-
цій і звичок статутної поведінки.

Важливими є адаптація особистості до колективу і створення умов для прискореного пристосування націо-
нальних гвардійців один до одного, аналіз стилю міжособистісного спілкування службовців, комплексна оцінка 
психологічної сумісності нацгвардійців і створення оптимальних умов взаєморозуміння і взаємної задоволеності 
партнерів у процесі виконання службових функцій, розвиток ініціативності у національних гвардійців. Взаєми-
нами в колективі національної гвардії є різні види взаємозв’язку і спілкування службовців у процесі їхнього 
спільного життя і діяльності. Формування статутних взаємовідносин і згуртованості починається з оцінки адап-
тації національних гвардійців до колективу, стилю їхнього спілкування, психологічної сумісності та елементів 
групової згуртованості.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Проведене дослідження фахових праць показало значний практичний та науковий інтерес до проблем визначення 
та оцінки ефективності публічного адміністрування в Україні та світі. Визначено, що проблемними аспектами в оцінці 
ефективності системи публічного адміністрування, які лишаються не досить розкритими, є питання вибору універсальних 
методів оцінки ефективності функціонування системи публічного адміністрування в Україні. 

Як універсальні методи запропоновано застосувати кількісні, якісні та комбіновані методи оцінювання. Розкрито 
сутність кожної групи методів, представлено їх переваги та недоліки. Кількісні методи оцінювання є найбільш застосо-
вуваними у науковій сфері, оскільки надають прозору, чітку та об’єктивну оцінку показників розвитку процесів та явищ 
загалом, зокрема їхніх складників, а також створюють базу для проведення подальших досліджень з використанням якісних 
та комбінованих методів оцінки. Серед кількісних методів доцільно застосовувати бальний метод і метод самооцінювання. 

У подальших дослідженнях ефективності публічного адміністрування доцільно застосовувати якісні методи оцінки, 
які рідше застосовуються в наукових дослідженнях, але стають у нагоді при уточненні результатів. Серед якісних методів 
акцентовано увагу на застосуванні ділових ігор, іспитів та тестувань, а також методах прямого та прихованого внутріш-
нього спостереження. Комбіновані методи в процесі оцінки ефективності діяльності організацій публічної сфери дають 
змогу повністю використати переваги кількісних та якісних методів, нівелювати їхні недоліки. 

Найбільш корисним у публічній сфері є застосування методу «таємного покупця» та методу «завдань». Доцільно 
зазначити, що не варто при дослідженнях ефективності в системі публічного адміністрування використовувати лише один 
вид методів, тим паче один метод. Усі вони мають бути широко застосованими, адже саме таким чином створять умови 
для найбільш об’єктивного результату оцінювання.

Ключові слова: публічне адміністрування, державне управління, місцеве самоврядування, ефективність, оцінка ефек-
тивності, методи оцінки ефективності.

O. V. Sementsova, I. V. Palamarchuk, S. O. Starikova. Evaluation methods of public administration and local self-government 
efficiency

The recent study of professional publications has shown a significant practical and scientific interest to the issues of determining 
and evaluating the efficiency of public administration in Ukraine and the world. It is noted that the scientists’ ideas are concerned not 
only with the determining the efficiency of direct public administration and local self-government, but also with a wide range of applied 
issues concerning with the efficiency of public administration of economic sectors and socio-economic processes and phenomena that 
are specific to our state. Also, it was determined that the problematic aspect in efficiency evaluation of the public administration system, 
which is insufficiently developed, is the choice of universal methods for evaluating the efficiency of the public administration system 
in Ukraine.

Quantitative, qualitative and combined evaluation techniques are proposed to be used as universal methods. The essence of each 
group of methods is revealed. Their advantages, conditions of application and disadvantages are presented. Quantitative evaluation 
methods are the most widely applied in science because they provide a transparent, clear and objective evaluation of indicators 
of processes and phenomena in general, including their components, and create a basis for conducting further researches using 
qualitative and combined evaluation methods.

Among the quantitative methods, it is advisable to use the scoring method and the technique of self-assessment. In further 
studies of public administration efficiency, it is reasonable to use qualitative evaluation methods, which are less commonly used in 



54 ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 1 (28), 2021

Механізми публічного управління

researches, but are useful in clarifying the results. Among the qualitative methods, attention is focused on the usage of business games, 
exams and tests, as well as methods of conducting direct and covert internal surveillance.

Combined methods in the process of evaluating the efficiency of public organizations make it possible to take full advantage 
of the benefits that quantitative and qualitative methods offer and eliminate their shortcomings. The most useful in the public sphere 
is the application of the “mystery shopper” technique and the “tasks” method. It is worth noting that the usage of one separate type 
of methods should not be applied in studies of efficiency in the system of public administration, moreover one technique only. All of them 
are recommended to be extensively implemented, thereby creating the conditions to obtain the most objective result of the evaluation.

Key words: public administration, state management, local self-government efficiency, efficiency, efficiency evaluation, methods 
for evaluating the efficiency.

Постановка проблеми. Масштабність і складність державницьких управлінських процесів, що зумовлю-
ються динамічністю факторів зовнішнього та внутрішнього оточення, високим ступенем невизначеності реагу-
вання об’єктів управління та контрагентів, вимагає від системи державного управління та публічного адміністру-
вання постійної уваги щодо оцінки результатів своєї діяльності не лише в кількісному вираженні, а й у якісному. 
Показником, який узагальнює результати будь-якої управлінської діяльності, є ефективність діяльності організа-
ції загалом. 

Категорійний апарат ефективності та методологічна база її визначення є широко відомими й досить ретельно 
вивченими в економічній науці. Але в умовах посилення громадянської активності, прагнення України до євро-
інтеграції, а також суспільного запиту до системи державного адміністрування та місцевого самоврядування на 
відкритість, прозорість, прямий діалог із громадськістю аспекти вибору методів проведення оцінки ефективності 
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування набувають все більшої актуальності, практичної 
значимості та потребують подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення ефективності державного адміністрування 
та місцевого самоврядування є широко обговорюваною в наукових колах. Про це свідчить велике розмаїття фахо-
вих публікацій, більшість із яких спрямована на висвітлення результатів досліджень щодо удосконалення методо-
логічної бази та інструментарію оцінки ефективності адміністрування в публічній сфері.

Так, С.В. Зелінський [1] аналізує та пропонує до провадження адаптований да вітчизняних умов розроблений 
та апробований у 2017 році за підтримки Фонду відкритого суспільства, Оксфордського університету, Інституту 
урядування та публічної служби Великобританії пілотний проект Міжнародного індексу ефективності державної 
служби (The International Civil Service Effectiveness – InCiSE), який вибудовується на основі оцінки основних 
функцій і атрибутів державної служби в різних країнах.

З огляду на світовий і вітчизняний досвід особливу увагу автори приділяють виділенню критеріїв ефектив-
ності діяльності органів виконавчої влади, оцінці якості та ефективності їх функціонування. Так, Д.В. Журав-
льов [2] детально аналізує категорійний апарат ефективності діяльності центральних органів виконавчої влади 
та пропонує класифікацію критеріїв ефективності їх функціонування. Н.П. Бортник, О.С. Дніпров [3] доводять 
доцільність побудови системи взаємопов’язаних оцінок ефективності функціонування органів виконавчої влади, 
що має враховувати певні критеріальні ознаки. 

Дослідження інструментів, факторів та основних підходів до оцінки ефективності діяльності органів дер-
жавної влади у своїх роботах розкрили науковці Л. Приходченко [4], М.В. Ярощук [5], Д. Олійник [6], де Сас 
Т.Б. Жураковський [7], П.В. Матвієнко [8], Г.О. Сабадош, О.В. Харченко [9]. Окремі праці присвячені визначенню 
ефективності діяльності персоналу органів державної влади. Так, І.В. Левицька, Є.І. Ніколаєнко [10] структуру-
ють процес оцінки ефективності діяльності держслужбовців і наводять відповідні методи оцінки. С. Шевченко 
[11] розкриває аспекти оцінювання результатів роботи держслужбовців у провідних країнах світу.

Тема є украй важливою не лише для системи державної служби загалом, але і для окремих її підсистем, 
зокрема за галузями економіки, окремими функціями державної влади тощо. І. Охріменко [12] зауважує, що при 
оцінці ефективності діяльності органів Національної поліції України існує проблема в оцінці якісного блоку 
показників простої якості, зумовлена недостатньою увагою законодавця до проблеми такого роду, та пропонує 
низку впроваджень. У роботi [13] викладено основні методологічні засади щодо визначення ефективності публіч-
ного адміністрування залізничної галузі та оцінки її рівня. 

Н.Ю. Мельничук [14] пропонує здійснювати розрахунок показника ефективності управління бюджетними 
коштами шляхом визначення вагових коефіцієнтів певних факторів прямого і опосередкованого впливу та зони 
ефективності, що дозволить визначати ефективність управління бюджетними коштами та позицію України серед 
інших країн. Автори робіт [15; 16] звертають увагу на оцінку ефективності адміністрування в публічній сфері 
на місцевому рівні. О.О. Криворучко [15] досліджує методологічний апарат, критерії та показники ефективності 
діяльності органів місцевого самоврядування з урахуванням закордонного досвіду, а О. Федорчак [16] свої дослі-
дження проводить для системи прямого державного управління на місцевому рівні.

Огляд публікацій засвідчує значну зацікавленість науковців аспектами визначення та оцінки ефективності 
державного адміністрування та місцевого самоврядування в Україні та світі. Однак залишаються не досить 
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розкритими питання вибору універсальних методів оцінки системи державного адміністрування та місцевого 
самоврядування в Україні. Тому метою статті є дослідження та узагальнення методів оцінки ефективності сис-
теми державного адміністрування та місцевого самоврядування.

Виклад основного матеріалу. Нині існує велика кількість методів оцінювання ефективності управлінської 
діяльності, які в тій чи іншій мірі можна застосовувати при оцінці ефективності державного адміністрування 
та місцевого самоврядування. Залежно від виду застосовуваних показників усі методи умовно можна розділити 
на кількісні, якісні та комбіновані.

Якщо результати державного адміністрування та місцевого самоврядування носять кількісний характер, 
доцільно застосовувати кількісні методи оцінки ефективності державного адміністрування та місцевого само-
врядування. З їх об’єктивністю та прозорістю складно сперечатися, тому вони є найпоширенішими в наукових 
дослідженнях. Такі методи мають низку інших переваг: чіткість і прозорість визначення рівня показника; високий 
рівень об’єктивності виміру; можливість застосування як до явища або процесу загалом, так і до окремих його 
складників; простота у проведенні подальших аналітичних досліджень; зручність наочного представлення отри-
маних результатів досліджень.

Прикладом кількісних методів при оцінці ефективності державного адміністрування та місцевого самовря-
дування є бальний (рейтинговий) метод. Оцінка відбувається за заздалегідь встановленими критеріями та сис-
темою бальної оцінки (рейтингу) за виконання службових обов’язків, яка має ґрунтуватися на врахуванні об’єк-
тивних факторів: вчасне формування звітності, виконання плану, кількість скарг. Оцінку ефективності виконання 
службових обов’язків можна диференціювати відповідно до ступеня його виконання. Оціночним періодом може 
бути тиждень, декада, місяць, квартал, півріччя, рік. Проміжні результати можна корегувати з урахуванням важ-
ливості виконаних завдань та обчислювати рейтинг об’єктів оцінки.

Серед кількісних методів при оцінці ефективності державного адміністрування та місцевого самоврядування 
є метод самооцінки, за допомогою якого співробітники мають змогу оцінити власні результати роботи самостійно, 
а деяких випадках й анонімно. Але через високий ступінь особистісної суб’єктивності та ймовірності недо- або 
переоцінки співробітниками власних результатів роботи його не можна застосовувати самостійно, а виключно 
як доповнення до комплексної оцінки ефективності державного адміністрування та місцевого самоврядування. 
Менше в наукових дослідженнях застосовуються якісні методи оцінки, які є корисними при уточненні результа-
тів. Рівень їх надійності нижчий порівняно з кількісними, але залучення до процесу оцінювання сторонніх неза-
лежних експертів покращує якість оцінки.

Пряме спостереження – якісний метод, при якому оцінювач виконує свої функції вільно та відкрито, пере-
буваючи всередині організації та поруч зі співробітниками як у формальних, так і в неформальних відносинах, 
а результати спостережень подає у вигляді звіту, в якому розкриває виявлені ним недоліки та проблеми, а також 
пропонує шляхи їх подолання. При застосуванні методу великою перевагою є те, що він дозволяє отримати оцінку 
на основі вивчення організації зсередини та особистого знайомства зі співробітниками та їхньою професійною 
діяльністю. Але в цьому полягає і його найголовніших недолік – суб’єктивізм оцінки, який може виявлятися 
в упередженому ставленні (симпатії або антипатії) до особи, що не пов’язано з її професійними якостями.

Приховане внутрішнє спостереження – якісний метод, при якому, на відміну від попереднього, оцінювач 
спостерігає за подіями в організації приховано від загалу, тобто ніхто зі співробітників не знає, що оцінка про-
водиться і хто саме її проводить, що створює умови для більш точної оцінки ефективності роботи організацій 
системи державного адміністрування та місцевого самоврядування.

Ділова гра – якісний метод, який дозволяє оцінити, а також напрацювати багато характеристик особистості 
підлеглих: здатність до командної співпраці, комунікативність, стійкість до стресу, гнучкість реагування та при-
стосованість до швидкоплинних змін, які є украй важливими якостями для управлінців. Основним недоліком 
методу є його висока вартість через необхідність запрошення відповідного фахівця.

Іспити та тестування – простий, ефективний якісний метод вияву фахових компетентностей, який не вимагає 
значних коштів на його проведення.

Однак для більш повної оцінки ефективності державного адміністрування та місцевого самоврядування 
доцільно застосовувати комбіновані методи, які поєднують позитивні риси кількісних та якісних методів оцінки, 
а також дають змогу знівелювати їх негативні риси. Серед комбінованих методів найяскравішими та найбільш 
доцільними до використання є метод «таємного покупця» та метод «завдань».

Метод «таємного покупця» передбачає наявність заздалегідь складеного переліку критеріїв оцінки ефектив-
ності державного адміністрування та місцевого самоврядування. «Таємний покупець» здебільшого під час осо-
бистого візиту до оцінюваної організації звертається за заздалегідь обраною послугою та оцінює якість її надання 
за розробленою системою критеріїв. За результатами оцінки він подає звіт керівництву з визначенням прогалин 
і переваг у роботі службовців та організації загалом. Керівництво ж робить висновки та впроваджує заходи щодо 
удосконалення роботи організації. З метою проведення оцінки найкраще звернутися до спеціалізованих фірм.
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Метод «завдань» передбачає, що оцінювач ставить перед кожним зі робітників (або колективом загалом) 
стандартне та типове для такої організації завдання, яке має бути виконане у встановлений термін. Результати 
виконання завдання мають бути зручними для кількісної та якісної оцінки. Після здачі звітів про виконану роботу 
оцінювач аналізує їх і представляє керівнику результати оцінки у відповідній формі. Перевагою методу є його 
порівняно невисока вартість і можливість проведення оцінки без відриву персоналу від його обов’язків.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Підсумовуючи викла-
дене вище, доцільно зазначити, що не варто при дослідженнях ефективності державного адміністрування 
та місцевого самоврядування використовувати лише одну групу методів, тим паче один із видів. Усі вони мають 
бути широко застосованими, адже саме таким чином створять умови для найбільш об’єктивного та якісного 
результату оцінювання.

При обиранні методу оцінки ефективності державного адміністрування та місцевого самоврядування необ-
хідно враховувати специфіку оцінюваної організації. Якщо більшість результатів діяльності організацій сфери 
державного адміністрування та місцевого самоврядування можна охарактеризувати широким набором кількіс-
них, якісних і структурних показників, то доцільним буде застосовувати кількісні методи. Для організацій, які 
надають послуги (фізичним або юридичним особам), якісні методи оцінювання створять умови щодо оцінки їх 
роботи за різними критеріями якості, які складно перетворити в числові дані. Однак у більшості випадків най-
доцільніше застосовувати комбіновані методи, оскільки вони поєднують у собі переваги кількісних та якісних. 
Застосування запропонованих універсальних груп методів створює умови для подальших розвідок щодо роз-
робки універсальної системи показників результативності та ефективності органів державного адміністрування 
та місцевого самоврядування.
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ВПЛИВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ

У статті визначено особливості сучасного громадянського суспільства, які характеризуються тим, що громадяни 
беруть безпосередню участь у соціально-політичних процесах і впливають на державу та її політичні орієнтації. Сучасне 
громадянське суспільство відображає суспільний інтерес у підтримці демократичних цінностей. Функціонування громад-
ських організацій сприяє соціальній інтеграції українців через демократичні процедури, однією з яких є вибори. Вони сприя-
ють демократичним цінностям суспільства та повазі до загальних прав людини. 

Описано ключові принципи демократії: легітимність, плюралізм, паритет, верховенство права. Показано значення 
громадських організацій під час виборчого процесу, які визначають і сприяють сталому розвитку громади. Визначено, що 
позитивні зміни в суспільстві відбулися внаслідок глобальної тенденції до демократизації. Виявлено такі чинники посилення 
впливу громадських організацій на виборчий процес в Україні: кількісне та якісне збільшення організацій громадянського 
суспільства; зростання кількості громадських організацій, які ефективно впливають на хід і результати виборів; досвід 
впливу на владу; співпраця українських громадських організацій з міжнародними неурядовими організаціями; використання 
стабілізаційного потенціалу громадських організацій.

Вказано на негативну практику використання громадських організацій окремими політичними силами. Зокрема, вони 
часто є виборчим штабом, спонсором, виконавцем забороненої для партій діяльності. Проаналізовано основні напрями впливу 
громадських організацій на виборчий процес, а саме використання громадських організацій у боротьбі за голоси; перетво-
рення громадських організацій в окремі політичні сили; організація роботи з виборцями; співпраця з місцевими громадами; 
підтримка діяльності міжнародних спостерігачів; моніторинг виборчої кампанії.

Ключові слова: громадянське суспільство, громадські організації, виборчий процес.

V. V. Sychenko, V. P. Berezynskyi, N. O. Shevchenko. The influence of public organizations on the election process in Ukraine
The peculiarities of modern civil society are determined. Citizens are directly involved in socio-political processes and influence 

the state and its political orientations. Modern civil society reflects the public interest in upholding democratic values. The functioning 
of public organizations promotes the social integration of Ukrainians through democratic procedures (elections). Elections promote 
the democratic values of society and respect for universal human rights. The key principles of democracy are described: legitimacy, 
pluralism, parity, rule of law.

The importance of public organizations during the election process is shown. They identify and promote sustainable community 
development. Positive changes have occurred due to: the global trend of democratization; presence of these organizations at the local 
level. Factors of strengthening the influence of public organizations on the electoral process in Ukraine: quantitative and qualitative 
growth of civil society organizations; increase of public organizations that effectively influence the course and results of elections; 
experience of influencing the government; cooperation of Ukrainian public organizations with international non-governmental 
organizations; use of stabilization potential of public organizations. 

The negative practice of using political organizations by political forces is pointed out. They are the election headquarters, 
sponsor, executor of activities prohibited for parties. The main directions of influence of public organizations on the election process 
are analyzed. Use of public organizations in the struggle for votes; transformation of public organizations into separate political 
forces; organization of work with voters; cooperation with local communities; support for the activities of international observers; 
election campaign monitoring.

Key words: civil society, nongovernmental orga nizations, election process.
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Постановка проблеми. Розбудова України як європейської демократичної держави нині як ніколи пов’я-
зана з бажанням громадян безпосередньо брати участь у суспільно-політичних процесах, мати вплив на державу, 
її політичні орієнтири. Активність громадянського суспільства все більше здійснює вплив на ключові держа-
вотворчі події і відображає суспільний інтерес до відстоювання демократичних цінностей, які характеризують 
людське існування в усій його повноті й багатоманітності. 

Ядром демократії є громадянство і громадянськість. Вони означають належність людини до держави, роз-
виненість соціальної свідомості й індивідуальної гідності, спроможність людини усвідомлювати власні інтереси 
й захищати їх з урахуванням інтересів усього суспільства. Сила суспільства і його міць складаються саме з осві-
чених і організованих громадян. Справжнє демократичне суспільство виявляє себе в самоорганізації і самовряду-
ванні на всіх рівнях його організації: в учнівському і студентському самоврядуванні, у профспілковому і правоза-
хисному рухах, у діяльності різних громадських організацій. 

Найголовніше значення функціонування громадських організацій полягає у тому, що вони сприяють суспіль-
но-державній інтеграції українців через демократичні процедури. Однією з таких процедур є вибори. Нині грома-
дяни в усьому світі беруть надзвичайно активну участь у виборчому процесі як виборці, кандидати й спостерігачі. 
Вибори – це важливий крок на шляху до створення легітимної влади, яка відображає і захищає інтереси грома-
дян. Вони допомагають утвердити демократичні цінності суспільства та повагу до універсальних прав людини. 
У зв’язку з цим дослідження питань, пов’язаних із розвитком громадянського суспільства та його впливом на 
виборчий процес, є актуальним і важливим завданням для сучасної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням теоретичного та методологічного вивчення технологій 
реалізації виборчих процесів, громадського контролю за виборами, нормативно-правової бази реалізації вибор-
чого права присвятили свої праці відомі вчені О. Здіорук, М. Лациба, М. Дюверже, Ю. Ключковський, О. Губська 
та інші. Однак залишаються актуальними подальші дослідження із вказаного питання, особливо щодо визначення 
напрямів впливу громадських організацій на виборчий процес.

Метою статті є обґрунтування напрямів впливу громадських організацій на виборчий процес на основі укра-
їнського та світового досвіду.

В рамках зазначеної мети поставлено такі завдання:
1) визначити особливості сучасного громадянського суспільства;
2) проаналізувати напрями впливу громадських організацій на виборчий процес.
Виклад основного матеріалу. Демократія – це форма правління, за якої найвищою владою є народ. У цій 

системі громадяни мають право та можливість брати участь у прийнятті рішень безпосередньо або через обраних 
представників. Принципи та вимоги до демократичних систем розвивалися протягом не однієї сотні років. Бага-
тьом країнам, які нині вважаються демонстративними демократіями, потрібен був час для розробки відповідних 
систем управління, а також відповідних стандартів і правил. Їхньою особливістю є те, що основні принципи 
та аспекти демократії застосовні в будь-якому суспільстві незалежно від стадії політичного розвитку.

Демократія (від грец. «демос» – «народ», «кратос» – «влада») – термін, який означає таку форму державного 
устрою, за якої здійснюється правління всього населення в інтересах більшості. Демократичний лад був запро-
ваджений у Елладі в Афінах за часів правління відомого політичного керівника, мислителя і правника Солона 
(VII ст. до н.е.). Демократія реалізувалася у «представницькому уряді» – Раді п’ятисот. 

Сам термін «демократія» вперше вжив давньогрецький мислитель Фукідід для позначення форми держав-
ного устрою, яка існувала в Афінах близько середини V ст. до н.е. До цього використовувалися словосполучення 
«ісономія» (рівність усіх перед законом), «ісегорія» (рівне для всіх громадян право виступати у народних зборах 
і віддавати свій голос), «ісократія» (рівновладдя). Демократія відповідала духу соціально-політичного устрою 
невеличких держав-міст (полісів), які нараховували кілька десятків тисяч вільних громадян, зацікавлених у само-
врядуванні. Античні політичні мислителі Платон, Аристотель, Геродот розглядали демократію як порядок поліс-
ного устрою, де повноту прав мають не всі, а лише вільні та рівні громадяни.

Після тривалого забуття феномена демократії її ідею відродили західноєвропейські філософи ХVІІ – ХVІІІ ст. 
у рамках дискусій щодо ідеального облаштування держави й суспільства за нових умов розвитку науки, промис-
ловості, масової комунікації. Для вирішення проблемних питань, пов’язаних із втіленням народовладдя в склад-
них державних утвореннях, був запропонований концепт представницької демократії, основою якого є впрова-
дження загального виборчого права. Ці процеси тривали до другої половини ХХ ст. За цей час сформувалося нове 
за рівнем розвитку суспільство, тому для пошуку відповідей на виклики сучасного світу постало питання про 
модернізацію форм організації та здійснення влади.

Від перших згадок про демократію минуло кілька тисячоліть, але її проблеми залишаються в центрі полі-
тичних і теоретичних дискусій. Ще в античній Греції філософи по-різному трактували демократію. Аристотель 
сформулював первинне визначення демократії, вважав її найневдалішою з усіх можливих форм правління. Більш-
менш чистою демократією є така, яка забезпечує рівність: вона передбачена законом певної держави і бідні не 
зазнають більшого пригнічення, аніж багаті; верховна влада не належить жодному з цих прошарків, обидва вони 
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беруть в ній участь. Якщо ж, як вважає дехто, свобода і рівність є найважливішими ознаками демократії, то це 
знайшло свій вияв здебільшого у тому, щоб усі брали участь у державному управлінні. Народ представляє у демо-
кратії більшість і її постанови мають вирішальне значення. Такого роду державний устрій і є демократією [1].

Критичну думку щодо демократії поділяв один із авторів американської моделі демократії Дж. Медісон. Він 
вважав її компромісом влади більшості з владою меншості, який досягається рівноправною участю всіх дорослих 
громадян у політичному процесі й обмеженням їхнього суверенітету. У. Черчілль говорив: «Демократія – найгір-
ший вид правління, не рахуючи всіх інших, які людство випробувало за свою історію» [9]. При всіх своїх недолі-
ках демократія є найефективнішою формою правління, яка відповідає волі більшості суспільства.

Найлаконічніше сутність такого розуміння демократії сформулював А. Лінкольн, окресливши його у відо-
мій формулі: “Government of the people, by the people, for the people” («Правління народу, обране народом і для 
народу») [11]. Єдиної правильної думки щодо демократії не існує. Нині залишається кілька спільних принципів, 
які присутні майже в усіх демократичних системах, що є високорозвиненими та витривалими. Тобто, сучасний 
демократичний розвиток базується на принципах, що визначають можливість рівних прав усіх суб’єктів, які беруть 
участь у демократизації суспільства та держави (легітимність, плюралізм, паритетність, верховенство права). Ці 
принципи обов’язково мають охоплювати сферу влади і громадянського суспільства, впливати на їхню взаємодію.

Принцип легітимності включає такі елементи: легальність, справедливість, доцільність влади, добровільна 
згода громадян на її визнання та підкорення її владним наказам. Про легітимність є згадки ще в І ст. до н.е. у нау-
кових трактатах Аристотеля, Демокріта, Платона, Сократа та інших античних філософів, в яких порушується 
питання про підстави і переваги того чи іншого суспільно-політичного ладу. Представники античної філософії 
розглядали справедливу державу через її найважливішу ознаку – легітимність, яку вони трактували як результат 
обов’язкової взаємодії влади та суспільства.

Принцип плюралізму (від лат. “pluralis” – «множинний») – це принцип організації суспільства, заснований 
на визнанні різноманіття існуючих інтересів і їхньої конкуренції. Плюралізм є умовою і ознакою демократичного 
режиму, він визнає, створює необхідні умови для реалізації, заохочує різноманіття політичних організацій і інте-
ресів, що конкурують між собою. Плюралістична демократія регулюється шляхом суперництва різних спілок, 
асоціацій, федерацій, які представляють усю багатоманітність соціальних інтересів.

Принцип паритетності (від лат. “paritas” – «рівність») означає стан відносної рівноваги сил, рівноцінності 
цілей, рівності прав та обов’язків. Він обґрунтовує систему стримувань і противаг, що забезпечує реалізацію 
рівних прав і можливостей для всіх учасників демократичного процесу, створюючи певний баланс інтересів. 
Специфічним механізмом забезпечення принципу паритетності в управлінні державою і суспільством є вибори 
як ефективний спосіб впливу громадян на владу.

Принцип верховенства права передбачає підпорядкованість держави та її органів правам людини, визнання 
людини найвищою соціальною цінністю, а забезпечення прав та свобод людини і громадянина – головною метою 
державної влади.

Принципи демократії став політичною цінністю, яка сприймається як синонім прав і свобод громадян, на 
збереження якої орієнтовані освіта, культура, ідеологія. Носієм і виразником цієї цінності покликана бути громад-
ська думка, яка в умовах організованого громадянського суспільства є й інститутом демократії [12].

