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ОРІЄНТОВАНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ  
В КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО РЕФОРМУВАННЯ

ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

ORIENTED POLICY OF THE STATE  
IN THE CONTEXT OF DOMESTIC REFORM

Анотація. У статті зосереджується увага на розгляді питань вітчизняного реформування в напрямку спрямованості 
соціально-орієнтованої політики держави стосовно поліпшення рівня життя населення в Україні. Визначено проблеми 
і шляхи удосконалення соціально-політичного устрою держави на сучасному етапі.

Акцент зроблено на необхідності поліпшення функціонування органів державно-публічної влади, удосконалення сфе-
ри управління в контексті соціально-економічної та політичної модернізації сучасної України.

Визначено умови та чинники успішного проведення модернізації державної політики у різноманітних сферах життє-
діяльності, а особливо у сфері соціально-орієнтованого захисту населення України.

Зазначено, що основними серед умов та чинників успішного проведення вітчизняного реформування є провідна 
роль держави з узгодженням участі суспільства та органів влади в модернізаційних процесах.

Встановлено, що орієнтована політика держави уособлює діалог влади і суспільства, спрямовує довіру і взаємодію 
між державою, роботодавцями, громадськими організаціями та окремими громадянами.

Акцентовано увагу на важливості активної державної політики у  соціальній сфері, на необхідності проведення 
роз’яснювальної роботи суто для людської усвідомленості ефективної політики держави. Окреслена необхідність орієн-
тації державної політики на модернізацію економіки; спрямованості необхідних заходів до європейського виміру.

Здійснений аналіз орієнтованої політики держави, регулювання процесів соціально-економічного та політичного 
розвитку вказує на необхідність успішної модернізації в напрямку того, що система соціально-орієнтованого захисту 
людей має стати не лише прерогативою держави, а справою всього суспільства.

Вказано, що необхідно подолати стереотип суспільної свідомості адже соціально-орієнтована політика країни перед-
бачає відповідальність двох сторін — суспільства і держави.

Ключові слова: соціально-орієнтована політика, публічні органи влади, держава, українське державотворення, ре-
формування, публічне управління, адміністративні послуги, державний службовець, взаємодія влади і суспільства, сус-
пільно-політичний розвиток.
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// Електронне наукове видання «Публічне адміністрування  

та національна безпека» // № 1 (1), 2018

Аннотация. В статье концентрируется внимание на рассмотрении вопросов отечественного реформирования 
в направлении социально-ориентированной политики государства. Определены проблемы и пути совершенствования 
социально-политического строя на современном этапе.

Акцент сделан на необходимости улучшения функционирования органов государственно-публичной в контексте 
социально-экономической и политической модернизации современной Украины.

Определены условия и факторы успешного проведения государственной политики в различных сферах жизнедея-
тельности, особенно социально-ориентированной защиты населения Украины. Отмечено, что основными факторами 
проведения отечественного реформирования есть ведущая роль государства с согласованием участия общества и ор-
ганов власти в модернизационных процессах.

Установлено, что ориентированная политика государства олицетворяет диалог власти и общества, направляет доверие 
и взаимодействие между государством, работодателями, общественными организациями и отдельными гражданами. 
Акцентировано внимание на важности активной государственной политики в социальной сфере, необходимости прове-
дения разъяснительной работы для осознания гражданами эффективной политики государства.

Обозначена необходимость ориентации государственной политики на модернизацию экономики, ее направленности 
к европейскому измерению.

Проведенный анализ ориентированной политики государства указывает на необходимость успешной модернизации 
в направлении того, что система социально-ориентированной защиты людей должна стать не только прерогативой 
государства, а делом всего общества.

Указано, что необходимо преодолеть стереотип общественного сознания — предусматривает ответственность двух 
сторон — общества и государства.

Ключевые слова: социально-ориентированная политика, публичные органы власти, государство, реформирование, 
публичное управление, административные услуги, государственный служащий, взаимодействие власти и общества, 
общественно-политическое развитие.

Summary. The article focuses on the consideration of issues of domestic reform in the direction of socially-oriented state 
policy. The problems and ways of improving the socio-political system at the present stage are determined.