Термін «громадянське суспільство» стосується усіх груп, які не належать до уряду, наприклад, громадських 
груп, профспілок і робітничих організацій, неурядових організацій, груп інтересів, благодійних організацій, орга-
нізацій вірян і професійних асоціацій. Громадянське суспільство виражає інтереси соціальних груп і підвищує 
обізнаність щодо ключових питань, які впливають на політику та прийняття рішень. 

Держава гарантує умови (політико-правові, адміністративно-організаційні, фінансові) для функціонування 
інституцій громадянського суспільства. Спільні зусилля державних інституцій та інститутів громадянського 
суспільства повинні спрямовуватися на розв’язання нагальних проблем державного будівництва та державного 
управління. Модель взаємодії державних інституцій та інститутів громадянського суспільства має забезпечувати 
задоволення прав та інтересів різних соціальних груп і реалізацію ефективної державної політики, враховуючи 
потребу в збалансуванні інтересів національного, групового й індивідуального рівнів [3].

За останні десятиліття організаціям громадянського суспільства вдалося визначити глобальну політику за 
допомогою заходів впровадження соціальних змін, які сприяли сталому розвитку громади. Такі позитивні зміни 
відбулися і завдяки зростаючій глобальній тенденції до демократизації, яка сприяла розвитку організацій грома-
дянського суспільства завдяки безпосередній присутності цих організацій на місцевому рівні, що дає їм змогу 
володіти інформацією, якої бракує уряду або політичній партії. Таким чином, організації громадянського суспіль-
ства мають важливі дані та знання, необхідні для розробки ефективної політики та законодавства. Вони є центром 
акумуляції інтересів громадян, надають впевненості громадянам у забезпеченні власних інтересів перед державою.

Дедалі частіше ми стикаємося з явищем, коли визначення терміну «народовладдя» сприймається занадто 
формалізовано. Зникає віра в демократію, відновити яку може розуміння діяльності громадської організації. Адже 
саме громадська організація є соціальним представництвом «народу», «громади», «громадян» і надає особливо 
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сутнісного наповнення поняттю «народовладдя». У такій організації громадяни отримують не лише «право на 
владу», а й можуть бути залучені на повноправних підставах до системи публічного управління й процесу держа-
вотворення, що гарантовано нормативно-правовими засадами демократичної держави [10].

Нині організації громадянського суспільства беруть на себе більш активну роль у виборчому процесі. Поси-
лення впливу громадських організацій на цей процес в Україні зумовлене низкою чинників, які об’єктивно скла-
лися на сучасному етапі демократизації суспільства: 

1) постійне кількісне і якісне зростання різних організацій громадянського суспільства. Так, за даними 
Державного комітету статистики України, станом на початок 2020 року були зареєстровані (в цю кількість 
сукупно входять міжнародні, всеукраїнські, місцеві організації, їхні філії та відокремлені структурні підрозділи) 
88,1 тис. громадських організацій (у 2010 році їх було 59,3 тис., у 2015 році – 64,2 тис., у 2016 році – 70,3 тис., 
у 2017 році – 75,9 тис., у 2018 році – 80,5 тис., у 2019 році – 84,3 тис.);

2) питома вага серед громадських організацій, спроможних прямо чи опосередковано впливати на хід і резуль-
тати виборчих перегонів: громадські організації у галузі захисту прав людини; громадянської освіти; політики, 
законодавства і держави; дослідницької діяльності та аналітики; вироблення суспільно-політичних рекомендацій. 
Такі організації серед всіх громадських організацій у 2012 році займали 26%, у 2019 році – 36%;

3) набуття громадськими організаціями значного досвіду впливу на владу. За даними опитування Фонду 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, у 2018 році серед ефективних способів впливу на владу 63% рес-
пондентів назвали утворення сильних об’єднань (асоціацій, рухів) громадських організацій; 

4) співробітництво та обмін досвідом українських громадських організацій із зарубіжними та міжнарод-
ними неурядовими організаціями. За даними опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, 
у 2018 році серед ефективних способів впливу на владу 60% респондентів назвали звернення до світової спіль-
ноти, міжнародних організацій;

5) сформованість виборчого правового поля, яке за основними параметрами не суперечить сучасним міжна-
родним стандартам;

6) зацікавленість широких верств суспільства та впливових політичних сил у використанні стабілізаційного 
потенціалу громадських організацій у виборчому процесі.

Зростаючий вплив громадських організацій на виборчий процес пояснюється як урізноманітненням форм, 
методів і заходів, що використовуються ними у своїй діяльності, так і розширенням кола питань, до вирішення яких 
вони залучаються. Громадяни, втративши довіру до державних інституцій, саме громадським організаціям готові 
доручити реалізацію важливих суспільних реформ. Громадські організації, особливо волонтери, користуються 
в суспільстві високою довірою, причому рівень довіри до волонтерів навіть перевищує рівень довіри до церкви.

З 30 жовтня по 5 листопада 2020 року соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Представництвом 
Фонду Конрада Аденауера в Україні методом інтерв’ю було опитано 2020 респондентів і виявлено, що серед 
суспільних інститутів частіше довіра висловлюється до волонтерських організацій (60%). Недовіра здебільшого 
висловлюється політичним партіям (73%). Тому серед напрямів впливу громадських організацій на підготовку до 
виборів можна назвати використання політичними партіями та блоками (безпосередніми учасниками виборчого 
процесу) створених ними громадських організацій для досягнення своїх конкретних стратегічних і тактичних 
цілей у боротьбі за голоси виборців. 

Не секрет, що кожен з основних гравців українського політикуму нині оточений комплексом громадських 
формувань. Це можуть бути постійно діючі громадські організації; організації, які активуються за необхідності; 
організації, що створюються виключно на час виборів. Кожна політична партія намагається співпрацювати з різ-
ними громадськими організаціями для вирішення важливих для неї питань: проведення агітаційно-пропаган-
дистської роботи серед відповідних верств і соціальних груп населення; створення враження масової підтримки 
партії. Подібні структури здебільшого діють в рамках правового поля. Однак інколи вони застосовуються для 
дезінформації, свідомого обману виборців, маніпуляцій, розпалювання соціальної, міжнаціональної, міжконфе-
сійної ворожнечі. Такі дії шкодять національним інтересам України. Тому для забезпечення національної безпеки 
країни необхідно, щоб такі випадки отримали належну правову оцінку з боку органів державної влади.

Деякі громадські організації переростають в окремі політичні сили і завдяки цьому стають безпосередніми 
суб’єктами виборчого процесу. В цьому випадку роль громадських організацій зводиться до відпрацювання іде-
ологічних, організаційних, кадрових питань майбутньої партії, пошуку її електоральної ніші. В Україні є багато 
прикладів подібної практики. Очевидно, що подібна тенденція буде виявлятися і в майбутньому, оскільки вона 
не суперечить чинному законодавству та практиці країн розвиненої демократії і є одним із каналів для подальшої 
політичної структуризації суспільства. Більшість громадян позитивно ставляться й до того, що громадські акти-
вісти можуть висуватися на виборах до Верховної Ради України. В опитуванні Фонду «Демократичні ініціативи» 
та Центру Разумкова, проведеному в серпні 2018 року, 30% опитаних висловили впевненість у тому, що гро-
мадські активісти зможуть внести позитивні зміни в діяльність Верховної Ради, а 22% вважають, що саме через 
громадську активність і має оновлюватися Парламент України.
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Вплив на виборчий процес має діяльність незалежних дослідницьких центрів із вивчення відповідності пра-
вового та організаційного забезпечення виборчого процесу в Україні сучасним світовим стандартам. Уже тради-
ційною стала у передвиборчий період інтенсифікація різних соціологічних досліджень електоральних настроїв 
та очікувань; проведення екзитполів безпосередньо під час виборів. Однак часто напередодні виборів виника-
ють організації, дослідження яких мають явно замовний характер і є свідченням застосування певними політич-
ними силами маніпулятивних технологій для впливу на виборців. Небезпека таких маніпуляцій полягає не лише 
у викривленні громадської думки, але і в тому, що підривається престиж соціологічної науки загалом, ставиться 
під сумнів легітимність проведених виборів, підривається довіра громадян до інститутів демократії.

Діяльність громадських організацій щодо забезпечення чесних і прозорих виборів, які довели свою дієвість 
під час численних парламентських і президентських виборів в Україні, залишаються суттєвим чинником забез-
печення їх демократичного та прозорого характеру. Низка громадських організацій здобула собі авторитет як 
структури, здатні захищати надбання демократії, відстоювати політичні права і свободи виборців, забезпечу-
вати широку інформованість та освіченість населення щодо суспільно-політичних процесів у країні (Комітет 
виборців України, Коаліція громадських організацій «Свобода вибору», комітет «Рівність можливостей» тощо). 
Основними напрямами їхньої активності є організація та підтримка діяльності громадських приймалень, робота 
з молодими виборцями, співпраця з територіальними громадами, підтримка діяльності міжнародних спостеріга-
чів, моніторинг передвиборчої кампанії, опитування на виході з виборчих дільниць, спостереження за процесом 
голосування та підрахунком голосів, паралельний підрахунок голосів.

Існують і негативні практики використання громадських організацій політичними силами. Вони можуть 
залучати громадські організації, які стають їх виборчим штабом. Є випадки, коли кандидати використовують 
громадські організації, щоб швидко здобути добре ім’я перед виборами на окрузі. Кандидати можуть від імені 
громадської організації роздавати подарунки, ремонтувати дитячі майданчики. Політичні сили можуть ство-
рювати громадські організації, які опікуватимуться соціальними питаннями, просуваючи таким чином пар-
тію. Якщо партія легально не може займатися якоюсь діяльністю, то її реалізують через громадську організа-
цію. Припартійна громадська організація може сприяти збільшенню кількості членів партії або замовчувати 
випадки махінацій на дільницях.

Отже, громадські організації, як і громадянське суспільство не є ідеальним, єдиним і суцільно прогресивним 
середовищем. Воно складне, дуже неоднорідне і складається з різних груп, які мають різні цілі та цінності і зде-
більшого виконують такі функції у суспільстві:

1) забезпечує систему стримувань і противаг;
2) надає підтримку публічним консультаціям із різними зацікавленими сторонами;
3) сприяє формуванню консенсусу щодо інколи складних і розбіжних політик;
4) виступає як партнер із надання послуг (допомога вразливим групам) як на національному, так і на регіо-

нальному рівнях;
5) підвищує поінформованість громадськості щодо нагальних питань, які мають вплив на суспільство.
Таким чином, аналіз діяльності громадських організацій у процесі підготовки та проведення виборів в Укра-

їні свідчить про серйозне підвищення їхньої ролі як впливового чинника політичного життя.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Україна перебуває у над-

звичайно складних умовах: пандемія, воєнні дії на сході країни, істотне зниження рівня життя населення. Усе 
це зумовило падіння довіри громадян до державних інституцій. Водночас довіру в суспільстві мають волонтери 
та громадські організації. З цього випливає логічний висновок: політичним силам потрібно діяти спільно з гро-
мадськими організаціями, які мають авторитет і підтримку у суспільстві. Водночас необхідно відходити від нега-
тивних практик, які можуть знизити довіру населення до громадських організацій.

Подальші дослідження зазначеної тематики мають глибше розкрити змістовні складники вказаних напрямів 
впливу громадських організацій на виборчий процес з аналізом досвіду останніх виборчих кампаній.
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ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті зазначено, що криза пандемії Covid-19 як глобальна економічна криза є серйозним потрясінням, яке поши-
рюється нерівномірно та з різною інтенсивністю в різних частинах Європи. Існуючі економічні та соціальні нерівності між 
країнами Європейського Союзу вважаються важливою причиною великої розбіжності у спроможності країн протистояти 
цій кризі. Відповіді на пандемію спочатку були спонтанними, акцентованими рекомендаціями щодо дотримання соціальних 
дистанцій, щоб зменшити поширення вірусу та захистити тих, хто має підвищений ризик зараження.

Промислове виробництво різко впало, рівень безробіття зріс, вплив Covid-19 був і є досить глибоким на різні економічні 
структури, тому насамперед необхідно і важливо зрозуміти економічну природу пандемічного шоку, тому що на макрое-
кономічному рівні пандемія Covid-19 уособлює єдиний непередбачуваний шок. Більшість рецесій здебільшого розглядають 
як пов’язані з дефіцитом попиту, страхом перед майбутнім, відсутністю впевненості. Стандартним рецептом боротьби 
із шоком є заходи, вжиті грошово-кредитними та фіскальними органами для підвищення резервного попиту.

Під час пандемії ефективна державна соціально-економічна політика може допомогти подолати розрив між до- 
та після «коронавірусною» економікою. Метою повинно бути якнайшвидше повернення до позитивної тенденції, як тільки 
будуть скасовані обмежувальні заходи, мотивовані станом здоров’я суспільства. Тому у фокусі макроекономічної політики 
має бути пошук шляхів запобігання розриву принципово необхідних зв’язків між фірмами та їхніми працівниками, фірмами 
та їхніми клієнтами, а також фірмами та їхніми постачальниками сировини. Відновлення розірваних зв’язків вимагає часу, 
що може зробити економічне відновлення досить тривалим. При цьому можна застосувати різні заходи, включно з фінансо-
вою підтримкою відповідних фондів Європейського Союзу, а також нормативну базу про банкрутство.

Загалом пандемія Covid-19 принесла економічні негаразди багатьом господарствам, тому для органів державної 
влади важливо збільшити соціальну допомогу таким групам. Ці трансфери варто розглядати як виплати зі страхування  
від Covid-19. Нині роль урядів полягає у тому, щоб допомогти частково замінити відсутність такого ринку. Попри те, що 
обмеження поступово скасовуються, досі залишається незрозумілим, як довго вони ще будуть тривати щодо можливого 
відновлення повноцінних господарських способів взаємодії. Економічна політика Європейського Союзу повинна враховувати 
важко передбачувані фактори навіть у найбільш нестабільні періоди соціально-економічного розвитку.

Ключові слова: державна політика, економічні механізми, пандемія, реалізація, трансформація, перспективи, охорона 
здоров’я, Європейський Союз.

О. V. Chornyj. Economic mechanisms in the implementation of public health policy in the European Union during the 
pandemic COVID-19: transformations and prospects

The article notes that the crisis of the Covid-19 pandemic as a global economic crisis, is a serious shock that is spreading 
unevenly and with varying intensity in different parts of Europe. Existing economic and social inequalities between the countries 
of the European Union are considered to be an important reason for the strong differences in the ability of countries to withstand this 
crisis. Responses to the pandemic were spontaneous, accentuated by certain recommendations regarding social distances to reduce 
the spread of the virus and protect those at increased risk of infection.

Production has fallen sharply, unemployment has risen, the impact of Covid-19 has been and is deep enough on various 
economic structures, so it is first and foremost necessary and important to understand the economic nature of the pandemic shock. 
At the macroeconomic level, the Covid-19 pandemic represents a single, unpredictable shock. Most recessions are usually seen as 
a shortage of demand, fear of the future, a lack of confidence and the standard recipe for dealing with shock are measures taken by 
monetary and fiscal authorities to increase reserve demand. 

During a pandemic, effective public policy can help bridge the gap between the pre- and post-coronavirus economies and the goal 
should be to return to the positive trend as soon as possible, as long as restrictive measures motivated by public health are lifted. 
Therefore, the focus of macroeconomic policy should be to find ways to prevent the severance of essential links between firms and their 
employees, firms and their customers, as well as firms and their suppliers of raw materials. 

Restoring broken ties takes time, which can make the economic recovery long enough and a variety of measures can be taken, 
including financial support, as well as bankruptcy regulations. In general, the Covid-19 pandemic has brought economic hardship 
to many households and it is important for public authorities to increase social assistance to these groups. These transfers should 
be seen as insurance payments from Covid-19 and now the role of governments is to help partially replace the lack of such a market. 
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Although the restrictions are gradually being lifted, it is still unclear how long they will remain in terms of full-fledged economic 
ways of interacting. Public economic policy must take into account difficult to predict factors even in the most unstable periods 
of economic development.

Key words: public policy, economic mechanisms, pandemic, implementation, transformation, prospects, health care, European 
Union.

Постановка проблеми. Економічна криза, спричинена Covid-19, продемонструвала небезпеку відкритих 
кордонів і те, що країни повинні більше покладатися на свою самодостатність. Поступово, у міру розгортання 
кризи багато країн вживали швидких односторонніх заходів, щоб закрити свої кордони для іноземних громадян 
і зовнішньої торгівлі. Тому економічна невизначеність може стати початком більш традиційної тривалої рецесії: 
підприємства можуть стримувати інвестиції, внаслідок чого економічна криза буде більш затяжною. Щодо дер-
жавної політики в галузі охорони здоров’я, то нині вже зрозуміло, що більшість урядів країн Європейського Союзу 
спочатку не усвідомили, що необхідна довгострокова стратегія, а лише зосереджувалися на поточних заходах.

Унікальною особливістю економічної кризи внаслідок Covid-19 є те, що вона вплинула на більшу частину 
світової економіки приблизно одночасно, а негативний економічний вплив відчувався скрізь, навіть там, де до 
цього часу наслідки для економіки були незначними. Така характеристика має негативні наслідки, оскільки сві-
това економіка тісно пов’язана через міжнародну торгівлю готовою продукцією та послугами, а також через 
потоки капіталу. Поєднання тісних торговельних зв’язків ускладнює вихід окремих країн із економічної кризи 
через відсутність зовнішнього експортного попиту та розірвані глобальні канали поставок [5]. Такі взаємозв’язки 
між економіками держав дуже сильні в Європейському Союзі, де торгівельні зв’язки не лише тісні, але й існує 
значний транскордонний рух робочої сили і капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансово-економічна криза пандемії Covid-19 має прямі еконо-
мічні наслідки історичних масштабів. Ці питання постійно обговорюються у великій дослідницькій групі макро-
економістів на теренах Європейського Союзу. Важливою є природа фінансового шоку та виклики економічній 
політиці в Європі на поточній і в наступних фазах кризи. Крім окреслення деяких основних принципів управління 
внутрішньо-економічною політикою, також необхідне чітке висвітлення цієї політики для мінімізації невизначе-
ності, співпраці між країнами за кількома вимірами та чітка і єдина стратегія управління національними боргами.

Для продуктивності європейських економік життєво важливо, щоб торгові зв’язки відроджувалися настільки 
швидко, наскільки це дозволяє проблема пандемії. Є ризик, що Європейський Союз опиниться в фазі очікування, 
а уникнення таких несприятливих наслідків можливе за допомогою більш широкого міжнародного співробітни-
цтва [3]. Це поширюється на ефективність стимулюючої політики, коли зовнішні ефекти через експортний попит 
створюють спокусу для окремих країн покладатися на те, що інші країни стимулюють свою економіку. Цілком 
ймовірно, що шлях, який буде попереду, вимагатиме сильніших економік, щоб нести більшу вагу. Це ціна, яку 
варто заплатити не лише з суто економічних причин, але й щодо аргументів про солідарність із тими економіками, 
які особливо постраждали від кризи Covid-19.

Метою статті є обґрунтування реалізації економічних механізмів державної політики в період пандемічних 
викликів з точки зору можливої трансформації на сучасному етапі нестабільних форм і процедур карантинних 
обмежень у країнах Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу. Під час кризи варто починати думати про посткризовий європейський поря-
док, значне об’єднання існуючих джерел доходів і розширений бюджет Європейського Союзу, які потребувати-
муть політичних рішень. Почати необхідно з бюджету ЄС, орієнтованого на потреби в галузі охорони здоров’я 
та тестування, який фінансувався б новими, а не існуючими джерелами доходів і розподілявся б незалежною 
фіскальною структурою. Фонд пандемії нічим не відрізняється ні в концептуальному, ні в політичному плані від 
структурних фондів.

Спрямування Фонду пандемії може бути розширено, якщо припустити, що це доведе свою цінність, а такий 
фонд з часом може стати основою для розширеного бюджетного потенціалу Європейського Союзу. Якщо потужні 
держави-члени Європейського Союзу не допоможуть іншим країнам-членам, які украй потребують лікарняних 
ліжок, апаратів штучного дихання, тестування і вакцин, тоді ЄС не має майбутнього. Покладаючись на нові 
податки, а не на існуючі джерела доходів, вдасться уникнути скарг на те, що Європейський Союз надає перевагу 
національним прерогативам. Рішення полягає у тому, щоб парламенти спочатку узгодили загальні критерії, які 
регулюють розподіл ресурсів, а потім його було делеговано фіскальній структурі незалежних експертів.

Події останніх років змусили людей усвідомити, що Європейський Союз як глобальний гравець зіткнувся 
з новими викликами та загрозами, які потребували адаптації до мінливого середовища безпеки [3]. На практиці це 
означало необхідність не лише перевизначити пріоритети дій, а й розробити більш ефективні правила прийняття 
рішень. У результаті цих змін вдосконалено інструменти підтримки органів та осіб, які приймають рішення на 
різних рівнях керівництва Європейського Союзу та в державах-членах у розробці та прийнятті рішень. Отже, 
ключовим є гнучкий характер механізму, що дозволяє реагувати незалежно від типу та масштабів кризи, а також 
від її внутрішнього чи зовнішнього джерела.
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Міжнародні угоди повинні не лише чітко визначати умови, але й бути спрямованими на визнання взаємоза-
лежності міждержавних економік і взаємних вигід від зняття обмежень на торгівлю та подорожі якомога швидше. 
В ідеалі час відкриття буде різнитися в окремих країнах, оскільки різні держави опиняться на окремих етапах 
подолання кризи пандемії. Насправді неоднорідність ставлення різних держав, швидше за все, сприяла різниці 
в тому, що можна вважати ідеальним часом для відкриття торгівлі та подорожей у різних частинах Європи. Однак 
ці відмінності не можливо усунути, тому міжнародна співпраця повинна їх враховувати, щоб не спровокувати 
рецидиву вірусу в країнах, які зуміли стримати його поширення. Тобто взаємовигідні плани в цій галузі передба-
чатимуть зняття міжнародних бар’єрів, які не є обов’язково одночасними [1]. В ідеалі співпраця відбуватиметься 
на глобальному рівні, але Європа має можливість виступати єдиним регіоном, враховуючи існуючі політичні 
інститути. Насправді Європейський Союз вже багато зробив, реалізувавши план надзвичайних закупівель при 
пандемії, а також ініціював низку інших ініціатив, включно з підтримкою держав під час кризи пандемії.

Найамбітнішим з економічної точки зору є пакет відновлення Європейського Союзу наступного покоління, 
спрямований на здебільшого середньо- та довгострокові потреби. Проте все ще бракує діяльності, яка дасть най-
більш постраждалим країнам ЄС змогу вирішити нагальну потребу у встановленні контактів без ризику збіль-
шення нестабільної боргової динаміки. Інший важливий аспект міжнародної співпраці включає обмін інформа-
цією щодо досвіду вирішення як викликів здоров’ю при пандемії, так і його економічних наслідків [6]. Важливо 
продовжувати збирати та аналізувати відповідні дані, а також ефективно ділитися знаннями.

Економічна криза, найімовірніше, вплине на урядові бюджети, оскільки податкові надходження впали через 
зниження активності, тоді як витрати на сектор охорони здоров’я зросли. Допомоги, які надаються урядами, 
також зросли, оскільки працівники втратили роботу, що змусило уряди втрутитися принаймні для часткової ком-
пенсації втрат доходів робітникам і фірмам. Надалі необхідна суттєва політика бюджетного стимулювання, щоб 
знову відновити економіку, а перехідна економічна політика повинна залишатися на місці, поки ситуація зі станом 
здоров’я не покращиться.

Деякі країни можуть витримати витрати ще деякий час завдяки потужним державним фінансам на початку 
кризи, інші ж мають набагато менше фіскального простору для стимулювання своєї економіки. З огляду на низькі 
нинішні процентні ставки європейським урядам із сильнішими бюджетними позиціями здається взаємовигідним 
інвестувати в країни зі слабшим бюджетом. Міжнародні залежності роблять такі втручання особливо цінними, 
оскільки вони дозволять швидше вийти з рецесії Covid-19 у всіх країнах. Однак більший борг може збільшити 
ризики дефолту, що спричинить зростання необхідної рентабельності суверенного боргу у вразливих країнах. 
Існує консенсус щодо того, як закріпити захист вразливих економік від таких боргових криз: кредитор останньої 
інстанції повинен гарантувати, що країни потребують запозичень.

Саме в умовах дедалі тривожніших повідомлень про масштаби епідемії та з метою забезпечення найбільш 
своєчасного обміну поточною інформацією державами-членами був активований режим обміну інформацією. 
Основним завданням було вироблення узгоджених дій на початковому етапі розвитку епідемії [4]. Вони стосува-
лися взаємної інформації між державами-членами та структурами Європейського Союзу про виклики, з якими 
вони стикаються, а також про конкретні потреби, пов’язані з кризовою ситуацією, що розвивається. Це забезпе-
чило якомога ширшу оцінку поточної ситуації та допомогло виробити всебічний і, можливо, скоординований 
підхід держав-членів та Європейського Союзу до загроз і викликів пандемії.

Обговорювані питання сформульовані таким чином, щоб дати якомога ширший погляд на наслідки панде-
мічної кризи, тобто на додаток до питань про можливу нестачу ресурсів, стратегію тестування, розробку вакцини. 
Натомість були виявлені прогалини у заходах, спрямованих на боротьбу з кризою, та пошук контактів, де держа-
ви-члени Європейського Союзу могли б скоординовано діяти на політичному рівні. Такі контакти закінчувалися 
розробкою оперативних висновків, тобто свого роду резюме та визначенням подальших дій для установ Європей-
ського Союзу й держав-членів.

Цей факт дозволяє переглядати новини про окремі країни-члени ЄС, використовуючи інтерактивну карту, яка 
містить сучасну інформацію про національні заходи, що діють, а також інші практичні поради для відвідувачів 
країни. Хоча пандемія Covid-19 зачіпає всі європейські країни, способи підготовки цих країн до захисту здоров’я 
людей і подальшої економічної кризи значно різняться [2]. Фінансова солідарність у межах Європейського Союзу 
може пом’якшити деякі з цих різниць, але вона залежить від підтримки громадянами окремих держав-членів 
такої політики. Сприйняття економічних загроз і віддавання переваги центральному антикризовому управлінню 
пояснюють динаміку ставлення до людей із часом.

Таке сприйняття витрат і вигід є важливими чинниками, що визначають індивідуальну підтримку європей-
ської фінансової солідарності під час пандемії Covid-19. Щоб зменшити нерівність держав-членів Європейського 
Союзу, вони домовилися про фонд відновлення, який складається з позик, а також грантів для спільної боротьби 
з економічними наслідками пандемії Covid-19. Цей фонд оздоровлення базується на низці пропозицій. Серед них 
франко-німецька пропозиція, яка була визнана новаторською, оскільки включала пропозицію щодо спільної емісії 
боргу та пропонувала, щоб значні частини фонду надавалися не як позики, а як гранти.
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Наразі такі заходи щодо посилення європеїзації фінансової солідарності відкидали фінансово добре позиці-
оновані держави-члени Європейського Союзу. На відміну від них, фінансово слабші країни продовжують висту-
пати за позики замість грантів і жорсткі умови надання коштів. Детермінанти ставлення громадян до інтеграції 
до ЄС вивчаються з різних точок зору. Нещодавно економічна криза посилила видимість громадськості щодо 
європейської економічної інтеграції, що призвело до більш важливої ролі громадської думки для формування 
політики на рівні Європейського Союзу.

У такому контексті високої мінливості змінні, які випливають з аргументації витрат і вигід, краще оснащені, 
ніж проблеми ідентичності, щоб пояснити підтримку європейської економічної інтеграції. Отже, криза, спричи-
нена Covid-19, і подальші дебати про фінансову солідарність можуть підштовхнути громадян до адаптації логіки 
власних інтересів. Тому необхідно зосереджуватися на питанні, наскільки стурбованість вигодами пояснює став-
лення до фінансової солідарності під час кризи Covid-19. Однак цю дилему також можна пояснити шляхом аль-
тернативних пояснень, контролюючи національну ідентичність та політичну приналежність.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Оскільки пандемічна криза 
Covid-19 підкреслює обмеженість фінансових та економічних ресурсів, зрозуміло, що не лише різниця у ставленні 
до фінансової солідарності в різних країнах Європейського Союзу, але і всередині держав-учасниць залежить від 
національних особливостей. Суспільства відрізняються у своїх уявленнях про потенційний економічний вплив 
пандемії Covid-19 на національні економіки, тому їхнє ставлення до доступності фінансової допомоги різне.

Держави, які рідше розглядають пандемію Covid-19 як національну економічну загрозу, демонструють 
вищу підтримку європейській фінансовій солідарності. Триває зосередження на сприйнятті економічних ризиків 
і макроекономічних умов, на оцінюваних витратах і вигодах. На таке сприйняття також можуть впливати мотиви 
ідентичності, космополітизм і зовнішньополітична позиція. Оскільки пандемія Covid-19 є міжнародною глобаль-
ною проблемою, підготовка й реагування на них вимагають співпраці між країнами та континентами незалежно 
від геополітичних союзів.

Для вивчення детермінанти фінансової солідарності використовувалися дані до та після оголошення всіх 
основних політичних пропозицій щодо фінансової солідарності під час пандемії Covid-19 на рівні Європейського 
Союзу. Реакція ЄС на пандемію повинна бути більш відкритою для знань, досвіду та досліджень для держав, які 
не входять до Європейського Союзу, мають більше досвіду боротьби з небезпечними інфекційними хворобами 
та, в деяких випадках, краще управляють пандемією. Це складний час для міжнародних відносин, але посадові 
особи, які приймають рішення в Європейському Союзі, повинні знайти спосіб вести переговори щодо потреб 
охорони здоров’я не лише країн-членів союзу.
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ  
В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Статтю присвячено дослідженню стратегічних напрямів розвитку ринку праці та механізмів їх реалізації в умовах 
нової економіки. Зазначено, що стратегії розвитку ринку праці спрямовані на стимулювання створення робочих місць нового 
типу, що призводить до зміни підходів до самої концепції робочого місця, коли замість роботи людина займатиметься реа-
лізацією власного творчого потенціалу, що відповідає трендам мережевого суспільства.

Наголошено, що пріоритетами стратегічного розвитку ринку праці є маркери, висвітлені в Цілях Сталого Розвитку 
для України: подолання бідності, подолання голоду; міцне здоров’я і благополуччя; якісна освіта; гендерна рівність; належні 
санітарні умови; доступна енергія; гідна праця та економічне зростання; промисловість інновації та інфраструктура; ско-
рочення нерівності; сталий розвиток міст і спільнот; відповідальне споживання та виробництво; збереження та захист 
екосистем; справедливість; партнерство заради стійкого розвитку. 

Визначено основні пріоритети стратегічного розвитку ринку праці з урахуванням таких мегатенденцій як техноло-
гічний прогрес, автоматизація і роботизація, хмарні технології та хмарні обчислення, цифровізація особистого простору, 
великі дані та Iнтернет речей, Гіг-економіка, становлення мережевого суспільства та мережевої економіки, демографічні 
зрушення, зростаюча швидкість змін, глобалізація, дефіцит ресурсів і зміна клімату. Розглянуто динамічні моделі ринку 
праці як стратегічні пріоритети розвитку відповідного ринку. Проаналізовано причини розвитку електронного ринку праці. 
Виокремлено напрями радикальних змін в соціально-трудових відносинах: зміна меж традиційного поділу праці; зміна форм 
зайнятості; підвищення мобільності людини протягом всієї трудової діяльності.

Ключові слова: нова економіка, ринок праці, стратегія розвитку, пріоритети розвитку ринку праці.

В. О. Yakubenko. Strategic priorities for the development of the national labor market in the conditions of the new economy
The article is devoted to the study of strategic directions of labor market development and mechanisms of their implementation 

in the new economy. It is noted that the strategies of labor market development are aimed at stimulating the creation of new types 
of jobs, which leads to a change in approaches to the concept of the workplace, when instead of work a person will realize their creative 
potential in line with network society trends.

It is emphasized that the priorities of the strategic development of the labor market are the markers highlighted in the Sustainable 
Development Goals for Ukraine: overcoming poverty, overcoming hunger; good health and well-being; quality education; gender 
equality; proper sanitary conditions; available energy; decent work and economic growth; industry innovation and infrastructure; 
reduction of inequality; sustainable development of cities and communities; responsible consumption and production; conservation 
and protection of ecosystems; justice; partnership for sustainable development. 

The main priorities of strategic development of the labor market are identified, taking into account megatrends such as 
technological progress, automation and robotics, cloud technologies and cloud computing, digitalization of personal space, big data 
and the Internet of Things, Gig-economy, formation of network society and network economy, demographic changes, increasing speed 
of change, globalization, scarcity of resources and climate change. Dynamic models of the labor market are considered as strategic 
priorities for labor market development. The reasons for the development of the electronic labor market are analyzed. The directions 
of radical changes in social and labor relations are singled: change of the boundaries of the traditional division of labor; change 
of forms of employment; increasing human mobility throughout employment.

Key words: new economy, labor market, development strategy, labor market development priorities.

Постановка проблеми. Нині в Україні процес соціально-економічного розвитку ускладнений численними 
системними кризами. Крім економічної кризи, в державі присутні політична, соціальна та військова кризи. Фак-
тично наразі відбувається деіндустріалізація економіки країни, яка призводить до значних масштабів безробіття. 
По суті створена ситуація, коли економічний розвиток повинен узгоджуватися із державними діями, спрямова-
ними на позитивну соціалізацію суспільства через механізми соціального захисту населення. 

Економічна політика, яка нині проводиться у державі, здебільшого спрямована на фінансову стабілізацію, 
послаблення бюджетної кризи, ситуативне подолання виникаючих соціально-економічних проблем. Проте в ній 
не приділяється достатньої уваги інституціоналізації ринку праці, яка створює умови для його розвитку через 
необхідність обов’язкового соціального захисту населення в нових умовах. У зв’язку з цим особливої актуальності 
набуває дослідження механізмів державного регулювання ринку праці з урахуванням новітніх тенденцій розвитку 
сучасної економічної інфраструктури, в якій переважають економіка знань і нових інформаційних технологій. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні проблеми розвитку національного 
ринку праці висвітлювали вітчизняні автори А. Колот [1], О. Герасименко [1], Е. Лібанова [2], М. Наумова [3] 
та інші. Однак, не применшуючи наукової цінності наявних досліджень, варто зазначити, що нині надзвичайно 
актуальним залишається питання стратегічних пріоритетів розвитку національного ринку праці в умовах сучас-
ної економічної інфраструктури, що базується на переважанні нематеріальних активів, характерних для нової 
економіки.

Метою статті є дослідження чинників впливу на розвиток ринку праці в умовах нової економіки та визна-
чення стратегічних пріоритетів розвитку національного ринку праці в умовах нової економіки.

Виклад основного матеріалу. Стратегічні пріоритети розвитку ринку праці визначають загальну спрямова-
ність вектору розвитку, які відбуваються в умовах нової економіки на ринку праці та забезпечують адаптації до 
мінливих пріоритетів. Мета стратегії розвитку ринку праці – досягнення і закріплення постійних конкурентних 
переваг у складній багатокомпонентній і динамічній системі, яка піддається перманентному впливу інформацій-
них технологій і тягне за собою зміни у змісті процесу праці, її організації, структурі зайнятості, соціально-тру-
дових відносинах.

Аналіз адаптаційних стратегій розвитку ринку праці показав, що їх можна об’єднати у такі напрями: страте-
гії стимуляції створення робочих місць нового типу, що призводить до зміни підходів до самої концепції робочого 
місця, коли замість роботи людина займатиметься реалізацією свого творчого потенціалу, що відповідає трендам 
мережевого суспільства; стратегії застосування безумовного базового доходу (далі – ББД), що передбачає захист 
працівників від страху втратити роботу, який призводить до уповільнення поширення технологій і гальмування 
процесів автоматизації.

Пріоритетами стратегічного розвитку ринку праці є маркери, висвітлені в Цілях Сталого Розвитку для 
України, які спрямовані на бачення орієнтирів досягнення Цілей сталого розвитку і містять адаптовані завдання 
та індикатори для моніторингу. Розвинений і стабільний ринок праці означає високий споживчий попит, який 
здатний принести прибутки компаніям, підвищити рівень життя працівників і бути чинником для досягнення 
соціальної стабільності в країні. Як провідний сегмент ринкової економіки, ринок праці забезпечує розподіл люд-
ського капіталу, впливає на рівень економічних та неекономічних вигід від його використання; людський же капі-
тал стає цінністю саме завдяки ринку праці [4; 5].

Основні пріоритети стратегічного розвитку ринку праці виокремлені з урахуванням мегатенденцій, які фор-
мують сферу майбутніх трудових відносин. До них віднесено такі [6]:

– технологічний прогрес, автоматизація і роботизація, які спричиняють стрімкий розвиток технологічних 
інновацій, роботизації й штучного інтелекту, що істотно змінюють якість і кількість доступних робочих місць;

– хмарні технології та хмарні обчислення, що надає великі можливості для віддаленої роботи та залучення 
сторонніх підрядників, підключаючи їх до єдиної системи з можливістю моніторингу та контролю всіх проце-
сів; цифровізація особистого простору, яка формує доповнену реальність, що застосовується на робочих місцях 
у складних виробництвах, формуючи нові способи роботи, спілкування і співпраці в масштабах підприємства;

– великі дані та Iнтернет речей, що забезпечує контроль і дистанційне керування в реальному часі багатьма 
процесами та суб’єктами;

– Гіг-економіка, що призводить до кардинальної зміни ринку праці, його переходу від наявності робочих 
місць із постійною зайнятістю в одного роботодавця до тимчасових проектів від різних компаній в одного неза-
лежного працівника. Стратегічно нова модель трудових відносин ґрунтується на короткострокових контрактах 
або неформальних домовленостях – «управлінні умовним персоналом». Гіг-економіка змінює характер зайнято-
сті, якій притаманні велика кількість короткострокових і тимчасових посадових позицій, що обіймають незалежні 
підрядники, а також дозвіл працювати дистанційно за допомогою цифрових платформ.

Ще одним стратегічним напрямом розвитку ринку праці є становлення мережевого суспільства та мережевої 
економіки, що призводить до формування та розвитку цифрового ринку праці і цифрової зайнятості. Цифровий 
ринок праці характеризує високий рівень гнучкості, що пов’язано з практично необмеженим рівнем трудової 
мобільності. При цьому головною особливістю мобільності цього сегменту ринку праці є її віртуальність. Тобто 
рух робочої сили відбувається без її фізичного переміщення з однієї точки світу до іншої. Фахівці виокремлюють 
формування нового типу мобільності – цифрової, яка відбувається без фізичного переміщення робочої сили, що 
дає змогу скорочувати витрати на її утримання роботодавцю [7; 8].

Стратегічними пріоритетами розвитку цифрового ринку праці є такі динамічні моделі ринку праці: модель 
із високим обігом робочої сили; модель просування до нової структури зайнятості (модель «стріла»). В моделі 
з високим обігом робочої сили зосереджено інноваційний людський капітал, який займається продукуванням 
новацій, дослідженням і науковими розробками. Трудові послуги в цьому сегменті ринку праці характеризуються 
високим рівнем інтелектуальності, а результат залежить від вміння індивіда продукувати інновації, працювати 
з динамічними інформаційними потоками, приймати нестандартні рішення. Роботодавці для більш ефективного 
використання людського потенціалу змушені інвестувати у придбання і розробку нових технологій [9].
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Модель «стріла» передбачає, що ринок праці здатний безпосередньо, без відхилень просуватися до нової 
структури зайнятості, яка формується зрушеннями в попиті, що змінилися технологічними та інституційними 
умовами. Ця модель охоплює зайнятих дистанційним сервісним обслуговуванням. Основним є поліпшення тех-
нології трудової діяльності, оскільки вона дозволяє роботодавцю підвищувати прибуток, внаслідок чого тран-
сформується і структура зайнятості.

Отже, в умовах сучасності необхідно докладати зусиль для реалізації програм цифровізації економіки, в якій 
повинно бути передбачено формування відповідної інфраструктури з урахуванням потреб сучасного ринку праці: 
створення і розвиток інфраструктури зберігання й обробки даних; впровадження цифрових інфраструктурних 
платформ у ключових галузях економіки; створення системи сертифікації центрів обробки даних, що забезпечує 
стійкість, безпеку та економічну ефективність їх функціонування.

Запровадження стратегічних пріоритетів розвитку ринку праці відбувається шляхом удосконалення механізмів 
державного регулювання ринку праці в залежності від рівня динамічності віртуального (цифрового) ринку праці, 
що дозволяє значно розширити можливості суб’єктів праці, забезпечити альтернативні сфери професійної й осо-
бистісної самореалізації, включити соціально незахищені верстви населення до процесу професійного розвитку.

Світовими тенденціями зміни ринку праці, а відповідно й стратегічними пріоритетами його розвитку є [10]:
– зміна характеру роботи – вона матиме характер великої кількості короткострокових проектів, а ринок праці 

складатиметься з людей, які працюють неповний робочий день в кількох місцях одночасно;
– створення нових економічно менш ризикованих платформ, які надаватимуть допомогу та задовольняти-

муть потреби працівників;
– розвиток платформ самоорганізації та розвитку, де працівники зможуть відслідковувати інновації та набу-

вати нових компетенцій;
– створення інноваційних платформ пошуку роботи;
– зростання малого бізнесу та самозайнятих осіб;
– зростання відповідальності за власний успіх.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, стратегічні пріо-

ритети розвитку національного ринку праці в умовах нової економіки базуються на мегатенденціях як потужній 
силі, яка змінює суспільство і робоче середовище, а також дає змогу спрогнозувати моделі розвитку ринку праці. 
Реалізація стратегій розвитку ринку праці в умовах нової економіки відбувається за чотирма сценаріями роз-
витку робочого середовища залежно від синергії факторів впливу на них: фрагментація, індивідуалізм, інтеграція, 
колективізм.

Архітектоніка механізму реалізації стратегічних напрямів розвитку ринку праці в умовах нової економіки 
передбачає послідовне проходження таких етапів формування: діагностика змін, визначення стану адаптаційних 
можливостей ринку праці для впровадження інновацій; визначення принципів функціонування механізму; фор-
мулювання місії, головної мети та цілей зазначеного механізму; розробка безпосередніх заходів інноваційного 
впливу на ринок праці. Від ефективності виконання кожного із вказаних етапів буде залежати ступінь забезпе-
чення інноваційно-динамічного розвитку ринку праці в умовах нової економіки. 

Пріоритетними шляхами для вдосконалення механізмів державного регулювання ринку праці України в умо-
вах нової економіки є алгоритмізація впровадження інноваційно-динамічної моделі розвитку ринку праці. Така 
модель полягає у виділенні ключових параметрів впливу на формування цифрового робочого середовища як 
загальної концепції підвищення гнучкості ринку праці та в обґрунтуванні напрямів модернізації політики флек-
сікьюріті. Стратегічним національним пріоритетом є формування інноваційно-динамічної моделі розвитку ринку 
праці, яка ґрунтується на оптимальному балансі між економічною ефективністю і забезпеченням прав і гаран-
тій працівників і реалізується шляхом впровадження таких чотирьох компонентів: гнучкі та надійні договірні 
домовленості, комплексні стратегії навчання упродовж життя, ефективна активна політика ринку праці, сучасна 
система соціального забезпечення.

Зазначені стратегічні пріоритети розвитку національного ринку праці в умовах нової економіки доречно 
передбачити в Стратегії розвитку інноваційних робочих місць і в розробці та запровадженні нової моделі праці 
та зайнятості «Робота 4.0», в рамках якої буде розвиватися новий вид трудової діяльності, названий економікою на 
вимогу, краудсорсингом, що сприятиме поширенню транскордонної (віддаленої) зайнятості. Саме дослідженню 
цих питань мають бути присвячені подальші наукові розробки та дослідження з питань державного регулювання 
ринку праці в умовах нової економіки.
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  
В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Досліджено теоретичні основи місцевих бюджетів в умовах розбудови громадянського суспільства, встановлено 
сутність місцевого бюджету і його роль у публічному праві. Визначено організаційно-функціональні механізми формування 
місцевого бюджету, досліджено чинники та особливості в умовах формування громадянського суспільства. Для досягнення 
мети було здійснено аналіз теоретико-методологічних засад і наукової літератури щодо розбудови громадянського суспіль-
ства як фактора соціально-економічних змін.

Визначено основні теоретичні засади сутності категорії «місцевий бюджет» і його роль у публічному управлінні, 
чинники і особливості їх формування. З’ясовано, що місцеві бюджети є головним каналом доведення до населення кінцевих 
результатів суспільного виробництва, спрямованих на суспільне споживання. Узагальнено вплив громадянського суспільства 
на соціально-економічні зміни. Було доведено, що громадський контроль може забезпечити виконання основної місії місцевих 
фінансів, а це є задоволення колективних потреб місцевої громади.

З’ясовано, що розширення повноважень місцевого самоврядування без суттєвого посилення громадського контролю 
не забезпечить задоволення інтересів територіальної спільноти. Узагальнено у вигляді схеми механізм дії органу місцевого 
самоврядування у процесі проведення громадської експертизи місцевого бюджету. Доведено, що сучасний розвиток незалеж-
ної України оснований на принципах демократії, прозорості та відкритості, протидії корупції, це вимагає від усіх учасників 
процесу взаємодії, довіри та співпраці. Доведено, що в умовах становлення громадянського суспільства взаємовідносини 
та взаємовплив громадського суспільства і публічної влади є визначальним фактором у забезпеченні демократичного роз-
витку країни. Виокремлено основні етапи складання та затвердження бюджету за участі громадськості та розроблено 
календар громадської участі у бюджетному процесі. Він формалізує діяльність українського громадського суспільства 
в частині впливу на видатки місцевих бюджетів на найбільш важливі напрями.

Ключові слова: публічне управління, місцеве самоврядування, місцевий бюджет, система місцевого бюджету, грома-
дянське суспільство, громадянська компетентність, громадянські ініціативи, соціально-економічні зміни.

O. V. Gurzji. Mechanisms of formation and improvement of local budgets in the conditions of formation of civil society
The theoretical bases of formation of local budgets in the conditions of development of a civil society are investigated, the essence 

of the local budget and its role in public law is established. The organizational and functional mechanisms of local budget formation 
are determined, the factors and peculiarities of its formation are investigated. The experience of leading countries in the formation 
of local budgets is summarized. To achieve this goal, an analysis of theoretical and methodological principles and scientific literature 
on the development of civil society as a factor of socio-economic change.

The basic theoretical bases of essence of a category "local budget" and its role in public management, factors and features 
of their formation are defined. It is found out, that local budgets are the main channel of taking to the population of the results of public 
production, directed on a public consumption. Exactly through them the public funds of consumption are distributed in territorial cuts, 
id east between separate administrative-territorial units and task forces of population.

Influence of civil society is generalized on socially − economic changes. It was well-proven that a public inspection can provide 
implementation of basic mission of local finances, and it is satisfaction of collective necessities of local community. No imperious 
institutes are able to realize interests of society how it is done by citizens. Expansion of plenary powers of local self-government without 
the substantial strengthening of public inspection will not provide satisfaction of interests of territorial association.

The organizationally-functional mechanism of forming of local budgets is certain and generalized as a chart mechanism 
of action of organ of local self-government in the process of realization of public examination. It is proved that the modern development 
of independent Ukraine is based on the principles of democracy, transparency and openness, anti-corruption, it requires from all 
participants in the process of interaction, trust and cooperation.

Certainly also, that improper quality of informing of population about activity of organs of local self-government about what 
the spent money of taxpayers is on. It is proved that there is insufficient effective use of local and electronic media by local governments 
for cooperation with the local community. The organs of local self-government not always in full attract the present instruments 
of collaboration with territorial society, with certain conservatism behave to the new methods of collaboration and communication.
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It is proved that in the conditions of formation of civil society, mutual relations and mutual influence of civil society and public 
power are a determining factor in ensuring democratic development of the country. We have identified the main stages of budget 
preparation and approval with public participation and developed a calendar of public participation in the budget process. It formalizes 
the activities of Ukrainian civil society in terms of influencing local budget expenditures in the most important areas.

Key words: public administration, local self-government, local budget, local budget system, civil society, civic competence, 
civic initiatives, socio-economic changes.

Постановка проблеми. Створення високорозвиненої економіки і суспільства добробуту можливе за однією 
з вирішальних умов, а саме − формування ефективно функціонуючого, фінансово спроможного місцевого само-
врядування як складової частини суспільного сектору. Для збереження демократичного ладу та утвердження 
засад громадського суспільства є необхідним існування самодостатніх органів місцевого самоврядування, здат-
них і вмотивованих до прийняття виважених рішень та відповідальних за їх реалізацію і ефективність.

Одним із пріоритетних напрямів соціально-політичних перетворень в Україні слід вважати запровадження 
якісно нового типу взаємовідносин між громадянами і органами влади, такого, за яким кожній людині було б 
забезпечено реальне додержання і захист належних їй прав і свобод у сфері діяльності цих органів.

Для результативної організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території кожен орган 
влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для розв’язання місцевих питань. Місцевим 
бюджетам як основній фінансовій базі місцевого самоврядування належить особливе місце в бюджетній системі 
держави тому їх необхідно наділити правом самостійно управляти податками та іншими обов’язковими плате-
жами. Місцеві бюджети мають у повному обсязі розв’язувати завдання покладені на органи місцевого самовря-
дування. В демократичній державі їм надаються функції сприяння розвитку територій, стимулювання продуку-
вання інноваційних ідей, підтримки ініціативи громадян при прийнятті владою рішень, забезпечення посилення 
ролі інститутів громадянського суспільства. Розширення участі інститутів громадянського суспільства в процесах 
прийняття владних рішень щодо задоволення нагальних потреб громадян у різних сферах суспільного життя доз-
воляє сподіватися на утвердження в нашій державі демократичного громадсько-публічного управління.

З метою пошуку шляхів збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів на рівні, достатньому для роз-
витку та виконання повноважень органами місцевої влади, розв’язання питань удосконалення формування місце-
вих бюджетів в умовах становлення громадянського суспільства в Україні потребують перегляду, чим і зумовлю-
ється актуальність цієї статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вихідні теоретичні положення дослідження ґрунтуються на еко-
номічній теорії і теорії публічного управління, положення яких викладені у працях видатних учених минулого: 
Дж. Кейнса, Дж.С. Мілля, В. Петті, Д.Рікардо, А. Сміта та ін. провідних розробках сучасних зарубіжних теоре-
тиків і практиків, таких як Т. Дай, Дж.М. Кейнс, Р. Солоу, А. Пігу, П. Самуельсон, Дж. Стігліц, М. Фрідмен й ін. 
та внеску вітчизняних науковців, які розв’язували проблеми публічного управління у контексті розвитку гро-
мадянського суспільства та лідерства, це О. Алимов, О. Амоша, Т. Бабич, Н. Бондарчук, М. Івашов, С. Ключка, 
М. Чумаченко та ін. Значний внесок у дослідження формування місцевих бюджетів здійснили Н. Власюк, К. Вла-
димиров, О. Кремень, Т. Крушельницька, Л. Івашова, В. Мамонова, О. Матвеєва та ін. В наукових працях дослід-
жуються ключові аспекти теорії місцевих фінансів, їх сутність, передумови виникнення, трансформація функції 
в умовах децентралізації та напрями вдосконалення. Проте ще відчувається брак єдиного підходу до визначення 
оптимального механізму формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації, адекватного до сучасних про-
блем і потреб, а також такого, щоб відповідав вимогам та викликам економічних відносин в умовах економіч-
ної кризи, яка посилюється й уповільнює реалізацію реформ, що відбуваються в Україні. незважаючи на те, що 
питання формування та удосконалення місцевих бюджетів в умовах становлення громадянського суспільства 
піднімаються доволі часто, роль громадськості у процесі формування і використання місцевих бюджетів залиша-
ється дослідженою недостатньо.

Мета статті – обґрунтувати напрями вдосконалення механізму формування та вдосконалення місцевих 
бюджетів в умовах становлення громадянського суспільства.

Виклад основного матеріалу. Упродовж 2015-2020 років відбулися позитивні зрушення у процесі станов-
лення передумов залучення членів громади до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку територій. 
Реформа місцевого самоврядування створила умови для наближення місцевого населення до влади, зокрема до 
прийняття управлінських рішень, у тому числі й до формування та використання місцевого бюджету. Така зміна 
ролі громадськості стала можливою за створення гнучкого механізму місцевого управління, позбавленого окре-
мих обтяжливих бюрократичних процедур, ніж це було під час централізованої системи управління. У громадах 
поступово створились умови розвитку місцевої демократії та інструменти для розв’язання населенням питань 
місцевого значення, підтримки ініціатив громадян (наприклад, в ініціації і реалізації частині інфраструктурних 
об’єктів) і прояву різних форм самоврядування.
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Місцеве самоврядування в Україні − це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 
громади − жителів села, селища, міста чи добровільного об’єднання жителів територіальних утворень, − само-
стійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування з метою розв’язання питань 
місцевого значення в межах Конституції і законів України. Ефективне функціонування органів місцевого само-
врядування (далі – ОМС) і виконання усіх покладених на них завдань та функцій матимуть місце лише тоді, коли 
у їх розпорядженні буде наявний достатній обсяг фінансових ресурсів. Варто відзначити, що місцем концентрації 
фінансових ресурсів ОМС, а отже, фінансовою основою їх діяльності є саме місцевий бюджет (далі – МБ).

Вчення про місцеві фінанси як сукупність теоретичних положень про фінансове господарство та фінансову 
діяльність місцевих органів влади сформувалося у ХІХ ст. Це було пов’язано із завершенням становлення в біль-
шості країн Західної Європи й Північної Америки ОМС, конституційним визнанням прав комун, общин, муніци-
палітетів, регіонів, провінцій, штатів [12]. Натомість перші згадки про місцеві фінанси, доцільність їх існування 
паралельно із державними фінансами з’явились у працях А. Сміта, К. Штейна, Л. Штейн, Р. Гнейста, А. Вагнера 
та інших. Вони досліджували господарство територіальних громад, відзначали необхідність надання їм автономії 
і в сфері фінансів також.

Сьогодні в розвинених країнах Європейського союзі, а з реалізацією реформи децентралізації і в Україні, 
місцеві бюджети стали фінансовою базою ОМС та вирішальним фактором регіонального і місцевого еконо-
мічного та соціального розвитку. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність ОМС, що 
передбачено Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 27.05.97 р., активізує 
господарську діяльність, дозволяє їм розвивати економічну і соціальну інфраструктури на підвідомчій території, 
зміцнювати економічний потенціал регіону, формувати інвестиційну привабливість території та її конкурентні 
переваги. Зрештою, все це розширює можливості ОМС щодо реалізації функцій і повноважень та створення якіс-
ного і безпечного середовища для мешканців громади.

Економічний зміст поняття «бюджет» трактується Бюджетним кодексом як «...план формування та викори-
стання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного 
періоду» [1]. Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні грошових фондів, які є фінан-
совим забезпеченням діяльності обласних, районних, міських, селищних та сільських рад, для фінансування, 
утримання та розвиток соціальної інфраструктури, місцевого господарства [3].

На думку К. Павлюк, яка займалася дослідженням питання стосовно формування та виконання доходів міс-
цевих бюджетів, місцеві бюджети − це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань та функцій, 
покладених на органи місцевого самоврядування [4]. Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», місцевий бюджет є основним інструментом, за допомогою якого місцева влада може впливати на 
локальну активність, створювати умови для економічного та соціального піднесення території своєї юрисдик-
ції [2]. О. Кириленко дає характеристику місцевому бюджету у трьох аспектах: по-перше, це правовий акт, згідно 
з яким виконавчі органи влади отримують легітимне право на розпорядження певними фондами грошових ресур-
сів, по-друге, це план (кошторис) видатків і доходів відповідного місцевого органу влади чи самоврядування, 
по-третє, це економічна категорія [5]. О. Сунцова визначає місцеві бюджети як сукупність розподільчих відно-
син, які виникають у зв’язку з утворенням та використанням фондів грошових засобів місцевих органів влади 
в процесі перерозподілу національного доходу з метою забезпечення розширеного відтворення та задоволення 
соціальних потреб суспільства [6]. Натомість B. Опарін визначає, що місцеві бюджети − бюджети адміністратив-
но-територіальних одиниць, призначені для фінансового забезпечення закріплених і делегованих відповідним 
місцевим органам влади і самоврядування функцій [7, с. 183]. Погляди І. Єфремова базуються на визначенні 
місцевих бюджетів як економічної категорії, яка виражає сферу економічних відносин суспільства, пов’язаних із 
формуванням, розподілом і використанням централізованих грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні 
місцевих органів влади і призначені для соціально-економічного розвитку певних регіонів країни [8]. Як бачимо, 
кожен із цих науковців розглядає один з аспектів бачення місцевого бюджету, які узагальнив О. Кириленко. Зага-
лом ми погоджуємось з його баченням, щоправда усвідомлення місцевого бюджету як економічної категорії ми б 
поставили на чільне місце, так як вважаємо саме цей аспект підґрунтям для інших характеристик і тлумачень.

Виходячи з вищесказаного, зазначимо, що місцевий бюджет – це економічна категорія, в якій уособлюється 
план утворення грошових фондів територіальної громади, які є фінансовим забезпеченням для виконання міс-
цевими радами власних і делегованих функцій та забезпечення реалізації завдань і повноважень покладених 
на ОМС.

Роль і значення місцевих бюджетів у публічному управлінні зумовлені типом економічної системи, обра-
ними цілями та пріоритетами суспільно-економічного розвитку громади [9, с. 218]. Ресурси МБ спрямовуються 
на утримання установ соціально-культурної сфери та охорони здоров’я, підприємств ЖКГ, виплати соціальних 
допомог, тобто місцеві фінанси відіграють основну роль у забезпеченні потреби населення у соціальних послу-
гах [10]. Окрім того, МБ є основним джерелом фінансування створення соціальної і економічної інфраструктури 
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в громадах. Таким чином, МБ стають важливим інструментом макроекономічного регулювання, місцевого еконо-
мічного розвитку і джерелом індивідуального розвитку громадян.

Саме тому підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, а разом із тим, і піднесення сус-
пільного добробуту залишається однією з найбільш гострих проблем у сучасній Україні, тим більше в умо-
вах економічної кризи, викликаної війною, втратою частини традиційних економічних партнерів, пандемією  
COVID-19, протипандемічними обмежувальними заходами тощо. Тому пріоритетним напрямом публічного 
управління залишається удосконалення інституту бюджетного контролю з боку громадян.

Як зазначає Г. Маркович, у бюджетному календарі серпень − це місяць активної роботи з формування показ-
ників державного бюджету на плановий рік, в тому числі в частині міжбюджетних відносин і визначення макро-
економічних показників для складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів та підготовці проекту закону 
України про Державний бюджет України на наступний рік. Цей документ після схвалення Кабінетом Міністрів 
подається Верховній Раді України (до 15 вересня року, що передує плановому) на затвердження і потребує зла-
годженої взаємодії учасників бюджетного процесу під час складання державного і місцевого бюджетів. Взаємодія 
учасників бюджетного процесу під час складання місцевого бюджету узагальнена нами на рис. 1.
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Рис. 1. Взаємодія учасників під час складання місцевого бюджету

З метою підвищення ролі місцевого самоврядування в соціально-економічних процесах громад і регіонів, 
збільшення обсягу та покращення якості суспільних послуг, недостатньо тільки збільшувати фінансові ресурси 
місцевого самоврядування. Основну увагу необхідно приділяти ефективному використанню суспільних коштів, 
особливо завдяки покращенню діяльності установ, підприємств та організацій комунальної власності. Одним із 
пріоритетних напрямів соціально-політичних перетворень в Україні ми вважаємо запровадження якісно нового, 
відкритого, типу взаємовідносин між громадянами і органами влади, такого, за яким кожній людині було б забез-
печено реальне додержання і захист належних їй прав і свобод.

Відкритість взаємовідносин між громадянами і органами влади та відкритість бюджету і бюджетного про-
цесу є обов’язковою чи, навіть, ключовою умовою функціонування демократичного суспільства. Відкритість 
і прозорість бюджету дозволяє соціально активній частині громадськості, яка представляє інтереси різних верств 
населення, формувати альтернативи бюджетних рішень і впливати на ОМС у бюджетній та, власне, й в інших 
сферах, активно захищаючи свої громадянські права.

В Україні створені правові підстави для формування громадянського суспільства. Конституція України 
1996 року закріпила розмаїття форм власності (включаючи приватну), багатопартійність, політичний плюралізм, 
широкі економічні, політичні й особисті права і свободи людини і громадянина; законодавчо передбачила мож-
ливість формування громадянського суспільства на основі принципів демократії, приватної ініціативи, підпри-
ємництва і ринкових відносин. Усе це виступає передумовами формування дієвого громадянського суспільства, 
а в умовах децентралізації й залучення громадян до державно-управлінських рішень поступово сприяє формалі-
зації впливу громадянського суспільства на місцеві бюджети.

Розв’язання питань створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення 
здійснення ОМС власних і делегованих повноважень у територіальних громадах є однією з визначальних пере-
думов розвитку територій. Наразі децентралізація виступає процесом системних змін не лише в ОМС і місцевих 
бюджетах, а й в цілому в публічному управлінні й в суспільстві в цілому. Децентралізація передбачає не просто 
переформатування функцій, відповідальності й ресурсів, а також і переосмислення ролі кожного громадянина 
в розвитку суспільства, громади, особистості [13]. Сьогодні, з набуттям чинності Закону України «Про доступ 
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до публічної інформації» у 2011 році, метою якого є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних 
повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, більшість інфор-
мації про діяльність ОМС стала відкритою для широкого загалу, до того ж, кожен суб’єкт підприємницької діяль-
ності в територіальній громаді а також кожен громадянин може отримати бюджетну інформацію за інформацій-
ними запитами. Зокрема, частиною 1 ст. 6 закону встановлено, що не може бути обмежено доступ до інформації 
про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним 
майном. Тобто законом визначено обов’язок розпорядників бюджетних коштів надавати інформацію щодо вико-
ристання бюджетних коштів, володіння, користування чи відчуження державного та комунального майна тощо. 
Нині розпорядження і рішення ОМС, публічна фінансова звітність комунальних підприємств, інша інформація 
щодо МБ є в доступі громадян.

Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів державного і місцевих 
бюджетів визначаються Законом України «Про відкритість використання публічних коштів». Відповідно до цього 
Закону, інформація оприлюднюється на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, який є офіційним 
державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет. Активна участь всіх зацікавлених сторін розвитку тери-
торіальних громад (стейкхолдерів) є важливою умовою для розробки ефективного та реалістичного бюджету 
й планування напрямів розвитку громади.

Стосовно бюджетного процесу, з початком децентралізації, зазначає Г. Маркович, виникла можливість участі 
громадськості в розробці напрямів соціально-економічного розвитку країни, регіону, території, підготовці і обго-
воренні проектів бюджетів, відкрито доступ населення до інформації з питань витрачання бюджетних коштів на 
всіх рівнях і в усіх ланках бюджетної системи [14]. Ми цілком погоджуємось з автором та додамо, що за нашою 
оцінкою, досягнення відкритості і прозорості місцевих бюджетів можна вважати чи не найбільш цінним здобут-
ком реформи децентралізації.

Ця теза підтверджується ще й тим, що формування і використання МБ, як, власне, й функціонування фінан-
сової системи країни в цілому передбачає можливість постійного всебічного моніторингу, оцінки і контролю 
з боку громадськості. Водночас головною метою громадського контролю є забезпечення додержання об’єктами 
контролю відповідних норм (формальних та неформальних)бюджетного процесу, формування та використання 
коштів МБ. Ключове завдання громадського контролю наводить С. Ключка. На його думку завданням громад-
ського контролю у сфері МБ є запобігання порушенням законності й правопорядку, можливим відхиленням 
від намічених цілей та захист інтересів суспільства і окремих його суб’єктів [15].

Громадський контроль у сфері МБ спрямовує свої зусилля переважно на дотримання відповідності практики 
управління місцевими фінансами інтересам територіальних громад. Доволі часто цілком законні рішення ОМС 
щодо мобілізації ресурсів до бюджету або ж витрачання коштів є нераціональними і не відповідають наявним 
суспільним потребам. Це відбувається здебільшого через дороговизну джерел, що залучаються і неефективність 
витрат з МБ тощо. Відтак громадський фінансовий контроль спрямований не стільки на дотримання правових норм 
у фінансовій сфері, скільки на забезпечення ефективності і доцільності управлінських рішень, що приймаються [16].

Наразі у активістів громадського сектору є низка методів забезпечення прозорості МБ, які можуть бути вико-
ристані при побудові організаційно-функціональних механізмів взаємодії громадськості і ОМС. Зокрема, Г. Мар-
кович наводить найбільш дієві, це такі:

− Засоби масової інформації – висвітлення у ЗМІ ходу та результатів обговорень та робочих зустрічей 
з бюджетних питань, оприлюднення бюджетних документів (особливо схваленого бюджету).

− Офіційна інформація ОМС − інформація про проекти або збірки, накшалт «Коротко про бюджет», в яких 
наводяться основні позиції рішень про бюджет, доходи і видатки, програм розвитку тощо.

− Громадські слухання − пряме залучення громадян до процесу прийняття рішень, що гарантує кращу поін-
формованість населення. Крім того, таким чином місцева влада може дізнатись думку своїх громадян про проекти 
місцевих бюджетів та взяти до уваги їх коментарі.

− Зустрічі − акцент робиться на розв’язанні конкретного питання (наприклад, план розвитку міста, села), дає 
можливість обговорити питання детально та одразу оцінити ставлення громадян до проблеми, отримати комен-
тарі, критичні зауваження, факти, пропозиції тощо.

− Список громадських думок виборців − збір інформації про народне ставлення до певної проблеми.
− Дорадчі комітети − зустрічі з групою людей, які представляють територіальну громадськість, або з робо-

чою групою з розв’язання певного питання [14].
Відкритість бюджету та бюджетного процесу є ключовою умовою функціонування демократичного суспіль-

ства. Прозорість бюджету дозволяє громадськості, й особливо її соціально активній частині, яка представляє інте-
реси різних верств населення, мати уяву про складність та альтернативи бюджетних рішень і впливати на органи 
влади, активно захищаючи свої громадянські права.

За баченням автора, громадськість повинна приймати участь у бюджетному процесі не як сторонній спосте-
рігач, а як проактивний учасник подій, один із суб’єктів бюджетного процесу. Нами узагальнені основні етапи 
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складання та затвердження бюджету за участі громадськості та виокремлено основні функції (громадська ініціа-
тива, моніторинг, контроль) (рис. 2.).

Одним із можливих варіантів організації громадського контролю у сфері місцевих фінансів слугує громад-
ська експертиза діяльності ОМС, Порядок проведення якої регламентований Постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 листопада 2008 р. № 976. Цей Порядок визначає процедуру сприяння проведенню інститутами 

 

Механізм дії органу виконавчої влади після надходження експертних пропозицій: 

 Розміщує їх у тижневий строк на власному веб-сайті. 

 

Розробляє і затверджує за результатами розгляду експертних пропозицій заходи, 
спрямовані на їх реалізацію. 

 

Розглядає їх на найближчому засіданні колегії за участю представників 
ініціатора громадської експертизи. 

 

Подає ініціатору громадської експертизи письмову відповідь про результати 
розгляду експертних пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію. 

 

Механізм дії органу виконавчої влади в разі надходження письмового запиту  
на проходження громадської експертизи: 

 Видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення такої 
експертизи і заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів. 

 

Розміщує у тижневий строк інформацію про надходження запиту щодо 
проведення громадської експертизи, текст наказу (розпорядження). 

 Подає інституту громадянського суспільства матеріали або завірені копії чи 
надсилає їх в електронній формі протягом 5 робочих днів. 

 

Утворює у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів із залученням 
представників інституту громадянського суспільства 

 

  
Рис. 3. Механізм дії органу виконавчої влади у процесі проведення громадської 

експертизи місцевого бюджету

Рис. 2. Основні етапи складання та затвердження бюджету за участі громадськості
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громадянського суспільства та громадськими радами, утвореними відповідно до Типового положення про громад-
ську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки 
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній 
адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забез-
печення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», громадської експертизи діяльності 
центральних і місцевих органів виконавчої влади (далі – орган виконавчої влади) [16].

Нормативно-правовими актами передбачено, що експертні пропозиції, сформульовані під час проведення 
громадської експертизи, враховуються органом виконавчої влади під час підготовки програм соціально-економіч-
ного розвитку, державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів відповідного рівня, розв’я-
зання питань поточної діяльності. Формування МБ за участі представників громадянського суспільства можливе 
через запровадження участі громадськості у прийнятті державно-управлінських рішень та запровадження меха-
нізму дії органу виконавчої влади у процесі проведення громадської експертизи МБ (рис. 3.).

Також зазначимо, що у разі виявлення у процесі проведення громадської експертизи порушень принципів 
ефективності формування і використання МБ, з боку громадськості можуть бути застосовані певні санкції, напри-
клад, політична відповідальність ОМС до депутатів місцевих рад та інших посадових осіб. Щоправда, така відпо-
відальність наразі не має нормативно-правового забезпечення і носить лише декларативний характер, а сама від-
повідальність спрямована на розголос порушення, дискредитацію посадових осіб тощо. Навіть попри це, завдяки 
розвитку громадського контролю можна забезпечити виконання основної місії місцевих фінансів – задоволення 
колективних потреб територіальної громади.

Таблиця 1
Календар реалізації механізму формування місцевих бюджетів за участі громадської у бюджетному процесі

Період Дії органу місцевого самоврядування (на прикладі міської 
ради) Дії громадських активістів

Січень Формування звітності про виконання місцевого бюджету за мину-
лий рік. Аналіз затвердженого бюджету, паспор-

тів програм, та звітів про їх виконання 
за  опередній рікЛютий Підготовка, затвердження та публікація річного звіту про виконан-

ня міського бюджету за попередній рік

Березень Збір та подання до Мінфіну статистичної інформації розрахунку 
сум коштів, що надаються з державного бюджету Участь у публічному звіті про виконан-

ня бюджету міста та програми соціаль-
но-економічного розвитку міста за попе-
редній період. Участь у обговореннях та 
пріоритизації проблем з якими стикаєть-
ся громада, організованих розпорядника-
ми коштів

Квітень
Аналіз статистичної інформації, оцінка виконання за попередній 
бюджетний період, управління бюджетними призначеннями за по-
передній період

Травень
Оцінка потреби у фінансових ресурсах і визначення пріоритетів на 
наступний бюджетний період, розробка загальних цілей і фінансо-
вої політики міста

Червень

Розробка та затвердження основних заходів по формуванню про-
екту місцевого бюджету на наступний рік відповідно до основних 
напрямів бюджетної політики визначеної Кабінетом Міністрів 
України

Участь у громадських обговореннях, 
круглих столах, фокус – групах, для виро-
блення пріоритетів на наступний рік

Липень Розробка інструкцій з підготовки бюджетних запитів. Уточнення 
середньо- і довгострокових показників розвитку міста

Участь у розгляді бюджетних запитів го-
ловних розпорядників бюджетних коштів

Серпень

Опрацювання на підставі бюджетних декларацій Мінфіну та за 
узгодженням з галузевими міністерствами розрахунку обсягів 
міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організацій-
но-методологічних вимог та інших показників щодо складання 
місцевих бюджетів, пропозиції щодо проекту рішення про МБ

Участь у розгляді бюджетних запитів го-
ловних розпорядників бюджетних коштів

Вересень
Опрацювання розрахунків прогнозних сум коштів, що надаються 
з ДБ МБ, інших показників наданих КМУ, опрацювання пропози-
цій до МБ

Зустріч з депутатами та посадовими осо-
бами виконавчих органів ради та обгово-
рення програми соціально-економічного 
розвитку міста. Підготовка заявок, реко-
мендацій та пропозицій до проекту міс-
цевого бюджету

Жовтень Розробка та підготовка розпорядниками бюджетних коштів бю-
джетних запитів

Листопад
Аналіз бюджетних запитів, прийняття рішення про включення їх 
до проекту МБ. Розробка проекту МБ і проекту рішення для його 
затвердження

Грудень

Затвердження МБ до 25 грудня поточного року. У разі не прийняття 
до 01 грудня Закону про ДБ України, враховуються обсяги міжбю-
джетних трансфертів на попередній бюджетний період. У двотиж-
невий строк з дня офіційного опублікування Закону про ДБ Украї-
ни приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність

Участь у публічній доповіді начальника 
фінансового органу та голови бюджетної 
комісії про проект рішення про бюджет 
міста. Участь у громадських бюджетних 
слуханнях
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Запровадження механізму дії органу виконавчої влади у процесі проведення громадської експертизи МБ 
дозволить змінити характер впливу публічного управління на соціально-економічні процеси в країні (перенести 
акценти з усебічного контролю на взаєморозуміння і співпрацю), визначити пріоритетні напрями новацій (зба-
лансування відповідальності всіх учасників суспільно-економічних відносин до порівнянного, зіставного рівня), 
зменшить випадки зловживань з боку посадових осіб, допоможе усунути неефективні інструменти публічного 
управління та спрогнозувати основні очікувані результати розвитку територій у середньо- та довгостроковій 
перспективі. Ми розробили календар реалізації механізму формування місцевих бюджетів за участі громадської 
у бюджетному процесі (табл. 1).

Авторський «Календар реалізації механізму формування місцевих бюджетів за участі громадської у бюджет-
ному процесі» є загальним концептуальним баченням. Він передбачає розробку й затвердження стандартів участі 
громадськості у прийнятті управлінських рішень щодо бюджетного процесу. Календар дозволить розвинути межі 
впливу громадських активістів на формування та виконання бюджету (процес взаємодії з владою), визначити прі-
оритетні напрями новацій (збалансування відповідальності та функцій), усунути можливості зловживань з боку 
міської влади, та забезпечує підконтрольність державно-управлінських рішень ОМС.

Підконтрольністю державно-управлінських рішень ОМС, на нашу думку, є законодавчо затверджена сукуп-
ність стандартів з підготовки, прийняття, реалізації, громадського моніторингу і контролю управлінських рішень 
щодо бюджетного процесу, що визначають створення прогресивного стилю державно-управлінської діяльності. 
Відповідно, формування громадянського суспільства в Україні складається з залучення громадськості до бюджет-
ного процесу, що забезпечує єдиний підхід до прийняття управлінських рішень, який усуває їх неєфективність 
і упередженість.

Але лише нормативного регулювання й обмеження, як виявляється, недостатньо. Потрібні особистісні регу-
лятори, набір певних морально-етичних якостей, тобто сукупність громадянських компетентностей як єдиного 
способу мислення і дії. Як засвідчує практика, громадський контроль є важливою функцією громадянського 
суспільства, 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 розв’язанні державних і суспільних справ, активно впливати на діяльність органів державної влади та місцевого 
самоврядування.

Отже, в Україні почався поступовий і складний процес налагодження співпраці між громадським та держав-
ним секторами на рівні місцевого самоврядування, що є фактором розвитку громадянського суспільства адже 
передбачає спільну відповідальність за добробут локальної громади і закладення основ громадського самовряду-
вання, таке партнерство покликане створити умови для максимально швидкого і гнучкого реагування на місцеві 
потреби, ефективне розв’язання нагальних потреб.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Виходячи з вищезазначе-
ного, можемо зробити такі висновки:

1. Визначено основні теоретичні засади сутності категорії «місцевий бюджет» і його роль у публічному 
управлінні, чинники і особливості їх формування. Так місцеві бюджети це – економічна категорія, в якій уособлю-
ється план утворення грошових фондів територіальної громади, які є фінансовим забезпеченням для виконання 
місцевими радами власних і делегованих функцій та забезпечення реалізації завдань і повноважень покладених 
на ОМС. З’ясовано, що місцеві бюджети є головним каналом доведення до населення кінцевих результатів сус-
пільного виробництва, спрямованих на суспільне споживання та доступ громадян до суспільних благ, які проду-
кує територіальна громада.

2. Доведено, що громадські ініціативи, громадський моніторинг і контроль можуть забезпечити виконання 
основної місії місцевих фінансів: задоволення колективних потреб у суспільних благах місцевої громади і окре-
мих громадян. Розширення повноважень місцевого самоврядування без суттєвого посилення громадського контр-
олю не забезпечить задоволення інтересів територіальної спільноти.

3. Узагальнено механізм дії органу місцевого самоврядування у процесі проведення громадської експертизи 
щодо формування МБ. Доведено, що сучасний розвиток незалежної України оснований на принципах демократії, 
прозорості та відкритості, протидії корупції, вимагає від усіх учасників бюджетного процесу, стейкхолдерів, про-
цесу взаємодії, довіри та співпраці.

4. Виокремлені основні етапи складання та затвердження бюджету за участі громадськості та розроблено 
календар реалізації механізму формування місцевих бюджетів за участі громадської у бюджетному процесі на 
прикладі міської ради. Він формалізує діяльність українського громадського суспільства в частині впливу на 
видатки місцевих бюджетів на найбільш важливі напрями.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі будуть здійснені в сфері аналізу зарубіжного досвіду 
моніторингу, оцінки і контролю діяльності органів місцевого самоврядування щодо використання місцевих 
бюджетів.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Проаналізовано стан дохідної частини державного бюджету та підтверджено недостатній обсяг фінансування 
видатків як поточних, так і капітальних. З’ясовано факти покриття касових розривів для фінансування видатків держав-
ного бюджету за рахунок коштів місцевих бюджетів, наявних на Єдиному казначейському рахунку. Визначено обмежуючий 
вплив рішень центральних органів державної влади на право органів місцевого самоврядування щодо розпоряджання кош-
тами місцевих бюджетів, зокрема тимчасово вільними коштами на Єдиному казначейському рахунку. Попри те, що органи 
місцевого самоврядування отримали право самостійного вибору установи з обслуговування бюджету розвитку та власних 
надходжень бюджетних установ, понад 90% коштів місцевих бюджетів залишаються в оперативному управлінні Держав-
ної казначейської служби. 

Охарактеризовано причини такої протидії, зокрема владно-політичні та соціально-економічні. Встановлено невідпо-
відність обмежуючого впливу принципам децентралізації влади та нанесення збитків бюджетам територіальних громад 
України. Обґрунтовано, що оперативне управління коштами місцевих бюджетів шляхом розміщення на депозитах у дер-
жавних банках є ефективним інструментом формування ресурсної бази розвитку територій. Зазначено негативний вплив 
примусового вилучення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів і коштів бюджетних вищих навчальних закладів від 
надання платних послуг для фінансування видатків державного бюджету на процеси управління місцевими бюджетами. 

Запропоновано шляхи врегулювання питання надання позичок на покриття касових розривів державного бюджету 
з Єдиного казначейського рахунку за рахунок тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на платній основі, аналогіч-
ній до механізмів кредитування. Це дозволять уникнути взаємного порушення права на вільне розпорядження власними 
коштами з боку центральних органів державної влади й органів місцевого самоврядування, удосконаливши міжбюджетні 
відносини в Україні.

Ключові слова: місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, місцеві бюджети, оперативне управління 
коштами місцевих бюджетів, децентралізація, державний бюджет, Єдиний казначейський рахунок.

M. M. Treshchov. Improvement of operational management of local budgets under decentralization of power in Ukraine
It was confirmed the state of the revenue part of the state budget was analyzed and the insufficient amount of financing of both 

current and capital expenditures. The problem of permanent lack of funds to finance the expenditure side of the state budget is 
the systemic imbalance of budget policy in Ukraine. The facts of covering cash gaps to finance state budget expenditures at the expense 
of local budgets available on the Union Treasury Account were clarified. It was determined the limiting influence of decisions of central 
state bodies on the right of local self-government bodies to dispose of local budget funds, in particular temporarily free funds on 
the Single Treasury Account. 

Despite the fact that local governments have the right to independently choose the institution for servicing the development 
budget and own revenues of budgetary institutions, more than 90% of local budgets remain in the operational management of the State 
Treasury Service. The reasons for such opposition were described. There are power-political and socio-economic. The inconsistency 
of the restrictive influence with the principles of decentralization of power and accordingly damage to the budgets of territorial 
communities of Ukraine was established. It is substantiated that the operative management of local budget funds by placing them on 
deposits in state banks is an effective tool for forming the resource base of territorial development. 

It was noted the negative impact of the forced withdrawal of temporarily free funds from local budgets and funds from budgetary 
higher education institutions from the provision of paid services to finance state budget expenditures on the processes of local budget 
management. The ways of settling the issue of granting loans to cover cash gaps of the state budget from the Single Treasury Account 
at the expense of temporarily free funds of local budgets on a paid basis similar to lending mechanisms were proposed. This will avoid 
mutual violation of the right to free disposal of own funds by central government and local governments by improving inter-budgetary 
relations in Ukraine.

Key words: local self-government, local self-governments, local budgets, operative management of funds of local budgets, 
decentralization, state budget, Union Treasury Account.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших чинників стабільності держави є міцна бюджетно-фінан-
сова система, здатна швидко реагувати на ризики в економічному, політичному та соціальному середовищі, здійс-
нювати оперативне управління процесами реалізації державних, регіональних і місцевих програм, що є запорукою 
не лише подолання кризових явищ у державі, а й використання можливостей для підвищення рівня національної 
конкурентоспроможності та поліпшення якості реалізації державою її функцій.
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Із впровадженням реформи місцевого самоврядування фінансовий складник в управлінні ресурсним забез-
печенням місцевих бюджетів вимагає посилення зусиль науковців і практиків щодо оновлення його теоретичного 
та практичного підґрунтя, зокрема в частині касового обслуговування та оперативного управління тимчасово 
вільними коштами місцевих бюджетів. Це один із найважливіших складників місцевої бюджетної політики, який 
має на меті напрацювання методів стабілізації локальної економічної активності в короткостроковій перспективі 
та сприяння економічному зростанню як окремих територій, так і держави загалом у довгостроковій перспективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових і науково-практичних публікаціях досить широко роз-
глянуто та досліджено теоретико-методологічні основи оперативного управління коштами місцевих бюджетів, 
зокрема в процесі казначейського виконання. Серед вітчизняних науковців і практиків, у працях яких висвітлено 
окремі аспекти оперативного управління коштами місцевих бюджетів, слід зазначити В. Башко, В. Висоцького, 
Л. Дейкало, О. Дроздова, О. Зварич, В. Калитчука, А. Ставицьку, В. Стояна, С. Лондаря, А. Маслову, А. Череп 
та інших [1; 2; 4; 9]. Проте ці напрацювання здебільшого висвітлюють технічні моменти управління коштами 
Єдиного казначейського рахунку (далі – ЄКР); методологію забезпечення виконання дохідної і видаткової частин 
бюджету; чинники, які впливають на залишки коштів на ЄКР; обґрунтовують зв’язок між інфляційними про-
цесами, вхідними та вихідними грошовими потоками, залишаючи поза увагою вплив оперативного управління 
коштами місцевих бюджетів на формування місцевої бюджетної політики. Не досить уваги приділено й проблемі 
«ручного керування» ЄКР з боку центральних органів державної влади.

Мета статті. Дослідження проблем щодо оперативного управління коштами місцевих бюджетів, виявлення 
невикористаних можливостей формування ресурсної бази розвитку територій набувають особливої актуальності 
в умовах розширення повноважень органів місцевого самоврядування та визначають мету статті.

Виклад основного матеріалу. Реформа місцевого самоврядування в Україні ґрунтується на передумові, що 
органи місцевого самоврядування повинні володіти не лише правом, а й широкими можливостями фінансового 
забезпечення своїх функцій. Місцева бюджетна політика в умовах децентралізації влади повинна поєднати інте-
реси органів місцевого самоврядування стосовно можливостей розширення ресурсної бази місцевих бюджетів, 
бізнесу й громадян щодо збільшення їхніх доходів. Спираючись на потреби розвитку громади щодо формування 
економічної і соціальної інфраструктури, створення сприятливого бізнес-клімату, підвищення конкурентоспро-
можності та залучення додаткових джерел наповнення місцевого бюджету, визначаються стратегічні пріоритети 
політики.

Зауважимо, що нині функція безпосередньо оперативного управління грошовими потоками місцевих бюдже-
тів залишається на центральному рівні державної влади, а саме в компетенції центрального органу виконавчої 
влади, який реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів – Державної 
казначейської служби України (далі – ДКСУ), що реалізує її виконання в рамках концепції ЄКР.

Органи місцевого самоврядування отримали право самостійного вибору установи (в ДКСУ чи в установах 
банків) з обслуговування бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ, але на практиці понад 
90% коштів місцевих бюджетів залишаються в оперативному управлінні ДКСУ. Це створює перепони для удоско-
налення процесу оперативного управління грошовими потоками місцевих бюджетів і засвідчує все ще високий 
рівень залежності органів місцевого самоврядування від рішень центральних органів державної влади, унемож-
ливлюючи повне впровадження децентралізації влади.

Наразі в Україні діє концепція ЄКР – рахунку, відкритого ДКСУ у Національному банку України для обліку 
коштів і здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України, на якому кон-
солідуються кошти державного та місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального 
і пенсійного страхування та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському 
обслуговуванні. Ця концепція дозволяє отримувати в режимі реального часу вичерпну інформацію про стан дер-
жавного і місцевих бюджетів, забезпечуючи можливість оперативного реагування на зміни в соціально-еконо-
мічному становищі держави на макро- і макрорівнях. Швидка мобілізація коштів, які протягом дня надходять на 
рахунки в органах ДКСУ, їхнє використання для фінансування бюджетних видатків і здійснення інших фінансо-
вих операцій забезпечує підвищення ефективності використання наявних фінансових ресурсів.

Поряд із позитивними аспектами впровадження ЄКР на тлі децентралізації влади в Україні все гостріше 
виявляється протидія з боку центральних органів державної влади щодо реалізації органами місцевого самовря-
дування права оперативного управління залишками коштів місцевих бюджетів і їхнього розміщення на фінансо-
вому ринку з метою отримання додаткових доходів для фінансування програм розвитку територій. Серед причин 
таких дій можна назвати кілька основних:

– владно-політичні, які характеризуються небажанням центральних органів державної влади зменшити міру 
впливу на формування місцевої політики та реалізацію ініціатив місцевої (регіональної) політичної еліти;

– соціально-економічні, які полягають у застосуванні практики кредитування видатків державного бюджету 
з ЄКР за рахунок надходжень до місцевих бюджетів, позбавляючи органи місцевого самоврядування можливості 
залучення додаткових коштів для фінансування як захищених статей видатків, так і видатків розвитку.
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Нині змінами в законодавстві щодо реформування міжбюджетних відносин частково врегульовані про-
блеми покриття касових розривів загального та спеціального фондів державного бюджету за рахунок коштів 
ЄКР, яке проводиться фактично за рахунок коштів місцевих бюджетів і коштів вищих навчальних закладів, 
одержаних від надання платних послуг. Однак проблемний аспект має статичний характер і посилюється 
наприкінці бюджетного року, коли необхідно звітувати про вчасне виконання планових показників видаткової 
частини державного бюджету.

Примусове вилучення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів і коштів бюджетних вищих навчаль-
них закладів від надання платних послуг для фінансування видатків державного бюджету передбачене Постано-
вами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» [7] і «Про затвердження Порядку розміщення вищими 
і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків дер-
жавного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг» [8]. 
Положеннями цих постанов закріплені зобов’язання повернути до 21 грудня поточного року зазначені кошти на 
ЄКР. При цьому місцеві бюджети і вищі навчальні заклади несуть збитки у вигляді недоотримання відсотків від 
розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах.

Наприклад, у грудні 2018 року на ЄКР примусово вилучено 12,2 млрд грн коштів, які були розміщені органами 
місцевого самоврядування на рахунках в банківських установах державного сектору економіки, та 2,5 млрд грн 
коштів вищих навчальних закладів. При цьому залишок коштів на ЄКР станом на 1 січня 2019 року становив 
лише 9,8 млрд грн. Враховуючи інертність розміщення органами місцевого самоврядування коштів на депозитних 
рахунках в банківських установах і низький рівень якості оперативного управління наявними фінансовими ресур-
сами, державний бюджет наприкінці 2018 року прокредитовано за рахунок коштів місцевих бюджетів і коштів 
вищих навчальних закладів на суму близько 20 млрд грн, що спричинило збитки останнім, згідно з нашими роз-
рахунками, на понад півмільярда гривень.

У 2019 році через брак коштів на ЄКР для кредитування видатків державного бюджету Кабінет Міністрів 
України [5] фактично запровадив мораторій на розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду місцевих 
бюджетів на депозитних рахунках в банківських установах державного сектору економіки. Таке рішення обме-
жило право органів місцевого самоврядування вільно розпоряджатися коштами місцевих бюджетів і за 2019 рік 
призвело до недоотримання понад 2 млрд грн (згідно з нашими розрахунками) надходжень до їхньої дохідної 
частини. Аналогічна ситуація з примусовою консолідацією на ЄКР коштів місцевих бюджетів і вищих навчаль-
них закладів відбулася в грудні 2019 року. Тоді обсяг повернення коштів перевищив 10,1 млрд грн, а залишки на 
ЄКР станом на 1 січня 2020 року становили лише 17,5 млрд грн.

Станом на 1 грудня 2020 року на депозитних рахунках в банківських установах обліковувалося 11,9 млрд грн 
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів і вищих навчальних закладів. Залишки на ЄКР станом на 1 січня 
2021 року становили лише 12 млрд грн, тобто фактично дорівнювали обсягу коштів місцевих бюджетів і вищих 
та професійно-технічних навчальних закладів, які було примусово повернуто на ЄКР наприкінці минулого року 
[3]. Це підтверджує чергове безоплатне кредитування видаткової частини державного бюджету та нанесення 
збитків бюджетам органів місцевого самоврядування та вищих і професійно-технічних навчальних закладів.

Результати порівняльного аналізу залишків коштів на ЄКР вкінці 2020 року та показників на відповідну 
дату 2019 року засвідчили негативну тенденцію перманентного невиконання показників видаткової частини дер-
жавного бюджету на тлі перешкоджання реалізації оперативного управління коштами місцевих бюджетів. Так, 
станом на 1 вересня 2020 року на ЄКР обліковувалося 45,7 млрд грн (станом на 1 вересня 2019 року – 61,8 млрд 
грн); станом на 1 жовтня 2020 року – 21,3 млрд грн (станом на 1 жовтня 2019 року – 61,6 млрд грн); станом на 
1 листопада 2020 року – 15,2 млрд грн (станом на 1 листопада 2019 року – 53,1 млрд грн), станом на 1 грудня 
2020 року – 19,7 млрд грн (станом на 1 грудня 2020 року – 55,0 млрд грн) [3]. Станом на окремі дати в листопаді 
та грудні 2020 року залишок коштів взагалі знижувався до 8 млрд грн або рівня середньоденної потреби в коштах 
для фінансування видатків державного бюджету в річному обрахунку.

Нестача коштів для фінансування видатків державного бюджету у 2020 році призвела до створення черги 
з платежів і переводу ЄКР на картотеку ще у вересні 2019 року. Слід зауважити, що такі критичні ситуації не 
спостерігалися з 2013 року, а їх поява стала негативним чинником впливу на соціально-економічне становище 
країни. Загострення такого впливу відбулося з урахуванням умов світової пандемії COVID-19 та необхідності 
впровадження обмежень для здійснення бізнес-діяльності, внаслідок чого суб’єкти підприємницької діяльності, 
наймані працівники, державний і місцеві бюджети понесли значні втрати доходів.

Дослідження роботи з ЄКР показало, що затримки платежів відбувалися протягом другої та третьої декад 
грудня щороку, а обмеження вводилися виключно для непершочергових статей видатків (фінансування інвести-
ційних проектів, ремонтів доріг і будівель тощо). Зауважимо, що процес фінансування таких видатків містить 
високі корупційні ризики. Як приклад можна навести ситуацію, коли за підписаними актами виконаних робіт 
і нагального їх фінансування вкінці бюджетного року такі капітальні роботи завершуються лише протягом 
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січня-лютого наступного року, але видатки бюджету поточного року необхідно виконати, оскільки існує висока 
ймовірність того, що до бюджету наступного року такі статті видатків не будуть включені.

Брак доходів державного бюджету підтверджує той факт, що обсяги находжень митних платежів до загаль-
ного фонду становили 297 млрд грн, що на 8,8% менше від планових показників 2020 року. Як незначну перевагу 
можна зазначити залишки на рахунках ДКСУ 58,7 млрд грн в іноземній валюті, адже це кредитні та грантові 
кошти, які надано країні в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом, ЄС та іншими кредиторами.

Отже, проблема перманентної нестачі коштів для фінансування видаткової частини державного бюджету 
полягає не стільки в наслідках пандемії COVID-19, скільки в системному розбалансуванні бюджетної політики 
в Україні. Окрім значного граничного обсягу дефіциту державного бюджету (246,6 млрд грн, або 5,5% від про-
гнозного ВВП) та гарантованого державою боргу (350,5 млрд грн, або 7,8% від прогнозного ВВП), в Законі 
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» [6] передбачені надміру оптимістичні очікування щодо 
зростання дохідної частини на 6,1% порівняно з уточненими плановими показниками на 2020 рік. Таке збіль-
шення обґрунтовується очікуваним зростанням реального ВВП на 4,6% та зростанням середньомісячної заробіт-
ної плати на 12,1%. 

Крім того, вважаємо, що значна частина видатків, які не профінансовано у 2020 році у зв’язку з нестачею 
коштів на ЄКР, збільшить навантаження на видаткову частину державного бюджету 2021 року. Наприклад, так 
сталося 2019 року з істотним перенесенням відшкодування ПДВ на перший квартал 2020 року. Це знову спричи-
нить ситуацію, коли касові розриви фінансування державного бюджету покриватимуть за рахунок коштів місце-
вих бюджетів на ЄКР.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. На підставі зазначеного 
вище зазначимо про об’єктивну необхідність врегулювання на законодавчому рівні питання надання позичок на 
покриття касових розривів загального та спеціального фондів державного бюджету з ЄКР за рахунок тимчасово 
вільних коштів місцевих бюджетів на платній основі з метою компенсації останнім недоотриманої фінансової 
вигоди. Залучення на поворотній основі коштів ЄКР для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюдже-
тів і для надання середньострокових позик місцевим бюджетам також повинно здійснюватися на платній основі. 
Це підвищить ефективність формування місцевої бюджетної політики загалом та оперативного управління кош-
тами місцевих бюджетів зокрема. Такі пропозиції відповідають принципам децентралізації та кредитування і сти-
мулюватимуть органи місцевого самоврядування до максимального залучення можливих резервів наповнення 
дохідної частини місцевих бюджетів, посилюючи відповідальність за ефективне використання мобілізованих 
ресурсів. Крім того, це дозволять уникнути взаємного порушення права на вільне розпорядження власними кош-
тами з боку центральних органів державної влади і органів місцевого самоврядування, удосконаливши міжбю-
джетні відносини в Україні. 

Серед перспективних напрямів подальших наукових розвідок із обраної проблематики визначаємо розробку 
механізму взаємного кредитування державного та місцевих бюджетів, визначення основних принципів і технологій.
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано питання розвитку регіональних політичних партій в Україні. Виявлено основні ознаки регіо-
нальних політичних партій і здійснено їхню коротку типологізацію на основі відмінності ознак. Досліджено проблему вибор-
чої системи на місцевих виборах та її вплив на результати виборів різних категорій політичних партій. Проаналізовано 
результати виборів 2015 та 2020 років у контексті еволюції електоральних уподобань виборців щодо парламентських, поза-
парламентських і регіональних партій. Досліджено питання впливу посилення регіональних політичних партій на загально-
державний політичний дискурс. Розглянуто вплив місцевої політичної еліти на формування і наповнення регіональних полі-
тичних партій. Досліджено вплив виборчої системи місцевих виборів на мобілізацію регіональних політичних еліт до участі 
в управлінні суспільним розвитком у своїй місцевості.

Проаналізовано останні дослідження і публікації, в яких здійснювалися спроби розглянути цю тему. У статті наве-
дено визначення «регіональних політичних партій» на основі їх відмінностей, в тому числі причини, через які не вдалося 
повністю реалізувати проєкт «Партії мерів», щодо якого було багато прогнозів напередодні виборів. Розглянуто передумови 
до значного посилення регіональних політичних партій напередодні місцевих виборів 2020 року в Україні. Визначено основні 
ризики для системи державного управління, які необхідно врахувати на етапі завершення реформи децентралізації за умови 
посилення ролі регіональних політичних партій. Досліджено фрагментацію партійного представництва у місцевих радах за 
результатами місцевих виборів 2020 року. Виявлено найбільш успішні регіональні політичні партії, які здобули перемоги на 
рівні області чи обласного центру. Зроблено висновки щодо сучасного стану регіональних політичних партій і прогноз щодо 
їх подальшого розвитку.

Ключові слова: регіональні політичні партії, місцеві вибори, виборча система, місцева еліта, децентралізація.

R. V. Frosiniak. Local elections as the development factor of regional political parties in Ukraine
The development of regional political parties in Ukraine is analyzed in the article. The main features of regional political parties 

and their short classification are revealed. The problem of the new electoral system in the local elections in 2020 and its influence 
on the election results for different categories of political parties is studied. The election results in 2015 and 2020 are analyzed in 
the context of the evolution of voters’ electoral preferences for parliamentary, non-parliamentary and regional parties. The effect 
of regional political parties strengthening on national political discourse has been studied. The impact of the local political elite 
on the formation and membership of regional political parties is considered. Prospects of further development of regional political 
parties and their part in the future political process of Ukraine are analyzed. The influence of the electoral system of local elections 
on the mobilization of regional political elites for participation in the management of social development in their region is studied.

Recent studies and publications, in which attempts to consider this topic were described, have been analyzed. The article 
defines “regional political parties” on the basis of their differences, including the reasons why the “Mayors’ party” project, which was 
widely predicted to win before the election, could not be fully implemented. The preconditions for significant strengthening of regional 
political parties before the local elections 2020 in Ukraine are considered. The main risks for the system of public administration, that 
are necessary to be taken into account at the stage of completion of the decentralization reform, on condition, that the role of regional 
political parties is strengthened are identified. The fragmentation of party representation in local councils based on the results of local 
elections 2020 has been studied. The most successful regional political parties that won at the regional or regional center level were 
identified. Conclusions on the current state of regional political parties and the forecast of their further development were made.

Key words: regional political parties, local elections, electoral system, local elite, decentralization.

Постановка проблеми. Законодавство багатьох країн, у тому числі й України, для політичних партій перед-
бачає зобов’язання бути представленими на рівні всіх регіонів країни. Однак реальна картина партійної системи 
демонструє існування в державі так званих регіональних політичних партій, які функціонують для досягнення 
тих чи інших цілей. Вибори є своєрідним підсумком, який дозволяє виявити поточний стан розвитку певної партії 
зокрема і у регіональному вимірі. Місцеві вибори, які відбулися в Україні у 2020 році, продемонстрували новий 
рівень розвитку партійного будівництва на рівні регіонів, а також окреслили цікаві тенденції, що можуть мати 
вплив на розвиток не лише окремих регіонів, а й держави загалом.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання еволюції регіональних політичних партій у контексті 
їхньої участі в місцевих виборах вчені та дослідники здебільшого досліджували на теоретичному рівні насампе-
ред крізь призму аналізу впливу виборчої системи на результати виборів, а також дослідження консолідації міс-
цевих політичних еліт на базі регіональних політичних партій. Питанню дослідження регіональних політичних 
партій та їхній участі в місцевих виборах присвячені наукові праці О. Вишняка [1], Ю. Остапця [2], Р. Манай-
ло-Приходько [3], М. Кармазіної [4].

Дослідженням регіональних особливостей розвитку партій і партійної системи займався О. Вишняк. 
На основі результатів парламентських і президентських виборів в Україні у 1994-2006 роках відповідно до кри-
терію ідентифікації кандидатів і політичних партій за національно-демократичною, проросійською та невизна-
ченою ознаками він виокремив п’ять типів політичних регіонів України: Донбас і Крим; інші південно-східні 
області; перехідний регіон Північного Сходу та Кіровоградська область; Центральна Україна; Західна Україна 
[1]. Цей підхід має наукову та емпіричну цінність з огляду на визначення докладних характеристик національної 
орієнтації кандидатів і політичних партій країни.

Ю. Остапець [2] і Р. Манайло-Приходько [3] зазначають, що в контексті реформування місцевого самовря-
дування та децентралізації такі політичні сили на нинішньому етапі могли б здійснювати активну діяльність із 
вирішення актуальних проблем місцевих громад і регіонів, у яких вони працюють. Насправді їхня діяльність 
здебільшого сконцентрована на просуванні певних політиків на місцевому чи регіональному рівнях, а також від-
стоюванні політичних чи бізнесових інтересів на загальнонаціональному рівні.

В рамках вивчення наукових та аналітичних досліджень із вказаного напряму необхідно виокремити аналіз 
історіографії появи та розвитку регіональних політичних партій за регіонами, здійснений М. Кармазіною [4]. 
Авторка оцінює передумови, етапи розвитку таких партій, причини їхнього формування і трансформації в широко 
відомі національні політичні сили. Необхідно зазначити про її ґрунтовний системний підхід до аналізу, оскільки 
авторка розглянула розвиток регіональних політичних партій за весь час існування незалежної України.

У своєму дослідженні Р. Манайло-Приходько комплексно розкриває особливості таких партій. На її думку, 
вони виникають з огляду на появу розмежувань між центром і регіонами та етнополітичний соціальний поділ. 
Авторка вказує, що регіональні політичні партії є партіями, які здебільшого функціонують в рамках певної тери-
торії (кількох територій) і діють в цілях зміни прав цих регіонів або територіально-адміністративних одиниць 
щодо центру. Особливо це стосується тих політичних сил, які вимагають отримання незалежності територій від 
центру в складі країни. Такий підхід, безумовно, стосується характеристики тих політичних сил, що складають 
сепаратистську загрозу національній безпеці країни через вплив певних політиків, які виступають проти націо-
нального розвитку або вимагають реалізації певних вузько регіональних інтересів, що можуть зашкодити загаль-
нодержавній стратегії. Р. Манайло-Приходько [3] здійснює системне дослідження проходження до органів місце-
вого самоврядування регіональних політичних сил у 2010 та 2015 роках.

Мета статті – охарактеризувати особливості еволюції регіональних політичних партій у контексті їхньої 
участі в місцевих виборах 2020 року за умов впровадження нової виборчої системи.

Виклад основного матеріалу. Насамперед необхідно визначити, що саме мається на увазі під терміном 
«регіональні партії» в контексті цієї статті. По-перше, це позапарламентські політичні сили, представлені на 
обмеженій території від однієї громади до кількох областей. По-друге, такі партії насамперед об’єднують певні 
групи місцевих політичних і бізнесових груп, які сформувалися навколо потужних місцевих лідерів (здебільшого 
діючих міських голів), хоча існує досить прикладів того,  коли такі партії формувалися і навколо опозиційного до 
місцевої влади лідера. Третьою особливістю зазначених партій можна визначити тяжіння до місцевої проблема-
тики та уникання загальнодержавного політичного дискурсу.

За першими двома ознаками регіональні політичні партії можна класифікувати на два типи. Перший тип – 
політичні партії з іменем лідера в назві або ті, які міцно асоціюються з одним лідером (наприклад, «Українська 
стратегія Гройсмана» або «Рідний дім»). Вони мали обмежене розповсюдження і залежно від результатів поши-
рили свій вплив від однієї громади і максимум до обласної ради. 

Другий тип – це політичні проєкти, які розповсюджувалися за принципом франчайзингу, тобто з одного боку 
є готовий політичний проєкт із певним позиціонуванням, бренд-буком, національною рекламою і здебільшого без 
виражених лідерів, а з іншого боку є бажаючі представляти цю партію у певній громаді чи регіоні, які отримують 
усе перераховане вище і вносять до проєкту власний авторитет на території, наповнюють його кадрами та фінан-
сами. Прикладом таких партій можна вважати «Пропозицію» або «Рідне місто». 

За третьою ознакою регіональні партії класифікувати складніше, адже якщо говорити про ідеологію, то всі 
вони насамперед відстоюють сильне місцеве самоврядування, а в загальнодержавних політичних питаннях мак-
симально наближені до поглядів більшості виборців своїх регіонів. Очевидно, саме тому не вдалося повністю 
реалізувати проєкт «Партії мерів», про який багато говорили у політичних колах напередодні місцевих виборів. 
Проблема в тому, що для виборця складно уявити в одній команді місцевих лідерів із діаметрально протилежними 
поглядами на політичні питання. Це могло призвести до зневіри виборця і пошуку альтернативи місцевому лідеру 
з такою командою в інших регіонах.
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Регіональними політичними партіями де-факто в державі є політичні партії, яким Міністерством юстиції 
України присвоєно статус загальнонаціональних, однак вони сформовані політиками, що мають вплив лише 
у певному регіоні (регіонах), очільниками національних, культурних об’єднань для здійснення участі у місцевих 
виборах, реалізації просування інтересів відповідних місцевих громад (національних меншин). Дослідивши ста-
тистичні матеріали та аналітичні дослідження щодо виборчих кампаній, необхідно констатувати, що регіональні 
політичні партії в Україні створюються для участі в місцевих і загальнонаціональних виборах залежно від інте-
ресів їхніх фундаторів. У той же час масштаб інтересів цих політичних партій може виходити за межі звичайного 
захисту інтересів місцевих громад.

Головною передумовою для широкого поширення регіональних партій напередодні місцевих виборів 
2020 року в Україні слід вважати успішну реалізацію реформи децентралізації. Місцеві політичні еліти отримали 
не лише ефемерні повноваження, а й фінансові можливості для реалізації своїх прагнень, що дозволило у короткі 
строки продемонструвати перед виборцями власну управлінську ефективність і зрушити з місця вирішення про-
блем, які до цього десятиліттями не вирішувалися. Як наслідок місцеві політичні еліти значно підвищили власний 
авторитет в очах виборця і почали шукати максимально зручний спосіб обратися на місцевих виборах, які мали 
відбуватися за абсолютно новими правилами. 

Виборчий кодекс України [5] максимально звузив можливості участі у виборах шляхом самовисування. Так, 
кандидатом у депутати без висування партією можна стати лише у громадах із чисельністю виборців менше 
10 тисяч осіб, у всіх більших громадах, а також у районних, районних у місті та обласних радах лише партії 
могли висувати кандидатів у депутати. Щодо сільських, селищних, міських голів не було обмеження щодо права 
на самовисування, однак для потенційного голови очевидно програшний сценарій балотуватися самовисуван-
цем, якщо весь депутатський корпус буде сформований на партійній основі. Однак не варто забувати, що місцеві 
вибори мали відбутися через 15 місяців після парламентських, і соціологи ще заздалегідь почали фіксувати тра-
диційну для України поступову втрату підтримки майже всіма парламентськими партіями. Усе зазначене вище 
створило ідеальний ґрунт для широкої участі регіональних партій у місцевих виборах. 

Аналізуючи результати місцевих виборів 2020 року в Україні, необхідно зазначити про кілька тенденцій, 
які мають місце у політичному житті країни, зокрема щодо деяких аспектів розвитку партійної системи у регіо-
нальному розрізі. Результати дослідження дозволять більш точно визначити основні ризики для системи держав-
ного управління, які потрібно врахувати при формуванні регіональної політики, в тому числі щодо завершення 
реформи децентралізації.

Для глибшого розуміння внутрішньополітичних регіональних процесів у динаміці пропоную порівняти 
результати місцевих виборів 2020 року із результатами виборів до органів місцевого самоврядування 2015 року. 
Також слід нагадати, що найбільшу перемогу на місцевих виборах у 2010 році отримали регіональні партії-са-
теліти «Партії регіонів». Також певну платформу склали опозиційні партії, партії-проекти. На місцевих виборах 
2015 року провладній партії БПП «Солідарність» вагому конкуренцію склали регіональні політичні партії, ство-
рені місцевими елітами.

Майже тотальне запровадження у Виборчому кодексі України (за виключенням громад із кількістю виборців до 
10 тисяч) пропорційної системи виборів мало на меті визначити для виборців суб’єктів політичної відповідально-
сті. Інакше кажучи, до місцевої ради могли потрапляти лише висуванці від політичних партій, яких можна вважати 
порівняно сталими суб’єктами політичного процесу, що повинні нести відповідальність за депутатів, які висува-
лися від них. Прогнозованим результатом запровадженої системи мала стати концентрація голосів навколо партій 
які в очах виборців мали більше шансів на проходження до ради, а тому загалом мала зменшитися кількість партій, 
представлених у місцевих радах. Однак зменшення кількості партій якщо і відбудеться, то лише з плином часу.

За даними Центральної виборчої комісії (далі – ЦВК) у місцевих виборах 2020 року [6] року взяли участь 
194 політичні партії, при цьому в кампанії 2015 року їх було лише 140 [7]. За результатами виборів 2015 року 
своїх представників серед депутатського корпусу, в тому числі серед мажоритарників, отримали 89 партій, 
у 2020 році таких партій виявилося 111. Таким чином, кількість партій, представлених у місцевих радах, зросла. 
Однак у 2015 році більшість обраних депутатів місцевих рад були самовисуванцями [8], а саме 66,95%, а від пар-
тій відповідно лише 33,05% висуванців партій (за пропорційною і мажоритарною системами). Одночасно з цим 
серед обраних тоді депутатів частка представників політичних партій, які мали фракції у Верховній Раді восьмого 
скликання, складала лише 18,65%. У 2020 році ситуація змінилася кардинально: самовисуванців серед обраних 
депутатів було лише 16,01%, в той час як від партій – 83,99%. До того ж 54,65% обраних депутатів представляють 
політичні партії, які мають фракції у Верховній Раді України дев’ятого скликання. Отже, можна констатувати, що 
завдяки впровадженню нової виборчої системи відбулася концентрація голосів виборців навколо загальнонаціо-
нальних партій, відбулося посилення позицій позапарламентських і регіональних партій.

У 2015 році лише 4 позапарламентські політичні партії здобули понад 0,5% від загальної кількості голо-
сів виборців. Серед них не було жодної регіональної партії. У 2020 році політичних партій, які здобули понад 
0,5% від загального кількості мандатів, вже стало 21, а 8 із них здобули більше мандатів, ніж партія «Голос», 
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представлена у парламенті. Необхідно зазначити, що 12 із цих 21 політичної партії можна вважати виключно 
регіональними: «Українська стратегія Гройсмана» (Вінницька область), «Блок Кернеса – успішний Харків!» 
(Харківська область), «Довіра» (Полтавська область), «Рідний дім» (Чернігівська область), «Рідне Закарпаття» 
(Закарпатська область), «Черкащани» (Черкаська область), «Блок Світличної разом!» (Харківська область), «За 
конкретні справи» (Хмельницька область), «Блок Вілкула «Українська перспектива» (Дніпропетровська область), 
«Рідне місто» (Полтавська та Кіровоградська області), «Українська Галицька партія» (Львівська, Тернопільська, 
Івано-Франківська області), «Довіряй ділам» (Одеська область).

Попри описану вище концентрацію голосів виборців навколо потужних політичних партій різних рівнів, 
необхідно зазначити, що місцеві ради після виборів 2020 року залишаються досить розрізненими щодо партій-
ного представництва. У 2020 році кількість партій, які отримали менше 100 мандатів по Україні, становила 76 зі 
111 партій, які мають депутатів, тобто 69%. Для порівняння, у 2015 році таких партій було 62 із 89, тобто 70%. 
В обласні ради восьмого скликання пройшли в середньому по 6 партій, тоді як у 2015 році їх було 7. Таким чином, 
обласні ради, як і міські ради обласних центрів (середня кількість представлених партій – 6) залишаються досить 
фрагментованими.

Наразі сформувалася цікава тенденція щодо політичного вибору місцевих еліт. За змішаної системи виборів 
більшість представників місцевих еліт балотувалися як самовисуванці, а інша частина намагалася забезпечити 
собі висування від парламентських партій або партій, які дещо не дотягували до парламенту. Лише деякі з них 
мали власні регіонально орієнтовані партійні проекти, а у 2020 році регіональні еліти все більше віддавали пере-
вагу створенню власних партійних проектів. Тому кількість регіональних політичних партій зросла у рази. Осо-
бливо важливо, що чимало з них стали одними з найуспішніших учасників місцевих виборчих перегонів, посу-
нувши загальнонаціональні позапарламентські політичні партії, які раніше успішно пропонували себе на місцях 
як засіб проходження місцевих політиків до представницьких органів влади або мали деякий успіх у просуванні 
представників своїх місцевих партійних осередків здебільшого через мажоритарну систему. 

Більшості з таких регіональних партійних проектів властиво набувати назви за прізвищем своїх лідерів. 
Окрім вже згаданих, варто назвати партії «Команда Андрія Балоги», «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!», 
«УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка та інші. Лише деяким (здебільшого 
старим проектам) властива прив’язка у найменуванні до регіону (наприклад, «Черкащани», «Українська Галицька 
Партія», «Рідне Закарпаття») або національної меншини («КМКС» Партія угорців України»). Якщо оцінювати 
рівень фрагментації партійного представництва за рахунок регіональних партійних проектів, то за підсумками 
виборчої кампанії 2020 року представництво у місцевих радах різного рівня отримали приблизно 54 регіональні 
партії із загальної кількості партій-переможців – 111. Тобто, фактично кожна друга партія-переможець виборів 
2020 року – регіональна. Для порівняння, у 2015 році регіональних партій, які отримали представництво, було 
менше 20 із 89 (табл. 1).

Таблиця 1
Регіональні партії, які перемогли на виборах до обласних рад і міських рад обласних центрів

№
п/п Назва ради Назви регіональних політичних партій-переможців 

місцевих виборів 2020 року
Відсоток голосів 

виборців
1. Вінницька обласна рада «Українська стратегія Гройсмана» 44,22

2. Закарпатська обласна рада
«Рідне Закарпаття»,

«Команда Андрія Балоги»,
«КМКС» Партія угорців України»

18,75
10,94
12,50

3. Полтавська обласна рада «Довіра» 19,05

4. «Блок Кернеса – Успішний Харків!»
«Блок Світличної Разом!»

38,33
14,17

5. Хмельницька обласна рада «Команда Симчишина»
«За конкретні справи»

20,31
15,63

6. Черкаська обласна рада ВО «Черкащани» 28,13
7. Чернігівська обласна рада «Рідний дім» 29,69

8. Ужгородська міська рада «Рідне Закарпаття»
«Партія твого міста»

15,79
13,16

9. Вінницька міська рада «Українська стратегія Гройсмана» 62,96
10. Дніпровська міська рада «Пропозиція» 34,38
11. Житомирська міська рада «Пропозиція» 38,10
12. Запорізька міська рада Партія Володимира Буряка «Єднання» 25,00
13. Кропивницька міська рада «Пропозиція» 21,43
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14. Одеська міська рада «Довіряй ділам» 31,25

15. Харківська міська рада «Блок Кернеса – Успішний Харків!»
«Блок Світличної Разом!»

40,48

7,14

16. Херсонська міська рада Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!»
Блок Володимира Сальдо

31,48

16,67
17. Хмельницька міська рада «Команда Симчишина» 61,90
18. Чернівецька міська рада «Єдина альтернатива» 26,19
19. Чернігівська міська рада Рідний дім 61,90

Орієнтація місцевої політичної еліти на створення власних партійних проектів свідчить про відсутність 
у них амбіцій вийти на більш широкий рівень представництва, включно із загальнонаціональним парламент-
ським. Якщо оцінювати загрози регіоналізації (або «феодалізації») України внаслідок таких дій місцевих еліт, то 
сама по собі тенденція регіоналізації партійного поля України про це не свідчить. 

До регіоналізму здебільшого призводить більш широкий комплекс проблем. Річ у тім, що більшість представ-
ників місцевих еліт обіймала владні позиції у своїх регіонах і раніше. Чужі партійні проекти до цього використо-
вувалися ними як формальні інструменти для участі у виборах за пропорційною системою. Успіх регіональних 
лідерів також часто перебільшується. Справді, певні регіональні партійні проекти спромоглися обійняти впливові 
або навіть домінуючі, як у Вінниці, позиції. Проте інші навпаки дещо втратили, наприклад, у Харківській області 
в 2015 році команда Г. Кернеса йшла на місцеві вибори через партію «Відродження», чим забезпечила їй успіх, 
у 2020 році вже був задіяний «Блок Кернеса – Успішний Харків!». Проте порівняння результатів партій Кернеса 
2015 та 2020 років свідчить про те, що цей місцевий політик втратив майже 25% своєї підтримки в місті. Успіх 
меру Харкова довелося розділити з іншими партіями, в тому числі регіональними. Такі еліти і раніше мали міцні 
позиції. Лише цього року внаслідок зміни виборчої системи та як реакція на гостру політичну боротьбу у столиці 
ця ситуація стала більш наочною внаслідок формування місцевими лідерами власних партійних проектів.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Аналізуючи викладене, 
доходимо висновку про те, що зміна виборчої системи на місцевих виборах внаслідок ухвалення Виборчого 
кодексу України мала визначальне значення для концентрації голосів виборців навколо регіональних політич-
них партій. Місцеві політичні еліти усіх громад і територій із кількістю виборців понад 10 тисяч осіб отримали 
вибори за пропорційною системою і були змушені буквально протягом двох місяців юридично, організаційно, 
фінансово забезпечити власну участь у виборах. 

Вибори відбувалися через значний проміжок часу після виборів народних депутатів України, тому соціоло-
гічні рейтинги майже всіх парламентських політичних сил значно ослабли й місцеві еліти, очевидно, не хотіли 
ризикувати, балотуючись від однієї з них до місцевої ради. У більшості регіонів України виникли нові політичні 
проекти, які об’єднали місцеві еліти від рівня однієї громади до кількох областей. Здебільшого такі проекти ство-
рювалися навколо потужного місцевого лідера, який виступав «локомотивом» партії і підвищував її пізнаваність 
і сприйняття серед виборців. Результати регіональних партій перевершили очікування насамперед через те, що 
виборці втомилися від загальнодержавного політичного дискурсу і справедливо вважали, що питання місцевого 
значення потрібно вирішувати на місцях, а не в Києві.

У випадку дострокового розпуску Верховної Ради України дев’ятого скликання та призначення дострокових 
виборів народних депутатів регіональні політичні партії можуть стати сильними конкурентами парламентських 
і позапарламентських політичних сил. Однак для цього їм доведеться перейти на новий рівень розвитку, поши-
рити свій вплив на максимально більшу територію або ж об’єднувати власні зусилля для спільної участі у вибо-
рах з іншими політичними партіями.
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РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ВЕКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Забезпечення економічної безпеки входить до складу найважливіших функцій держави, тому ця проблема ніколи не 
існувала сама по собі, а завжди була похідною від завдань економічного зростання на кожному ступені розвитку суспільства. 
Конкретний зміст проблеми економічної безпеки змінюється залежно від сформованих у певний період внутрішніх і зовніш-
ніх умов.

Система забезпечення економічної безпеки країни ґрунтується на розумінні та реалізації концепції національних еко-
номічних інтересів на державному та міжнародному рівнях, метою якої є підтримка збалансованості економіки, захист її 
від впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, здатність до стабільного розвитку.

Забезпечення прийнятного рівня економічної безпеки визнано в Україні однією з головних стратегічних цілей націо-
нальної безпеки. Система національних економічних інтересів не статична, вона постійно змінюється під впливом великої 
кількості чинників. Під час появи і зникнення, наростання і зменшення загроз економічній безпеці повинні змінюватися і кори-
гуватися національні економічні інтереси країни.

Економічна безпека є багатогранним, багатоаспектним, системним явищем. Як система вона складається з великої 
кількості елементів, має ієрархію рівнів організації, здатна генерувати в процесі розвитку нові рівні, водночас новий рівень 
впливає на попередні рівні, перебудовує їх, у результаті чого система отримує нову цілісність. Система забезпечення еко-
номічної безпеки передбачає організацію діяльності держави та суспільства для ухвалення та реалізації рішень із питань 
національної безпеки з урахуванням концептуальних, організаційних і ресурсних аспектів формування й ефективного функці-
онування системи забезпечення економічної безпеки.

Забезпечення економічної безпеки – це не тільки гарантія незалежності країни, але й умова стабільності та ефектив-
ної життєдіяльності суспільства. Пояснюється це тим, що економіка є однією з життєво важливих сторін діяльності не 
тільки держави, а й особистості та суспільства. Поняття національної безпеки не матиме значення без оцінки життєз-
датності економіки, її міцності за можливих зовнішніх і внутрішніх загроз. Саме тому забезпечення економічної безпеки – це 
найважливіший державний пріоритет.

Ключові слова: економічна безпека, національна безпека, загрози, економічний суверенітет, економічний розвиток дер-
жави, національні економічні інтереси.

V. S. Hnatenko. Development of the main vectors for ensuring of the economic security of Ukraine
Ensuring of the economic security is a part of the most important functions of the state, so this problem has never existed in 

itself, but has always been derived from the tasks of economic growth at every stage of society. The specific content of the problem 
of economic security varies depending on the current internal and external conditions.

The country’s economic security system is based on understanding and realization of the national economic interests’ concept 
at the national and international levels, which aims to maintain the balance of the economy, protect it from the external and internal 
threats, and to bolster the ability to sustainable development.

Ensuring of an acceptable level of economic security in Ukraine has been recognized as one of the main strategic goals 
of the national security. The system of the national economic interests is not static; it changes constantly under the influence of many 
factors. When threats to economic security appear and disappear, increase and decrease, the national economic interests of the country 
must be changed and adjusted.

Economic security is a complicated, multifaceted, systemic phenomenon. As a system, it consists of a large number of elements, 
has a hierarchy of the organization levels, able to generate new levels in the development process, while the new level affects the previous 
levels, rebuilds them, resulting in a new integrity. The system of economic security involves the organization of the state and society 
activity to make and implement decisions on national security, taking into account the conceptual, organizational and resource aspects 
of the formation and effective functioning of the economic security system.

Ensuring of the economic security is not only a guarantee of the country’s independence, but also a condition for the stability 
and efficient functioning of society. This is explained by the fact that the economy is one of the vital aspects of not only the state but 
also the individual and society. The concept of the national security will not matter without assessing the viability of the economy, its 
strength in the face of possible external and internal threats. That is why ensuring of the economic security is the most important state 
priority.

Key words: economic security, national security, threats, economic sovereignty, economic development of the state, national 
economic interests.
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Постановка проблеми. На сучасному розвитку економіки України вагому роль для економічного станов-
лення відіграє рівень економічної безпеки країни. Ключова мета економічного становлення держави – це не 
тільки стабільне економічне зростання, а й збільшення зайнятості, забезпечення стабільності грошової системи, 
зростання рівня добробуту населення. Зважаючи на це, сутність економічної безпеки на державному рівні скла-
дається з можливості її економічної системи протистояти негативному впливу внутрішніх і зовнішніх чинників.

Економічна безпека держави, зі свого боку, являє собою складне поняття, яке відображає велику кількість 
змінних щодня умов матеріального виробництва, а також внутрішніх і зовнішніх загроз економіці країни.

Сьогодні економічна безпека належить до проблем, які привертають увагу фахівців найрізноманітнішого 
профілю. Перш за все це пов’язано з тим, що економічна сфера країни є головною, ключовою та домінантною 
щодо інших видів безпеки країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі побудови ефективної системи забезпечення національ-
ної безпеки та економічної безпеки як однієї з головних її складників присвячено роботи таких дослідників, як 
Д.О. Кошикова [1], В.О. Лазарєва, Я.С. Палешко [2], Н.М. Левченко, Л.В. Антонової [3], Х.О. Мандзіновської [4], 
В.Л. Поздєєва [5], А.В. Рогового [6], В.В. Сазонова [7], Г.Б. Соколової [8], Є.В. Шпилевської [9], J. Dunning [10], 
B. Khondker [11], D. McCormick, C. Luftig, J. Cunningham [12] та інших; у них представлено теоретичні основи 
забезпечення національної безпеки, принципи державного управління національною безпекою, поняття і зміст 
національних інтересів.

Мета статті – проаналізувати основні вектори забезпечення економічної безпеки держави.
Виклад основного матеріалу. Основу національної безпеки становить економічна безпека, яка, зі свого 

боку, може бути забезпечена за умови сталого і збалансованого розвитку всіх елементів соціально-економічної 
системи. Для цього необхідні цивілізовані ринкові відносини, сучасна інфраструктура, високі технології та ефек-
тивна організація виробництва, оптимальна галузева структура економіки й раціональна продуктова спеціалізація 
підприємств, розвинена фінансова система, достатній за обсягом і якісний трудовий та інтелектуальний потен-
ціал. Усі перелічені складники економічного розвитку мають складну організацію й повинні бути збалансовані 
як за співвідношенням своїх структурних елементів, так і за відношенням до факторів зовнішнього середовища.

Створення та підтримка цих умов у країнах із ринковою економікою вкрай ускладнені внаслідок цілої низки 
причин ендогенної і екзогенної природи. Ендогенні причини полягають у тому, що в умовах ринкових відно-
син держава як інститут, що забезпечує централізоване управління соціально-економічною системою, обмежена 
у своїх можливостях регулювати поведінку багатьох самостійних незалежних суб’єктів господарської діяльності. 
Оптимальним повинно бути співвідношення механізмів саморозвитку соціально-економічної системи та засобів 
державного централізованого регулювання. Ці співвідношення змінюються залежно від стану соціально-еконо-
мічної системи. Наприклад, в умовах глобальної кризи різко зросла потреба у використанні механізмів держав-
ного регулювання ринкових відносин.

Неоднозначним є вплив факторів зовнішнього середовища на розвиток національних економік. Світ руха-
ється в напрямку зростання їхньої відкритості. Міжнародний поділ праці є передумовою економічного прогресу. 
Але для кожної конкретної країни є свої специфічні критерії оптимальних пропорцій у сфері обміну ресурсами 
та продуктами з іншими країнами, в основі яких також лежить принцип збалансованості. Економіка країни збері-
гає властивості цілісної системи, яка саморозвивається доти, доки комплексний потенціал внутрішнього середо-
вища істотно перевершує сукупний вплив негативних факторів зовнішнього середовища. У разі порушення цієї 
пропорції соціально-економічна система втрачає стійкість і виникає загроза її руйнування. Ознаки такого нега-
тивного розвитку системи не виникають миттєво – вони накопичуються поступово. Це означає, що є резерв часу 
для реалізації заходів щодо запобігання загрозам. Але ця ж поступовість заважає своєчасному розпізнаванню 
прийдешньої загрози.

Виникає питання щодо шляхів запобігання загрозам національної безпеці, викликаних різкими порушен-
нями збалансованості соціально-економічних систем. Відповідь на це запитання могла б містити такі положення:

– теоретичною базою повинні бути науково обґрунтовані знання про основні механізми виникнення еконо-
мічних дисбалансів і зумовлені ними загрози національній безпеці;

– прикладні аспекти проблеми полягають в організації моніторингу стану і динаміки соціально-економічних 
систем із метою своєчасного виявлення та діагностики потенційних загроз національній безпеці, зумовлених 
деструктивними явищами в економіці;

– управління процесом забезпечення збалансованого ефективного розвитку економіки здійснюється на всіх 
ієрархічних рівнях функціонування національної економіки. Свої специфічні повноваження в цій галузі мають 
суб’єкти господарської діяльності та інститути влади муніципального, регіонального та державного рівнів;

– кожна група суб’єктів управління розвитком соціально-економічних систем має у своєму розпорядженні 
свої особливі ресурси та можливості, їхні дії детерміновані специфічними інтересами й цілями, що в кінцевому 
підсумку призводить до значної розбіжності їхніх орієнтацій на розвиток у короткостроковій і довгостроковій 
перспективах;
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– насправді ситуація не настільки драматична, оскільки за свою багатовікову історію людство виробило 
комплекс інструментів, за допомогою яких державна влада прямими і непрямими методами цілком успішно регу-
лює поведінку всіх категорій інституційних одиниць. Такими інструментами є законодавство, силові відомства, 
система пільг і заохочень, ЗМІ, комплекс морально-етичних цінностей;

– на сучасному етапі позиції державної влади значно ослаблені і продовжують слабшати через такі внутрішні 
та зовнішні причини, як процес глобалізації, зростання рівня відкритості національних соціально-економічних 
систем, демократизація суспільних відносин, проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери 
життя, наростання фінансової та економічної могутності приватного капіталу, транснаціональних корпорацій. 
Відбувається дедалі більша інтернаціоналізація всіх сфер суспільного життя. Крім низки позитивних результатів, 
ці чинники здатні викликати деструктивні зміни в соціально-економічній системі менш розвинених держав;

– концептуальні засади управління збалансованим розвитком соціально-економічної системи повинні спира-
тися на такі принципи та критерії оптимальності:

1) узгодженість і несуперечність тактичних і стратегічних цілей;
2) використання логіки системного підходу до розв’язання всіх завдань управління;
3) забезпечення гнучкості системи управління в умовах мінливого середовища;
4) забезпечення достатньої кількості та раціональної структури всіх видів матеріальних, трудових і інформа-

ційних ресурсів;
5) зростання рівня економічної культури й довіри до влади за мінімізації рівня конфліктності та криміналь-

ності соціального середовища;
6) гарантії соціальної захищеності всіх верств населення;
7) створення правових, політичних, економічних і соціально-культурних передумов для забезпечення конку-

рентоспроможності та ефективного функціонування первинної ланки економіки – суб’єктів господарської діяль-
ності;

8) раціональне поєднання прямих і непрямих методів державного регулювання поведінки всіх категорій 
учасників суспільно-економічних відносин;

9) оптимізація балансу повноважень і відповідальності населення, господарюючих суб’єктів, органів влади, 
політичних та громадських організації на мікро-, мезо- і макрорівнях;

10) розроблення й використання в практиці управління короткострокових і довгострокових прогнозів роз-
витку соціально-економічної системи та кон’юнктури зовнішнього середовища.

Зазначені принципи і критерії становлять єдину систему. Це означає, що позитивна роль одного з них може 
знецінитися або посилитися залежно від стану соціально-економічної системи з позиції інших принципів і кри-
теріїв. Наприклад, використання високотехнологічного обладнання не дасть очікуваного ефекту за браку кадрів 
працівників відповідної кваліфікації і слабкого менеджменту.

З метою практичного застосування кожен із зазначених принципів і критеріїв повинен бути представлений 
розгорнутим переліком числових параметрів у кількісній формі диференційовано за різними категоріями об’єктів 
управління на різних рівнях управління. Ця система параметрів повинна відповідати загальноприйнятим вимогам 
узгодженості, порівнянності, достовірності, своєчасності, дотримання яких може бути пов’язано з низкою труд-
нощів. Наприклад, через невизначеність механізмів впливу багатьох чинників неможливо з достатньою точністю 
виміряти силу їхнього впливу. Через високу динамічність соціально-економічних процесів їхні кількісні параме-
три швидко застарівають і перестають відповідати реальним умовам і станам об’єктів управління. Це стосується 
як їхніх числових значень, так і самого переліку параметрів.

У сукупності ці параметри можуть утворити описову модель соціально-економічної системи. Така модель 
може бути статичною або динамічною. Можливий різний ступінь її наближення до реальних характеристик соці-
ально-економічної системи.

У спрощеному вигляді модель збалансованої соціально-економічної системи можна уявити як схему, на якій 
позначено структурні елементи системи, процеси, що протікають у ній, і вектори їхніх зв’язків та взаємодій без 
будь-яких числових індикаторів. В основі таких моделей лежить принцип відтворення логічних зв’язків і співвід-
ношень у соціально-економічній системі.

Більш досконалими є економіко-математичні моделі, що являють собою складний комплекс математичних 
формул, які відтворюють стан, процеси, результати функціонування соціально-економічної системи. Перевагою 
таких моделей є використання кількісної міри явищ і процесів. Слабкий їхній бік полягає в застосуванні цілої 
низки обмежень і умовностей, що ускладнює їх практичне застосування через розбіжності реальності з умов-
ностями моделі. Проте економіко-математичні моделі дають можливість оцінити можливі стани й умови збалан-
сованості соціально-економічної системи в разі реалізації конкретних сценаріїв розвитку.

Практичне використання економіко-математичних моделей розвитку соціально-економічних систем може 
здійснюватися одним із декількох способів або шляхом певної їх комбінації. Найпростішим і доступним є застосу-
вання цих моделей із метою адаптації управлінських рішень до умов, що склалися у внутрішньому й зовнішньому 
середовищі. Модель допомагає більш правильно оцінювати можливі наслідки тих чи інших управлінських рішень.
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Глибше проникнення в механізми суспільних процесів досягається під час використання математико-еко-
номічних моделей із метою активного впливу на розвиток соціально-економічної системи в заданому напрямі. 
В умовах безперервно мінливих умов внутрішнього і зовнішнього середовища інститути управління повинні мати 
здатність до гнучкості в питаннях визначення завдань і методів управління за збереження стабільності стратегіч-
них цілей розвитку системи. Проєкти розвитку керованої соціально-економічної системи оформляються у вигляді 
комплексних програм розвитку регіону, бізнес-планів підприємства, пріоритетних національних програм.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Для забезпечення економічної безпеки необхідно запропонувати належні заходи:
1) розвинути внутрішній ринок держави;
2) підвищити добробут населення;
3) збільшити ефективність управління власністю і в приватному, і в державному секторах;
4) зменшити наявний стан національної економіки на користь орієнтованого на експорт сектору економіки.
Окрім названих вище заходів щодо забезпечення економічної безпеки, для підтримки системи державної 

економічної безпеки необхідно:
– активізувати дії за всіма тенденціями методологічних розробок, що передбачають створення актуального 

нормативно-правового простору;
– розробити механізм розв’язання спірних питань і конфліктних ситуацій, що виникають у сфері економіки;
– гарантувати гармонійний розвиток економічних і політичних відносин з іншими країнами;
– зміцнити значення державної влади та збільшити довіру населення до її інститутів.
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АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО МАРКЕТИНГУ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ 
ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Все більше держав розглядає експорт товарів військового призначення як можливий шлях збільшення технологічних 
конкурентних переваг у світовій економіці, адже в розрахунку на одиницю витрат валютний ефект від продажу таких 
товарів є значно вищим, ніж від реалізації готової продукції. Отже, одним із перспективних напрямів національної економіки 
України є розвиток оборонно-промислового комплексу держави. 

Торгівля товарами військового призначення є важливим інструментом зовнішньої політики країни, адже вона не лише 
просуває країну-експортера на міжнародному ринку, а й дозволяє певним чином впливати на країн-імпортерів цієї номен-
клатури товарів. Збільшення експорту товарів військового призначення також суттєво впливає на зайнятість населення, 
темпи та ефективність суспільного виробництва, а отже значною мірою формує економічний фундамент національної без-
пеки. Проведення ж правильної маркетингової політики дозволяє не лише підвищити конкурентоздатність окремого товару, 
але й розширити його ринок збуту. Зі збільшенням частки певної країни на ринку продукції товарів військового призначення 
збільшується і її політичний статус як держави. За умов економічної нестабільності в Україні доходи від продажу товарів 
воєнно-промислового комплексу допоможуть не лише підтримати стабільність національної економіки, а й можуть стати 
основою для розвитку інших секторів промислового виробництва. 

Наукова стаття присвячена дослідженню українського експорту товарів військового призначення у відносно стабіль-
них умовах до початку збройного конфлікту на Сході України та в період його загострення із 2014 року. Здійснено аналіз 
обсягів експорту товарів військового призначення у кількісному та матеріальному еквіваленті, його географічної структури, 
повноважень щодо експорту для різних суб’єктів господарювання, зокрема, пріоритетного для України експорту ракет 
і ракетних пускових установок. Встановлено, що для збільшення продажу озброєння Україна активно налагоджує державну 
маркетингову політику через участь у вітчизняних і закордонних виставках, рекламування товарів військового призначення 
у спеціалізованих українських виданнях.

Ключові слова: товари військового призначення, маркетинг, озброєння, воєнна безпека, державний маркетинг, воєн-
но-промисловий комплекс.

Yu.-B. R. Khanyk, M. L. Danylovych-Kropyvnytska. Analysis of state marketing instruments of Ukrainian military goods
More and more countries consider the export of military goods as a possible way to increase technological competitive 

advantages in the world economy, because per unit cost, the currency effect from the sale of such goods is much higher than from 
the sale of finished products. Thus, one of the promising areas of the national economy of Ukraine is the development of the defense-
industrial complex of the state. Trade in military goods is an important tool of foreign policy, as it not only promotes the exporting 
country in the international market, but also allows in some way to influence the importing countries of this range of goods. 

The increase in exports of military goods also has a significant impact on employment, the pace and efficiency of social 
production and thus largely forms the economic foundation of national security. Carrying out the correct marketing policy allows not 
only to increase the competitiveness of an individual product, but also to expand its market. In turn, with the increase of a country’s 
share in the market of military goods, its political status as a state increases. Given the economic instability in Ukraine, revenues from 
the sale of goods of the military-industrial complex will not only help maintain the stability of the national economy, but can also 
become the basis for the development of other sectors of industrial production. 

The scientific article is devoted to the study of Ukrainian exports of military goods in relatively stable conditions before 
the beginning of the armed conflict in eastern Ukraine and during its aggravation since 2014. An analysis of the volume of exports 
of military goods in quantitative and material equivalent, its geographical structure, export authority for various economic entities, 
in particular, the priority for Ukraine exports of missiles and missile launchers. It has been established that in order to increase arms 
sales, Ukraine is actively establishing a state marketing policy through participation in domestic and foreign exhibitions and advertising 
of military goods in specialized Ukrainian publications.

Key words: military goods, marketing, armament, military security, state marketing, military-industrial complex.
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Постановка проблеми. Забезпечення індивідуальної національної безпеки окремої держави не можливе без 
її інтеграції у світову систему безпеки та дотримання паритету в збереженні національних інтересів і співпраці 
з міжнародним співтовариством щодо військової сфери. Йдеться про необхідність взаємодії індивідуальних наці-
ональних безпек окремих держав у вигляді організації блоків, організацій чи укладення угод про міжнародне 
військово-технічне співробітництво.

Згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва 
України з іноземними державами» метою такого військово-технічного співробітництва є не лише забезпечення 
національних інтересів і безпеки країни, але й розвиток експортного потенціалу військово-промислового комп-
лексу [1]. Тому експорт та імпорт товарів військового призначення (в тому числі надання суб’єктами військо-
во-технічного співробітництва та одержання від них консультаційних, маркетингових, посередницьких та інших 
послуг) належить до видів діяльності, які охоплюють військово-технічне співробітництво [1].

З огляду на складну воєнну ситуацію на Сході України, де з 2014 року продовжуються бойові дії для збе-
реження не лише територіальної цілісності, але й суверенітету України загалом, актуальним стає дослідження 
змін у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва, насамперед розвитку експортного потенціалу 
військово-промислового комплексу із застосуванням державою інструментів маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями воєнної безпеки України як складника національної 
безпеки, важливості військово-технічного співробітництва займалося вітчизняні вчені В.П. Горбулін, О.С. Власюк, 
А.Б. Качинський, Г.П. Ситник, О.В. Коломієць, О.Л. Турчинов, В.М. Бегма. Значний вклад у дослідження між-
народного військово-технічного співробітництва України зробив В.М. Бегма через публікацію у 2011 році ана-
літичної доповіді про військово-технічне співробітництво України і забезпечення воєнної безпеки держави, 
а у 2015 році як співавтор колективної монографії за цією ж тематикою [2]. Науковець займався і дослідженням 
розвитку маркетингу технологій військового призначення, і подвійного використання [3]. Змістовною є публіка-
ція Н.М. Коваленка, присвячена дослідженню стану та тенденцій експорту товарів військового призначення за 
2012-2013 роки [4]. Аналізом системи експорту озброєння в Україні також займався Н.Я. Юрків [5].

Метою статті є проведення аналізу експорту товарів військового призначення за 2013-2019 роки та визна-
чення особливостей державного маркетингу цих товарів.

Виклад основного матеріалу. В умовах неперервного воєнного конфлікту на Сході України військово-тех-
нічне співробітництво з іноземними державами є визначальним чинником забезпечення національної безпеки. 
Тому вагомою проблемою політики держави в оборонній сфері стає оснащення Збройних Сил України (далі – 
ЗСУ). Застарілість військової техніки та значна обмеженість фінансових ресурсів не дозволяють модернізувати 
та оновити матеріальну базу Збройних Сил, послаблюють можливість України вистояти в ескалації конфлікту на 
власній території. На нашу думку, саме активна діяльність України на міжнародному ринку товарів військового 
призначення сприятиме отриманню необхідних фінансів, що використовуватимуться для доукомплектування 
та модернізації матеріальної бази Збройних Сил України.

Україна впродовж 2013-2019 років здійснила експорт товарів військового призначення у 41 країну світу. 
У 2013 році Україною здійснено поставку товарів військового призначення у 24 країни, а у 2019 році – лише 
у 9 країн світу. Можна говорити про суттєве скорочення географії поставок товарів військового призначення. 
Важливим є те, що все ж окреслилася позитивна динаміка за останні роки: із 6-ти країн у 2017 році до 9-ти країн 
у 2019 році [6].

До 2011 року найбільш прибутковими для України був продаж військової авіаційної техніки, на другій пози-
ції була бронетехніка. У період 2011-2015 років на перше місце вийшов експорт бронетехніки завдяки укладенню 
низки контрактів на поставку вітчизняних танків. Із 2014 складна воєнна ситуація на Сході України вплинула і на 
структуру поставок: із 2015 року перше місце за прибутковістю закріпилося за продажем високотехнологічних 
військових продуктів, зокрема, керованих протитанкових ракет [7].

Україна за 2013-2019 роки експортувала ракети та ракетні пускові установки у 5 країн світу. Найбільшим, 
щоправда одноразовим покупцем, у 2013 році стала Індія (360 одиниць). Загалом Україна експортувала 462 оди-
ниці цих товарів [6]. Оскільки розвиток військового ракетного комплексу України є одним із пріоритетів роз-
витку ЗСУ, на рис. 1 представлено географічну структуру експорту ракет і ракетних пускових установок за 2013-
2019 роки. 

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI), обсяг українського експорту 
товарів військового призначення в матеріальному еквіваленті суттєво зменшився із 2014 року. Так, у 2012 році 
Україні вдалося продати озброєння на суму в 1344$ млн, а вже у 2018 році обсяг експорту становив 224 $млн 
[8]. Нижче представлено зміну обсягу експорту товарів військового призначення в матеріальному еквіваленті за 
роками (рис. 2).

Проаналізувавши обсяг експорту окремих категорій озброєнь за досліджуваний період, можна стверджувати, 
що відбувається значне скорочення торгівлі України на міжнародному ринку товарів військового призначення, 
а також зменшення структури поставок окремих категорій озброєння (рис. 3).
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Рис. 1. Обсяг українського експорту ракет і ракетних пускових установок за країнами  

у 2013-2019 роках*
* Сформовано на основі даних [6]

 
Рис. 2. Обсяг українського експорту товарів військового призначення за 2012-2018 роки*

* Сформовано на основі даних [8]

 Рис. 3. Обсяг експорту Україною окремих категорій озброєнь за 2013-2019 рр.*
* Сформовано на основі даних [6]

З огляду на дані, представлені Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень миру (SIPRI), укра-
їнський експорт товарів військового призначення за 2015-2019 роки зменшився на 63% порівняно з 2010-
2014 роками [8]. У топ-5 світових країн, які займаються експортом товарів військового призначення, увійшли 
США, Росія, Франція, Німеччина та Китай. Важливо, що експорт французьких товарів військового призначення 
у 2015-2019 роки зріс на 72% порівняно із 2010-2014 роками за рахунок збільшення попиту з боку Єгипту, Катару 
та Індії. Загалом, якщо взяти до уваги топ країн-імпортерів товарів військового призначення, то Україні слід орі-
єнтуватися саме на ці три країни, а також на Саудівську Аравію, Австралію, Алжир і Південну Корею [8].

Угоди України про військово-технічне співробітництво між Індією, Єгиптом, Алжиром і Катаром вже укла-
дено. Таку ж угоду між Україною та Саудівською Аравією укладено в січні 2020 року [9]. Натомість співробіт-
ництво України між Австралією та Південною Кореєю залишається неузгодженим. Україні необхідно інтенсив-
ніше працювати в цьому напрямі, адже імпорт товарів військового призначення Австралії, наприклад, за останні 
5 років зріс на 40% [8].
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Загалом скорочення експорту товарів військового призначення насамперед пов’язано з бойовими подіями 
на Сході України, адже всі наявні військово-технічні ресурси були насамперед спрямовані на здійснення захи-
сту територіальної цілісності держави. Однак саме експорт товарів військового призначення дозволяє масшта-
бувати виробництво, підвищувати експертизу працівників військово-оборонного комплексу, створювати нові 
робочі місця.

При дослідженні українського експорту товарів військового призначення за 2013-2019 роки важливим 
є надання повноважень на право здійснювати їх експорт різним суб’єктам господарювання. Загалом в Україні 
виключним повноваженням на право здійснювати експорт та імпорт товарів військового призначення володіє ДК 
«Укрспецекспорт», який включений до складу державного концерну «Укроборонпром».

Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) може надавати повноваження на право здійснювати експорт / імпорт 
товарів військового призначення різним суб’єктам господарювання, виносячи відповідні постанови, однак за 
2013-2015 роки таких прав не було надано жодному суб’єкту господарювання. Три вітчизняні підприємства попе-
редньо володіли правами на експорт товарів військового призначення за цей період. Це ПАТ «АвтоКрАЗ», який 
мав право здійснювати експорт таких товарів із 2007 року до червня 2019 року, ПАТ «Топаз» і ПАТ «Авіакомпа-
нія «Україна-Аероальянс», які отримали дозвіл у 2012 році й мали право здійснювати експорт таких товарів до 
2015 року [10].

Починаючи з 2016 року, спостерігається суттєве пожвавлення щодо надання повноважень на здійснення екс-
порту товарів військового призначення. Згідно аналізу Інституту економічних досліджень і політичних консульта-
цій саме 2016 рік став для України початком поступового економічного відновлення [11]. Попри затяжний зброй-
ний конфлікт на Сході України відбувається поступова інтеграція країни у світовий ринок товарів військового 
призначення. У 2016 році КМУ надав повноваження на здійснення експорту товарів військового призначення 
2 суб’єктам господарювання приватної форми власності: ПАТ «Завод «Кузня на Рибальському»  (права надані до 
1 січня 2021 року) та ТОВ «КАВОК ЕЙР» (були дійсні до 1 серпня 2018 року). У 2017 році повноваження на право 
здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення було надано ТОВ «Авіакомпанія 
«Меридіан» (до 1 грудня 2019 року), а у 2018 році такі ж повноваження отримали ТОВ «Авіакомпанія «АероВіз» 
(до 1 серпня 2020 року) та ПАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти» (до 1 вересня 2023 року). Тобто, у 2017-
2018 роках КМУ повноважень на право здійснювати експорт саме товарів військового призначення не надавав, 
але можливим став експорт послуг із авіаперевезень товарів військового призначення.

У 2019 році КМУ право експорту товарів військового призначення отримало 9 суб’єктів господарювання: 
ТОВ «Оборонні технології» (повноваження дійсні до 1 листопада 2023 року); ТОВ «ІнтерПроІнвест», ПАТ «Хол-
дингова компанія «Укрспецтехніка», ТОВ «УКРСПЕЦСИСТЕМС», ПАТ «ФЕД», ТОВ «Радіонікс», ТОВ «Україн-
ська бронетехніка» (до 1 березня 2024 року); ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» і ПАТ «НВО «ПРАК-
ТИКА» (до 1 травня 2024 року) [10].

Згідно статті 23 Закону України «Про рекламу» реклама товарів військового призначення може здійснюва-
тися у відповідних спеціалізованих виданнях щодо зброї або безпосередньо у приміщеннях торговельних закла-
дів (підприємств), які реалізують зброю, або на відповідних виставках (заходах) [12]. Порядок рекламування 
товарів військового призначення встановлюється КМУ. Проаналізуємо результати рекламування товарів військо-
вого призначення на відповідних виставках (заходах) як маркетингового інструменту.

З 2004 року Кабінетом Міністрів України ініційовано проведення міжнародної виставки «Зброя та без-
пека», яка щорічно відбувається у м. Києві. Проведення виставки є не лише демонстрацією військово-технічної 

 
Рис. 4. Динаміка учасників міжнародної виставки «Зброя та безпека»*

* Сформовано на основі даних [13]
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потужності країни, але й реальною частиною маркетингової політики держави щодо збільшення продажу товарів 
військового призначення для внутрішнього ринку, а також зростання їхнього експорту [13]. Кількість і структуру 
учасників виставки за 2013-2019 роки представлено на рис. 4.

Так, згідно опрацьованих даних кількість підприємств-учасників міжнародної виставки збільшувалася із 
2013 по 2017 роки, натомість почала скорочуватися у 2018 році. Із 2019 року знову спостерігаємо зростання 
в частині як кількості підприємств-учасників, так і чисельності іноземних країн. Загалом кількість іноземних 
країн, які брали участь у виставці, зростала упродовж 2013-2019 років і була найбільшою у 2016 році [13].

Динаміка зростання кількості вітчизняних та іноземних учасників виставки «Зброя та безпека» є важливим 
процесом у збільшенні обсягу експорту товарів військового призначення. Частиною маркетингової політики дер-
жави щодо товарів військового призначення також слід вважати участь українських компаній, які займаються 
виробництвом цієї номенклатури товарів, у міжнародних виставках (табл. 1).

Таблиця 1
Участь України у міжнародних виставках товарів військового призначення*

№ Назва виставки Країна проведення Рік проведення виставки
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. FIDAE Чилі Н + Н - Н + Н
2. KADEX Республіка Казахстан Н + Н + Н + Н
3. EUROSATORY Франція Н + Н + Н + Н

4. ADEX Республіка  
Азербайджан Н + Н + Н + Н

5. IDEAS Pakistan Пакистан Н + Н + Н + Н
6. Defense & Security Таїланд + Н + Н + Н +
7. DSA Малайзія Н + Н + Н + Н
8. AIR SHOW CHINA КНР Н + Н + Н + Н
9. IndoDefence Індонезія Н - Н + Н + Н
10. IDEX ОАЕ + Н + Н + Н +
11. IDEF Турецька Республіка + Н + Н + Н +
12. MSPO Польща - + + + + + +
13. Defexpo Індія Н + Н + Н + Н
14. AeroIndia Індія - Н - Н + Н +
15. DIMDEX Катар Н - Н + Н - Н
16. AviationExpoChina КНР + Н - Н + Н -
17. ADAS Філіппіни Н - Н - Н + Н
18. EDEX Єгипет Н Н Н Н Н +
19. SITDEF Перу - Н + Н - Н +
20. DSEi Велика Британія - Н + Н - Н +
21. DSE Vietnam В’єтнам Н Н Н Н Н Н +
22. GulfDefense & Aerospace Кувейт - Н - Н - Н +
23. UMEX ОАЕ Н Н Н - - + -
24. SOFEX Йорданія Н - Н + Н - Н

25. AFRICA AEROSPACE  
AND DEFENCE ПАР Н - Н + Н + Н

26. Salon du Bourget Франція + Н + Н + Н +
27. Dubai Airshow ОАЕ + Н + Н + Н +
28. FARNBOROUGH Airshow Велика Британія Н + Н + Н + Н
29. LAAD Defence & Security Бразилія - Н - Н + Н +
30. LIMA Малайзія - Н - Н + Н +
31. MILEX Білорусь Н + Н Н + Н +

Участь у виставках за рік 6 11 8 13 11 15 14
Н – виставка не проводилася у визначений період; * сформовано авторами на основі даних [14]

Україна як країна-розробник авіаційної та космічної техніки, яка входить у десятку країн світу, що володіють 
повним циклом створення авіаційної техніки, із 2011 року бере участь в одному із найпрестижніших авіасало-
нів у світі ParisAir Show, який проходить у передмісті французької столиці – Ле Бурже. Виставка проводиться 
з 1908 року і посідає перше місце за кількістю учасників та укладених угод. У 2019 році Україну на згаданому 
авіасалоні представляли КБ «Південне» і ДП ВО «Південний машинобудівний завод», ДП «Антонов», АТ «Мотор 
Січ», ДП «Івченко-Прогрес» і ДК «Укроборонпром». 
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Також протягом виставки в Ле Бурже Україна уклала низку угод, що стосуються міжнародного співробіт-
ництва. Зокрема, Україна і Об’єднанні Арабські Емірати домовилися про низку спільних проектів в авіаційній 
сфері, а також про виробництво і постачання техніки для сухопутних військ ОАЕ. КБ «Південне» підписало угоду 
щодо проекту ракети-носія легкого класу «Циклон-1М». ДП «Антонов» провів низку зустрічей із представниками 
європейських компаній, а також із країн Близького Сходу, Південно-Східної Азії з питань розвитку співпраці за 
напрямами модернізації системи підготовки повітря та кондиціонування для літаків Ан-178 та Ан-124; ознайом-
лення з технологіями використання високоточних роботизованих комплексів для складання літаків марки «Ан».

Галузь авіабудування України переживає важкі часи через розрив старих економічних зв’язків, втрату тра-
диційного ринку збуту, відсутність навичок самостійного ведення бізнесу на міжнародному рівні і через брак 
належного державного фінансування. Для відновлення стабільного розвитку галузі та збільшення обсягу вироб-
ництва літаків для внутрішніх потреб і розширення експорту КМУ в червні 2018 року ухвалив «Стратегію відро-
дження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року».

Згідно опрацьованої інформації участь України у міжнародних виставках зростає. У динаміці змін слід вра-
ховувати і той фактор, що виставки міжнародного значення найчастіше проводяться один раз на 2 роки, тому 
доцільно порівнювати, наприклад, 2013 рік із 2015 роком, 2016 рік із 2018 роком і так далі. Проводячи аналіз за 
таким принципом, було виявлено, що Україна у 2018 році брала участь у 15 міжнародних виставках товарів вій-
ськового призначення, що є найвищим показником за останні 7 років. Ця динаміка також позитивно впливає на 
експорт товарів військового призначення.

Реклама товарів військового призначення також відбувається у спеціалізованих українських виданнях. 
В Україні існує 6 інформаційних видань військового спрямування («Атлантична панорама», «АрміяInform», «Біла 
книга України», «Крила України», «Морська держава», «Національна оборона»); 1 видання, орієнтоване на роз-
повсюдження в межах АТО («Військовий кур’єр України»); 1 видання, яке представляє українських виробни-
ків озброєння та воєнної техніки на міжнародних заходах військово-технічного характеру (“Ukrainian Defense 
Review”); 4 наукові журнали військового спрямування («Наука і оборона», «Наука і техніка Повітряних Сил 
Збройних Сил України», «Озброєння та військова техніка», «Сторінки воєнної історії України»). Усі ці видання 
поширюють інформацію щодо військово-технічного оснащення ЗСУ і водночас сприяють рекламуванню товарів 
військового призначення.

Важливою проблемою при експорті товарів військового призначення була монополізація ДК «Укроборон-
пром» процесу зовнішнього ціноутворення, згідно якої експортери зобов’язувалися погоджувати свої дії, зокрема 
ціни та маркетингову політику, з державним концерном «Укроборонпром». Це створювало значні бар’єри не лише 
для виходу товарів військового призначення на міжнародний ринок, але й гальмувало процес підвищення їх кон-
курентоспроможності. Однак у квітні 2020 року уряд України значно спростив цей механізм, повністю скасу-
вавши такі погоджувальні дії з ДК «Укроборонпром»[15]. На нашу думку, це важливий і необхідний крок для 
налагодження не лише українського експорту товарів військового призначення, але й для покращення міжнарод-
ного військово-технічного співробітництва України.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Починаючи із 2014 року, 
Україна перебуває у складних воєнно-політичних умовах, а забезпечення та модернізація військової матеріаль-
но-технічної бази Збройних Сил України залишається пріоритетним завданням державної влади. Посилення 
глобалізаційних процесів призводить до того, що складне воєнно-політичне становище в межах однієї держави 
ставить під загрозу воєнну-політичну стабільність цілого світу. Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу 
та значне удосконалення товарів військового призначення посилюють загрозу використання зброї масового ура-
ження, що призведе до непередбачуваних наслідків. Тому розвиток міжнародного військово-технічного співро-
бітництва є гарантією безпеки не лише для певних країн, але й для всього глобалізованого світу.

Водночас експорт товарів військового призначення дозволяє Україні укомплектувати Збройні Сили, адже 
забезпечує державу необхідними фінансовими ресурсами. Експорт також стимулює компанії, що займаються 
виробництвом товарів військового призначення. удосконалювати свою продукцію для конкуренції на міжнарод-
ному ринку. 

Під час дослідження було виявлено, що з 2014 року відбулося значне скорочення обсягу та географії експорту 
товарів військового призначення. Однак держава посилено проводить маркетингову політику для збільшення 
експорту цих товарів. Зокрема, активно розвивається міжнародна виставка «Зброя та безпека», де із 2014 року 
збільшується не лише кількість вітчизняних, але й іноземних учасників. Україна активно бере участь в інозем-
них виставках товарів військового призначення. Так, за 2018 рік вдалося взяти участь у 15 таких виставках. Усе 
це мало б сприяти посиленню військово-технічного співробітництва між Україною та іноземними державами. 
Однак до квітня 2020 року українські виробники товарів військового призначення залишалися залежними від 
ДК «Укроборонпром», з яким мали узгоджувати власну цінову та маркетингову політику. 

Перспективним у подальшому є дослідження динаміки зовнішньоекономічних операцій українських при-
ватних компаній на ринку товарів військового призначення, а також дослідження динаміки з урахуванням нової 
епідемічної ситуації у світі, пов’язаної із COVID-19.
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ОГЛЯД СТАНУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено актуальним питанням поточного стану реформування земельних відносин в Україні. Передусім 
досліджено різні позиції науковців щодо поняття нормативно-правового механізму державного регулювання та сформульо-
вано сутність нормативно-правового механізму державного регулювання ринкових земельних відносин.

Проаналізовано стан нормативно-правового забезпечення публічного регулювання ринку землі в Україні як важливої 
частини земельної реформи – від її початку до сучасної фази.

Автор наголосив на пріоритетності завдання раціоналізації та унормування діяльності органів державної влади 
в земельній сфері в період її реформування та впровадження ринку землі, важливості своєчасного оновлення та система-
тичного вдосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання ринку землі загалом, зокрема економічного обігу землі, 
діяльності державних органів влади всіх ланок, взаємовідносин держави та суб’єктів земельного ринку.

Здійснено огляд ключових юридичних актів, ухвалених у процесі реформування. Особливу увагу приділено законодав-
ству, ухваленому після ратифікації Верховною Радою України та Європейським парламентом 16 вересня 2014 року Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Під час огляду розкрито головний зміст норм, якими фактично впрова-
джуються ринкові земельні відносини та завершується земельна реформа.

Поряд із цим автор наголошує на ролі та значенні продовження законотворчої діяльності держави з вказаних питань 
і зазначає, що прискорення та успішність завершення земельної реформи значною мірою залежатимуть також від зусиль 
уряду, який повинен створити організаційні передумови для функціонування ринку земель у визначеному форматі.

Ключові слова: механізм публічного регулювання, нормативно-правовий механізм, земельні відносини, землекористу-
вання, ринок землі, земельна реформа, діяльність органів державної влади.

O. H. Plutalova. Review of the state of regulatory and legal support of public regulation of land market in Ukraine
The Article is dedicated to topical issues concerning the current state of land relations reform in Ukraine. First of all, 

the various points of view of the scientists concerning the notion of legal and regulatory mechanism of state regulation have been 
studied, and the nature of legal and regulatory mechanism of state regulation for market land relations has been formulated.

The state of regulatory and legal support of public regulation of land market in Ukraine as an important part of land reform has 
been analyzed from its beginning to the current phase.

The author emphasizes the priority of rationalization and standardization of the activity of state authorities in the land sector, 
during its reforming and establishing of land market, the importance of timely updating and systematic improving of legal and regulatory 
framework concerning land market regulation on the whole, including economic circulation of land, activity of state authorities of any 
level, relationship between the state and land market participants.

The key legal acts, which were adopted during the reform, have been reviewed. Particular attention was paid to the legislation 
adopted after September 16, 2014 when Verkhovna Rada of Ukraine and European Parliament ratified the Association Agreement 
between Ukraine and the EU. During the review the main content of the rules has been revealed, by means of which the land market 
relations are being actually established and the land reform is being completed.

In addition, the author emphasizes the role and significance of the continuation of legislative activity of the state regarding 
the mentioned issues, and notes that acceleration and success of land reform completion would be determined to a large extent also 
by the efforts of the government, which should create organizational preconditions for operation of land market in a defined format.

Key words: public regulation mechanism, legal and regulatory mechanism, land relations, land use, land market, land reform, 
activity of state authorities.

Постановка проблеми. Обраний країною курс на євроінтеграцію вимагає дієвих заходів щодо активізації 
реформування ринку землі. З огляду на це дослідження процесів публічного регулювання ринку землі в Україні, 
зокрема стану його нормативно-правового забезпечення, як важливої рушійної сили реформ є актуальним. Пошук 
шляхів удосконалення та підвищення ефективності вказаних категорій вимагає аналізу чинного нормативно-пра-
вового механізму публічного регулювання в цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань щодо відкриття, впровадження ринку землі, 
різним аспектам його функціонування, а також значенню його для економіки країни приділяли багато науковців із 
державного управління, серед яких – І. Бистряков, М. Богіра, П. Гайдуцький, Д. Гнаткович, В. Горлачук, О. Гуто-
ров, Б. Данилишин, О. Дацій, В. Дем’яненко, Д. Добряк, П. Казьмір, М. Корецький, Б. Косович, В. Кулішов, 
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М. Лавейкін, М. Латинін, Л. Романова, П. Саблук, Н. Стойко, М. Ступень, А. Третяк, М. Федоров, Г. Черевко, 
В. Юрчишин та інші. Незважаючи на їхні вагомі напрацювання в цій сфері, треба констатувати, що питання пра-
вового забезпечення діяльності органів, які становлять систему публічного регулювання земельними правовідно-
синами, потребують подальшого дослідження й удосконалення.

Метою статті є аналіз сучасного стану нормативно-правового забезпечення публічного регулювання земель-
них відносин в Україні.

Виклад основного матеріалу. Сутність порушеного питання нерозривно пов’язана з дослідженням такого 
поняття, як нормативно-правовий механізм публічного регулювання ринкових земельних відносин.

Як відомо, серед науковців немає єдиного розуміння понять «механізм публічного регулювання», «механізм 
управління», «нормативно-правовий механізм публічного регулювання». Різні дослідники до складників нор-
мативно-правового механізму відносять нормативно-правові акти суб’єктів владних повноважень, врегульовані 
ними правовідносини, сукупність органів, що входять у систему публічного регулювання, як суб’єкти, їхні права 
та обов’язки, правові режими, методи та інструменти публічного регулювання тощо. Наводять власну класифі-
кацію елементів нормативно-правового механізму, різні інтерпретації понятійного апарату. Утім, простежується 
дещо спільне, а саме незмінними елементами нормативно-правового механізму публічного регулювання є певна 
нормативна-правова база, якою врегульовано правовідносини суб’єктів у тій чи іншій сфері, а також організацій-
не-інституціональне забезпечення відповідних правовідносин, тобто система органів, на які покладається досяг-
нення мети публічного регулювання.

Найбільше з поняттям «нормативно-правового механізму публічного регулювання», на нашу думку, кореспо-
ндується позиція В. Авер’янова, який надав таке визначення: «Механізм державного управління – це сукупність 
відповідних державних органів, організованих у систему для виконання цілей (завдань) державного управління 
відповідно до їхнього правового статусу, та масив правових норм, що регламентують організаційні засади та про-
цес реалізації вказаними органами свого функціонального призначення [1].

Водночас «Енциклопедичний словник із державного управління» визначає нормативно-правове або правове 
регулювання як діяльність держави (в особі уповноважених нею органів) щодо забезпечення впливу на суспільні 
процеси шляхом встановлення обов’язкових для виконання юридичних норм (правил) поведінки суб’єктів права, 
дотримання яких забезпечується можливостями громадської думки і застосуванням владної сили держави. 
Як  складник державного управління правове регулювання є винятковою функцією держави, яка виступає гаран-
том права, володіючи монополією на правозастосовну і правоохоронну діяльність [2, с. 555].

Водночас, як слушно зазначає Л. Явич, регулювання за допомогою правових норм полягає не тільки у спря-
муванні розвитку суспільних відносин, а й в охороні теперішніх суспільних відносин, створенні умов виникнення 
нових відносин, які відповідають нагальним потребам суспільства [3].

Отже, коротким визначенням сутності нормативно-правового механізму публічного регулювання ринку 
землі в Україні буде нормативне закріплення та забезпечення до реалізації (охорона) державою повноважень, 
прав, обов’язків, відповідальності суб’єктів ринкових земельних відносин.

Взаємозв’язки і взаємодії, що виникають у цьому процесі, є предметом нормативно-правового публічного 
регулювання, яке спрямовано на функціонування та розвиток вказаних відносин і ставить собі мету зростання 
економічного ефекту для держави та суспільства.

Зважаючи на викладене, центральним елементом нормативно-правового механізму публічного регулювання 
ринку землі є нормативно-правове забезпечення публічного регулювання.

Нормативно-правове забезпечення землекористування містить такий перелік законодавства відповідно до 
принципу ієрархії та юридичної сили нормативно-правових актів:

1. Конституція України.
2. Закони України:
– Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ;
– Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. № 858-ІV;
– Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 р. 

№ 963-ІV;
– Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 р. № 3613-ІV;
– Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23 грудня 1998 р. № 353-XIV;
– Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 р. № 1378-ІV;
– Закон України «Про оренду земель» від 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV;
– інші закони України.
3. Укази Президента:
– Указ Президента України «Про Міністерство аграрної політики і продовольства України» від 23 квітня 

2011 р. № 500/2011;
– Указ Президента України «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 

15 жовтня 2020 р. № 449/2020.
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4. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:
– Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відно-

син» від 16 листопада 2020 р. № 1113;
– Постанова Кабінету Міністрів України «Питання функціонування територіальних органів Державної 

служби з питань геодезії, картографії та кадастру» від 16 листопада 2020 р. № 1118;
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного 

кадастру» від 4 грудня 2019 р. № 1140;
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики визначення розміру шкоди, запо-

діяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим при-
значенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу» від 9 вересня 2020 р. 
№ 800;

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання реалізації пілотного проєкту із запровадження 
електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення» від 21 червня 
2017 р. № 688;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності в комунальну власність об’єднаних територіальних громад» від 31 січня 2018 р. 
№ 60-р;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання Державної служби з питань геодезії, картографії 
та кадастру» від 30 листопада 2016 р. № 910-р;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації концептуаль-
них напрямів здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогоспо-
дарського призначення» від 4 грудня 2019 р. № 1219-р;

– інші нормативні акти уряду.
5. Накази центральних органів виконавчої влади, рішення органів місцевого самоврядування та місцевих 

органів виконавчої влади, а також інші нормативно-правові акти.
Аналізуючи стан нормативно-правового забезпечення публічного регулювання ринку землі в Україні, 

доречно зазначити, що питання раціоналізації та унормування діяльності органів державної влади в земельній 
сфері, у період її реформування та впровадження ринку землі, протягом останніх років для держави є першоряд-
ними. Оновлення та вдосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання ринку землі загалом, зокрема 
економічного обігу землі, діяльності державних органів влади всіх ланок, взаємовідносини держави та суб’єктів 
земельного ринку є важливою частиною земельної реформи, яка нині триває. Чітка і прозора законодавча база 
з регулювання земельних правовідносин є запорукою сталого землекористування.

Початком реформування земельних відносин стало ухвалення Верховною Радою України 18 грудня 1990 року 
Земельного кодексу України № 561-XII та Постанови «Про земельну реформу» № 563-XII. Вказаними норматив-
ними актами декларувалося регулювання земельних відносин, зокрема, з перерозподілу земель і одночасною 
передачею їх у приватну та колективну власність, а також у користування підприємствам, установам і органі-
заціям. Створення умов для раціонального використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм 
власності на землю та господарювання, збереження та відтворення родючості ґрунтів, поліпшення природного 
середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ і організацій на землю. [4;5].

Наступним кроком стало ухвалення Верховною Радою Постанови «Про прискорення земельної реформи 
і приватизації землі» від 13 березня 1992 р. № 2200-XII, якою визнано незадовільний темп реформ через брак 
належної координації контролю з боку державних органів за ходом реформи, несвоєчасне розв’язання низки 
організаційних і правових питань реформування земельних відносин. Ухвалення вказаної Постанови дало змогу 
пришвидшити процеси роздержавлення, паювання і приватизації землі [6].

Дієвих зрушень земельна реформа зазнала з ухваленням 20 жовтня 2001 року Верховною Радою України 
нового Земельного кодексу України, який набрав законної сили 1 січня 2002 року, є чинним дотепер і має вже 
118 редакцій.

Норми цього Кодексу створили правові засади для початку формування ринку землі. Втім, відповідно до 
ст. 15 Перехідних положень первісної редакції цього Кодексу громадяни та юридичні особи, які мають у власності 
земельні ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства та іншого товарного сільськогосподар-
ського виробництва, а також громадяни України – власники земельних часток (паїв) не мають права до 1 січня 
2005 року продавати або іншим способом відчужувати належні їм земельні ділянки та земельні частки (паї), крім 
міни, передачі їх у спадщину та під час вилучення земель для суспільних потреб [7]. Так, уперше державою вве-
дено мораторій на землю. Протягом наступних майже 19 років заборона на продаж земель не раз продовжувалась, 
роблячи неможливим існування вільного ринку землі в Україні. За такого режиму землекористування наступні 
норми Конституції України в цій сфері практично втратили дію.
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Наприклад, ст. 13 Конституції України передбачає, що земля, її надра та інші природні ресурси є об’єктами 
права власності українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права 
власності народу відповідно до закону. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господа-
рювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом. Ст. 14 Консти-
туції закріплено, що право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, 
юридичними особами та державою тільки відповідно до закону. За приписами ст. ст. 22, 41 Конституції кожен має 
право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності. Права і свободи людини й громадянина гарантуються, і звуження їхнього змісту не допускається під 
час ухвалення нових законів або внесення змін до чинних законів [8].

Водночас на той час, введення мораторію на продаж земель, на нашу думку, було цілком виправданим, 
оскільки не було досконалої законодавчої бази та ефективної системи інституцій щодо публічного регулювання 
у цій сфері, не було чіткої системи обліку та реєстрації земель, механізмів державного контролю за ринковими 
відносинами, тобто умов для існування цивілізованого вільного земельного ринку не було.

Протягом майже 19 років земельного мораторію державою ухвалено близько 100 ключових нормативних 
актів, які спрямовані на створення умов існування вільного ринку землі. Серед актуальніших такі:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання реалізації пілотного проєкту із запровадження 
електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення» від 21 червня 
2017 р. № 688. З метою запобігання корупції та недопущення зловживань у сфері земельних відносин, пов’язаних 
із передачею земель у користування, запроваджено електронні земельні торги на зовнішніх електронних май-
данчиках платформи РroZorro.Продажі. Вказана форма аукціону позбавила орендодавців «ходіння по кабінетах 
чиновників», надала змогу отримати за земельну ділянку конкурентну плату, скоротила витрати на участь в аук-
ціоні тощо [9].

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення» від 31 березня 2020 р. № 552-IX, який дасть змогу з 1 липня 2021 року громадянам 
України набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 га, 
а з 1 січня 2024 року таку можливість отримають юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть 
купувати до 10 тисяч гектарів землі. Продаж державних і комунальних земель заборонено. Питання, чи надавати 
іноземцям право купувати землю, розв’язуватиметься на референдумі [10].

Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» від 13 квітня 2020 р. № 554-IX, 
який передбачає створення національного геопорталу – спеціального інтернет-ресурсу, на якому підлягатимуть 
відкритому оприлюдненню всі геопросторові дані, що є в розпорядженні органів державної влади та місцевого 
самоврядування, зокрема галузеві та відомчі кадастри – земельний, містобудівний, лісовий, водний, родовищ 
і проявів корисних копалин, курортів, заповідних територій тощо [11].

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання 
земель» від 17 червня 2020 р. № 711-ІХ, яким закладено умови для комплексного планування розвитку території 
об’єднаних територіальних громад, створено передумови для кращого розвитку передмість. Закон дає можливість 
користувачам змінювати цільове призначення своїх земельних ділянок самостійно, обмежуючись тільки вимо-
гами функціонального зонування території. Крім того, Закон має на меті об’єднати та впорядкувати різні види 
документації, актуалізувавши їхній зміст, і забезпечити її існування в електронному доступному форматі [12].

Указ Президента України «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» від 
15 жовтня 2020 р. № 449/2020. Документ передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з дер-
жавної до комунальної власності, що дасть змогу територіальним громадам отримувати більше коштів від зем-
лекористування для свого розвитку. За державою планується залишити на постійному користуванні тільки землі 
державних інституцій, таких як Міністерство оборони, Академія наук, Пенітенціарна служба та інші. Отже, про-
цес децентралізації буде завершено [13].

Не можна оминути увагою ухвалений наприкінці минулого року Закон України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» від 5 грудня 2019 р. № 340-ІХ, що встановлює низку 
запобіжників рейдерству у сфері землекористування, таких, наприклад, як вимога власника земельної ділянки 
обов’язкового нотаріального посвідчення правочину або юридично значущих дій, що унеможливить проти-
правне заволодіння земельною ділянкою (паєм), зокрема, шляхом підробки будь-яких договорів, їхньої подвій-
ної реєстрації, підробки рішення загальних зборів підприємства – власника, актів прийому-передачі частки 
в статутному капіталі тощо. Іншим важливим запобіжником рейдерству є надання Законом права онлайн-до-
ступу державним кадастровим реєстраторам до відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно, а державним реєстраторам, відповідно, до відомостей, що містяться в Державному земель-
ному кадастрі. Такий подвійний контроль забезпечить ретельну перевірку повноважень особи, яка звернулася 
із заявою про реєстрацію на вчинення дій. Як наслідок, Законом посилено відповідальність державних реєстра-
торів за вчинення реєстраційних дій [14].
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Навіть стислий огляд далеко не повного переліку ключових законодавчих актів дає змогу стверджувати, що, 
переживаючи активну фазу реформування земельних відносин, держава дбає про створення належного норматив-
но-правового забезпечення публічного регулювання ринку землі.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Дослідження поточного 
стану нормативно-правового забезпечення публічного регулювання ринкових земельних відносин дало змогу 
зробити такі висновки.

По-перше, потужним поштовхом для активізації земельної реформи стала ратифікація Верховною Радою 
України та Європейським парламентом 16 вересня 2014 року Угоди про асоціацію між Україною та Європей-
ським Союзом, яка набула чинності в повному обсязі з 1 вересня 2017 року. Відповідно до цієї Угоди Україна 
взяла зобов’язання передусім забезпечити права людини та основоположні свободи, закріплені в Конституції 
України, а також шляхом відповідних реформ створювати умови для безумовного подолання корупції, ефектив-
ного урядування, вільної ринкової економіки тощо. Саме останні три роки держава дбала про належне врегулю-
вання земельних відносин шляхом ухвалення відповідних нормативно-правових актів.

По-друге, дію низки законодавчих актів відтерміновано в часі, а відтак успішність завершення земельної 
реформи значною мірою залежатиме від зусиль уряду, що повинен створити організаційні передумови для функ-
ціонування ринку земель у визначеному форматі. З цією метою необхідно впроваджувати технічні інструменти 
для контролю за обмеженнями щодо концентрації земель у власності громадян та юридичних осіб, створювати 
систему моніторингу земельних відносин, ввести в роботу національний геопортал, ухвалити нову уніфіковану 
методику нормативної грошової оцінки земель і розв’язати багато інших завдань.
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ІНСТИТУЦІЙНА КОРУПЦІЯ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ:  
ФІЛОСОФСЬКО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХІД

У статті охарактеризовано типові моделі і найбільш поширені форми інституційної корупції, які здійснюються 
в латентній формі взаємодії державних і недержавних суб’єктів. У цьому контексті розкрито найбільш істотні джерела 
латентних комунікацій, що знижують якість роботи органів публічної влади та провокують непропорційний і соціально 
несправедливий розподіл суспільних благ і ресурсів, а також зумовлюють негативну трансформацію системи державного 
управління загалом. 

З філософської точки зору розкрито співвідношення концептів «публічного» і «латентного» в політичних системах, 
що дозволяє визначити ступінь інституціоналізації корупції. Охарактеризовано вияви інституційної корупції, яка реалізу-
ється в різних регіональних моделях. Враховано, що запобігання інституційній корупції має бути суттєвою частиною загаль-
нонаціональних і локальних антикорупційних програм. Відповідним чином визначено актуальні механізми і технології проти-
дії інституційній корупції. Особливу увагу акцентовано на поглядах вчених і дослідників, які розглядають питання органів 
державної влади як специфічну площину поширення корупції. 

Досліджено організаційно-структурні дефекти, властиві органам державної влади, висвітлено причини переходу від 
окремих корупційних взаємодій в системі державного управління до інституційної корупції. Коротко названо причини висо-
кого рівня корупції, що насамперед зумовлено неефективністю інституційних рамок, наведено пропозиції щодо мінімізації 
цього феномену на вітчизняних просторах. Крім того, наголошено на ролі інтернет-технологій, які дозволяють у макси-
мально короткий термін мінімізувати корупційні вияви на інституційному рівні в органах публічної влади.

Ключові слова: інституційна корупція, корупційні мережі, державне управління, латентні структури, мережевий підхід.

Yа. Yu. Tsimbalenko, D. М. Nikolenko. Institutional corruption in public administration: models and practices
The article identifies typical models and the most common forms of institutional corruption, carried out in the latent zone 

of interaction between state and non-state actors, on the basis of the principle of network approach. In this context, the most significant 
sources of latent communication of network actors are revealed, which reduce the quality of state institutions, provoke disproportionate 
and socially unfair distribution of public goods and resources and cause qualitative transformation of public administration as a whole. 

From a philosophical point of view, the relationship between the concepts of “public” and “latent’ in political systems is 
revealed, which allows to determine the degree of institutionalization of corruption. Manifestations of institutional corruption, which 
finds appropriate manifestations in various regional models are characterized. It is taken into account that the prevention of institutional 
corruption should be a significant part of national and local anti-corruption programs. Relevant mechanisms and technologies for 
counteracting institutional corruption and its network grounds have also been identified accordingly. Particular attention is paid to 
the views of scientists and researchers who consider the issue of public authorities as a specific area of corruption. 

The organizational-structural defects inherent in public authorities are investigated and the reasons of transition from separate 
corrupt interactions in the system of public administration to institutional corruption are covered. The reasons for the high level 
of corruption are briefly named, which is primarily due to the inefficiency of the institutional framework, and proposals are made to 
minimize this phenomenon in the domestic space. Emphasis was placed on the role of Internet technologies, which allow minimizing 
corruption at the institutional level in public authorities in the shortest possible time.

Key words: іnstitutional corruption, corruption networks, public administration, latent structures, network approach.

Постановка проблеми. Інституційна корупція в системі державного управління становить загрозу не 
тільки національній безпеці країни, а й існуванню держави. Незалежно від моделей, що склалися в тих чи інших 
державах, цей різновид корупції неминуче призводить до домінування неформальних відносин при прийнятті 
державних рішень, які «роз’їдають» правові та адміністративні норми і принципи управління, що сприяють 
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непродуктивному розподілу ресурсів. Діючи на мікрорівні, вона витісняє будь-які форми контролю, а разом 
з ними й інтереси пересічних громадян із проектування та планування як тактичних, так і стратегічних цілей. 
Породжуючи і зміцнюючи позиціонування мережевих неформальних альянсів в системі державного управління, 
інституційна корупція роз’єднує спільну діяльність публічних інститутів, підсилює неконструктивну конкурен-
цію, підриває функціонал органів влади й управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Джерельною базою дослідження стали роботи зарубіжних нау-
ковців А. Гайденгаймера, М. Джонстона, В. Левіна, В. Ле Вайна, Д.А. Ванучі, С. Фрідеріха, економістів Н. Леффа, 
Д. Кауфмана і С. Роуз-Екерман. Поза увагою не залишилися і роботи вітчизняних дослідників В.В. Дереги, 
О.Г. Карпенюка, Я.М. Кашуби, С. Коткіна.

Метою статті є дослідження інституційної корупції у сфері державного управління; аналіз мережевого під-
ходу та моделей інституційної корупції.

Виклад основного матеріалу. В останні десятиліття дослідники все частіше при вивченні корупції апелю-
ють не лише до структурних особливостей системи державного управління, а й звертають увагу на визначення 
місця і ролі корупційних практик у різних типах суспільства, а також співвідношення «публічного» і «латентного» 
в політичних системах, що дозволяє визначити ступінь інституціоналізації корупції. Наприклад, ще Дж. Скотт 
писав про те, що корупція може розглядатися як один із безлічі процесів політичного впливу, а не як звичайне 
зловживання службовим становищем у порушенні норм життя суспільства [18]. 

А. Хайденхаймер також вважав, що корупція сприяє соціальній та політичній інтеграції в суспільстві за 
часів великих змін, задовольняючи ті потреби, які залишилися поза правовим регулюванням [16]. Д. Делла Порта 
розглядає публічну владу як інструмент накопичення соціальних контактів, ефективну систему взаємних домов-
леностей і зобов’язань, механізм зміцнення влади, де важливі такі навички, як вміння налагоджувати відносини, 
формувати довірчі відносини [4]. У цьому сенсі важливим є факт використання неформальних домовленостей 
між суб’єктами, уповноваженими на виконання державно-управлінських функцій.

Мережевий підхід, будучи одним із популярних у сучасній політичній науці, обґрунтовує значення не функ-
ціональних рольових аспектів діяльності державних і недержавних інститутів, а інтерактивних форм комунікації 
між зацікавленими сторонами з приводу прийняття або реалізації того чи іншого рішення. Так, він дозволяє 
побачити корупцію як неформальну латентну взаємодію взаємозалежних державних і недержавних суб’єктів, 
спрямовану на використання громадських ресурсів в особистих інтересах певних осіб. У такому випадку коруп-
ція розуміється як відхилення від діючих соціальних і законодавчих норм, але при цьому вона ніби доповнює 
архітектуру формальних інститутів. Іншими словами, мережеві структури постають як форма соціального обміну 
для подолання перешкод, створюваних державою (у формі регламентованих законів та інших нормативно-пра-
вових актів), а також для використання ресурсів, що знаходяться в їхньому розпорядженні, для неправомірного 
задоволення особистих потреб публічних службовців, інтересів окремих представників бізнесу чи громадян [13].

Корупційні мережі можна віднести до категорії «темних мереж», які визначаються в типології Б. Мілворда 
і Й. Раабе як нелегальні, латентні і агресивні, їхні учасники цілеспрямовано формують розгалуджені взаємо-
залежності всередині системи державного управління, підпорядковуючи їх антигромадським інтересам. Вони 
також відносяться до різновиду утилітарних мереж, які нелегально виробляють легальні блага й об’єднують 
представників влади, які діють з метою отримання прибутку [17].

Життєздатність утилітарних мереж заснована на великій кількості складу учасників, неформальності кон-
тактів, близьких дружніх або родинних відносинах, відсутності будь-яких елементів формальної організаційної 
структури, закріпленні за кожним учасником конкретні ролі. Будь-яка сучасна держава демонструє те чи інше 
поєднання публічних інститутів і латентних структур, конкуренцію властивих їм механізмів і технологій впливу 
на рішення, що приймаються. У недемократичних системах створюються найбільш сприятливі умови для форму-
вання латентних структур, оскільки їхніми особливостями є закритість процесу прийняття рішень і відсутність 
адекватних каналів комунікації, які забезпечують зворотний зв’язок. 

Демократичні системи також не повністю звільнені від непублічної політичної взаємодії, змов представників 
влади і спроб використовувати наявні в їхньому розпорядженні повноваження в своїх інтересах. Тому складно не 
погодитися з тим, що повністю викорінити корупційні практики не можливо. В різних масштабах вони вражають 
будь-яку державну систему, однак починають становити небезпеку для політичного і соціально-економічного роз-
витку країни в разі, якщо корупція перетворюється у системний фактор, «величезну інституційну пастку, неефек-
тивний самостійний і незалежний інститут» [1]. Це означає, що паралельно з офіційними інститутами утворюються 
неформальні об’єднання представників влади, які конвертують у протиправний спосіб наявні в їхньому розпо-
рядженні повноваження, перешкоджаючи виконанню покладених на органи публічної влади функцій і завдань.

Мережева організація корупції дозволяє забезпечувати широке і масове охоплення учасників, а також зни-
жує ймовірність її правового подолання, оскільки в поле зору правоохоронних органів здебільшого потрапля-
ють конкретні виконавці, безпосередньо не пов’язані з владними центрами в мережі. За умови, що подібних 
латентних об’єднань у системі державного управління утворюється досить багато, корупція стає системним 
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фактором, а її функціонування здійснюється на умовах і в інтересах мережевих центрів. Широкомасштабне 
розповсюдження корупційних мереж у підсумку призводить до внутрішньої інституційної розбудови держави, 
оскільки свідчить про інтенсивність кооперативних процесів, а також про зниження інституційного контролю 
за діяльністю чиновників і політиків. Так, державна влада, виступаючи як джерело суспільних цінностей, може 
трансформуватися в джерело корупції при зловживанні нею заради особистої вигоди. Іншими словами, від-
бувається підміна функціонально-інституційних взаємодій, які забезпечують реалізацію суспільних потреб, 
дисфункціональними практиками [5].

Закономірно виникає питання про причини переходу від окремих корупційних взаємодій в системі держав-
ного управління до інституційної корупції. Головна причина криється в організаційно-структурних дефектах 
інституційної архітектури державного управління, що виражається в недосконалості нормативно-правової сис-
теми, високому рівні бюрократизації, пріоритетності суб’єктивних рішень у діяльності чиновників. При цьому 
нівелюються показники рівня задоволеності громадян прийнятими рішеннями, що транслюється на авторитет 
органів публічної влади, нездатних здійснювати покладені на них законодавством функції. Слабкість інститутів 
у такому випадку виявляється в їхній високій залежності від політичних інтересів неформально визначених керів-
ників, нездатності самостійно формувати порядок і здійснювати виконання своїх функцій без додаткових пого-
джень. Такі державні інститути найкращим чином підходять для включення в корупційні мережі, тому що вони 
не мають потенціалу для опору. Інакше кажучи, незаконне поводження процвітає там, де державні службовці 
мають монопольну владу, користуються широкими дискреційними повноваженнями в умовах слабкої підзвітно-
сті. Звісно ж, що проблема підзвітності є другою важливою причиною інституціоналізації корупції [3].

Останніми роками інтернет-технології дозволяють зняти цю проблему, однак виявляється інший аспект про-
блеми підзвітності – терпиме ставлення до корупції, що не дозволяє вирішити багато актуальних для громадян 
проблем, подолати неефективність встановлених правил, що сприяє перетворенню корупції в інститут зі своїм 
порядком взаємовідносин учасників. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність орга-
нів публічної влади дає змогу скотити транзакційні видатки та сприяє розвитку обміну, укладання угод, пришвид-
шенню надання адміністративних послуг в режимі он-лайн. Таким чином, корупція стає економічним регуля-
тором ціни товару і послуги, виведеним зі сфери тіньових відносин. У результаті корупція, яка починається як 
примітивна форма взаємовідносин громадян і державних службовців, «у міру зміцнення взаємної довіри» пере-
творюється в «складну систему співпраці в рамках неформальних контракт-відносин» [11].

Формальні правила взаємин держави і суспільства заміщуються неформальними відносинами. Таким чином 
відбувається деформалізація правил і трансформація інститутів. Як наслідок, як зазначає В.Л. Римський, для 
громадян і посадових осіб масова інституційна корупція стає звичним, буденним феноменом [7]. Організацій-
но-структурні недоліки системи державного управління, а також сприйняття громадянами корупційних практик 
є основними умовами для появи інституційної корупції, яка є стійкою формою організації протиправної вза-
ємодії виробників і споживачів державних послуг, спрямованою на задоволення їхніх особистих інтересів на 
шкоду суспільним. Це означає, що виявлення актуальних проблем, які потребують втручання держави для їхнього 
вирішення, або формування порядку денного відбуваються з урахуванням приватних і корпоративних інтересів; 
доходи від реалізації корупційних схем стають для чиновників основними; повсякденною стає практика недо-
тримання формальних, законодавчо встановлених норм; розширюється сфера легалізації корупційних схем, коли 
вони маскуються законними операціями. У підсумку, крім низької ефективності й антигромадської спрямовано-
сті, інституційна корупція призводить до генерації протиправного законодавства, перешкоджання правосуддю 
на інституціональному рівні.

Корупційні мережі демонструють високий рівень життєздатності і завдяки своїй внутрішній організації. Так, 
В.Л. Римський виділяє три підсистеми мережі: 1) комерційна підсистема, яка реалізує отримані вигоди і пільги 
й перетворює їх у гроші; 2) бюрократична підсистема, яка включає представників влади, відповідальних за при-
криття при прийнятті рішень; 3) підсистема безпеки, яка включає представників правоохоронних органів. Цікава 
особливість корупційних мереж полягає у тому, що при такій організаційній структурі їм немає необхідності 
займатися відверто нелегальною діяльністю, оскільки їхні учасники можуть привласнювати громадські ресурси 
за схемою «отримання замовлення – отримання фінансування – повернення коштів у мережу» [12].

Інституційна корупція має низку найважливіших характеристик, які мають свої вияви в різних регіональних 
моделях: 

1. Це системне явище, тобто офіційно діючі державні інститути є суб’єктами неформально діючих мереж, де 
учасники спрямовані на практичне незаконне застосування громадських ресурсів.

2. Вона призводить до реструктуризації взаємовідносин між державними інститутами (законодавчо встанов-
лені взаємозалежності між інститутами не відповідають реальним обмінним потокам), всередині інститутів і між 
державними інститутами й суспільством (наприклад, одні проблеми позиціонуються як суспільно важливі, хоча 
приносять вигоди лише їхнім ініціаторам, а значення інших знижується, хоча в реальності їхнє рішення пріори-
тетне для громадян).
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3. Всередині системи публічного управління переважає установка на клієнтську форму як ієрархічну мережу 
взаємин між фахівцем / керівником органу публічної влади і клієнтом, за допомогою якої уповноважена особа 
надає послуги, посади, а також державну підтримку клієнтам в обмін на певні привілеї [14].

4. Поліморфізм інституційної корупції, можливість бути впровадженою в будь-яку структуру і в будь-який 
вид діяльності, де передбачається наявність і використання посадових повноважень.

5. Вона носить латентний характер, тобто формуються неформальні щільні взаємозалежності між учасни-
ками.

6. Спираючись на горизонтальні, приховані від громадського контролю міжособистісні контакти, учасники 
надають громадські ресурси, виробляючи легальні товари і послуги, уникаючи легко ідентифікованих протиправ-
них дій.

7. У разі інституціоналізації корупції учасники утилітарних мереж отримують можливість не просто мані-
пулювати системою державного управління, а й змінювати, перебудовувати її під власні інтереси для створення 
найбільш сприятливих умов з неконтрольованого вилучення суспільних ресурсів [10].

Дослідники виділяють різні моделі корупційних відносин. Вчені пропонують історико-культурну класифіка-
цію, звертаючи увагу на регіональну специфіку формування корупційних практик. Насамперед це західна модель, 
для якої типова відокремленість влади від бізнесу, невисокий рівень побутової корупції, переважання стратегії 
«захоплення держави» (встановлення бізнесом тіньового контролю над процесом прийняття рішень) [2]. У цій 
моделі корупційні мережі виникають нечасто, а якщо й виникають, то вони невеликі і не контролюють окремі 
сфери прийняття рішень, що пов’язано і з високим рівнем громадського контролю за поведінкою чиновників 
та політиків. Таким чином, передумов для формування інституційної корупції в країнах із такою моделлю не 
простежується.

Східна модель передбачає щільні мережеві зв’язки бізнесу і держави, формування клієнтських мереж, що 
створює сприятливі умови для інституціоналізації корупції в системі публічного управління [9].

Латиноамериканська модель заснована на домінуванні великого бізнесу над представниками влади, коруп-
ція в ній закорінена в мережах економічного і адміністративно-політичного обміну, тобто система державного 
управління не існує без неформальних взаємодій, орієнтованих на використання громадських ресурсів і ресурсів 
бізнесу (побори і корупційні послуги).

Африканська модель – це різновид патріархальних відносин, кланова організація системи державного управ-
ління, переважання силового контролю влади над бізнесом. Окремо автори виділяють соціалістичну модель, 
яка існує в плановій економіці. У цьому випадку об’єктивних причин для появи інституційної корупції немає, 
оскільки корупційні практики здебільшого виникають на побутовому рівні для компенсації дефектів централізо-
ваного управління і низької якості створюваних системою державного управління товарів і послуг [6].

Також вчені виділяють культурні моделі корупційних відносин. У випадку з азіатської моделлю корупція 
є суспільно прийнятним культурним та економічним явищем, тісно пов’язаним із функціонуванням державних 
інститутів (наприклад, бакшиш або гуаньсі). Африканська модель теж трактується як заснована на владі основних 
економічних кланів, які набули її незаконними засобами на основі неформальних домовленостей. В африкан-
ських країнах чиновник часто здобуває освіту на гроші, зібрані для нього всіма членами певного села. Ставши 
чиновником, він вважає себе зобов’язаним допомагати всім односельцям, які приїжджають у столицю. Якщо він 
стає чиновником високого рангу, то найчастіше формує підлеглий йому апарат із земляків, таким чином розви-
вається інститут земляцтва. Перехід до цієї моделі можливий, коли політична влада в країні залишається некон-
солідованою і формується олігархічний консенсус між консолідованими фінансово-бюрократичними групами.

Для латиноамериканської моделі характерні могутні тіньові і криміналізовані сектори економіки, які співп-
адають за владним впливом із державними. У зв’язку з політичною нестабільністю можливим є встановлення на 
хвилі боротьби з корупцією диктатури, після чого може бути здійснений перехід до африканської моделі. Захід-
ноєвропейська модель вирізняється низьким рівнем корупції у суспільстві, яка сприймається ним як аномалія, 
сполучена з порушенням закону [8]. Цьому багато в чому сприяє висока політична культура населення. 

Всі автори сходяться на думці про те, що зростанню кількості корупційних практик сприяють культурно-іс-
торичні чинники, які насамперед впливають на характер відносин влади і суспільства, що створюють основу для 
певного типу політичного режиму. У відкритих режимах із розвиненою системою комунікації влади і суспільства 
низька ймовірність домінування неформальних відносин між представниками держави над формально встанов-
леними правилами [15]. У державах із закритими політичними системами і економікою, яка розвивається, коруп-
ція нерідко перетворюється в домінуючий інститут, що змінює стратегічний напрям соціально-економічного роз-
витку. В України є ознаки різних моделей корупції, яка є елементом системи управління, пов’язаної з іншими 
соціальними інститутами: політичними, економічними, культурологічними.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Загалом високий рівень 
корупції зумовлений неефективністю інституційних рамок, низькою якістю державних інститутів, що призводить 
до активної діяльності прихованих структур, ініційованих латентними утвореннями правлячого класу. Їхня активна 
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діяльність руйнує пріоритет цінностей, прийнятих і визнаних у суспільстві. Так, асиметрія публічних і латентних 
структур є наслідком неефективної діяльності державних інститутів, однак практика країн, які розвиваються, 
показує, що латентні структури є невід’ємною частиною державної політики на певному етапі її формування. 
Інституційна корупція – це вищий рівень розвитку корупційної мережі, в соціальну основу якої закладено клієнт-
ські відносини. Саме завдяки ним здійснюється формування своєрідних мереж постійних особистих взаємодій, 
які пов’язують чиновників із конкретними приватними та корпоративними інтересами в сфері бізнесу і фінансів.

Організація корупційної мережі, по-перше, вимагає від учасників високого рівня конфіденційності, а відсут-
ність документального підтвердження діяльності структури ускладнює доказ і розслідування корупційних злочи-
нів. Взаємодія учасників відбувається на підставі неформальних домовленостей і особистих контактів. По-друге, 
автономності структурних елементів, самостійного прийняття рішення. По-третє, гнучкості, динамічності, тобто 
за необхідності корупційна мережа може тимчасово перестати існувати або перебудуватися. 

З огляду на зазначені особливості ідентифікувати корупційні мережі украй складно. У цьому і полягає небез-
пека для держави інституційної корупції як тіньової, латентної структури. Корупційна мережа здатна замінити 
собою прийняту систему державного управління в умовах низької якості державних інститутів і слабкості зако-
нодавчого контролю суспільства за структурами управління і влади. В результаті формується специфічна «коруп-
ційна культура», в якій ключовими засадами стають правила і традиції, що стоять вище закону. При цьому ступінь 
поширення корупційної мережі і її впливу на державну політику залежить від типу політичної системи держави.
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