The emphasis is on the need to improve the functioning of public-public authorities in the context of socio-economic and 
political modernization of modern Ukraine.

Conditions and factors of successful implementation of state policy in various spheres of life, especially socially — oriented 
protection of the population of Ukraine are determined. It is noted that the main factors of the domestic reform are the leading 
role of the state with the coordination of the participation of society and authorities.

It is established that the state’s oriented policy embodies the dialogue between government and society, directs trust and 
interaction between the state, employers, public organizations and individual citizens. Attention is focused on the importance 
of active state policy in the social sphere, the need for awareness-raising work to make citizens aware of effective state policy.

The indicated necessity of orientation of the state policy on modernization of the economy, its orientation to the European 
dimension.

The conducted analysis of the state’s oriented policy indicates the need for successful modernization in the direction that the sys-
tem of socially-oriented protection of people should become not only the prerogative of the state, but the work of the whole society.

It is indicated that it is necessary to overcome the stereotype of public consciousness, it provides for the responsibility of 
the two sides — society and the state.

Key words: socially oriented policy, public authorities, state, Ukrainian state formation, reform, public administration, ad-
ministrative services, civil servant, interaction of power and society, social and political development.

Метою цієї статті є висвітлення актуальних пи-
тань суспільно-політичних процесів: соціаль-

но-орієнтованої політики держави в умовах сус-
пільного реформування, децентралізації владних 
відносин та підвищення функціонування управ-
ління соціальною сферою.

Окреслено теоретико-методологічні засади вітчиз-
няного суспільно-політичного розвитку стосовно 
сутності та функціонування публічних органів влади 
в напрямку їх соціального-орієнтованого удоскона-
лення як на центральному, так і регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу. Доцільно підкресли-
ти те, що категорія «соціально-орієнтована політика 
держави» є складною за своєю сутністю.

Вагомий внесок у дослідження проблематики 
соціально-орієнтованої політики держави зробили: 
В. Авер’янов, В. Бакуменко, Р. Войтович, Н. Гавкалова, 
А. Мельник, Р. Мельник, М. Міненко, О. Оболенський, 
М. Стадник, В. Шарий та інші. На їх думку, розуміння 
соціально-орієнтованого публічного управління, як 
процесу, що здійснюється на основі волевиявлення 
громади (колективу людей) та реалізується суб’єктами, 
визначеними громадою для задоволення соціальних 
потреб і досягнення відповідного рівня життя громадян, 
цікаве та корисне для розгляду сутності реформування 
вітчизняної сфери публічного управління.

Віддаючи належне науковому доробку вче-
них, потрібно зауважити, що дослідження за цією 
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тематикою не втрачають своєї актуальності як у сві-
ті, так і в Україні.

Слід зазначити, що зумовленість розвитку пу-
блічного управління, як надбудови реформування 
державного управління, сприяє назрілим питанням, 
пов’язаним з проблемами оптимізації публічної 
влади, удосконалення сфери управління в контексті 
соціально-економічної та політичної модернізації 
сучасної України.

Крім того, одним із засадничих викликів сьо-
годення, що стоять перед державою є приведення 
системи публічної влади до відповідних стандартів. 
Це в свою чергу, потребує від управлінців усіх рівнів 
високого професіоналізму, інноваційного мислен-
ня, особистої відповідальності тощо. Працівники 
публічного управління під час вирішення складних 
функціональних проблем вітчизняного сьогоден-
ня, мають впроваджувати нові практики управлін-
ня, спрямовані на зниження руйнівних тенденцій 
суспільного розвитку та підвищення ефективності 
функціонування інституту соціально — орієнтова-
ного публічного управління в цілому.

У зв’язку з вищеозначеним, у статті досліджено 
теоретико-методологічні засади функціонування та 
розвитку публічного управління, як базової основи 
державної влади та механізму модернізації соці-
ально-орієнтованої життєдіяльності суспільства 
у складних реаліях сьогодення.

Для сучасної України виклики державотворення 
були і залишаються надзвичайно складними через 
тягар радянського минулого та відсутності достатніх 
знань у сфері демократичного урядування.

Аналіз інституціональних змін та зумовленість 
розвитку публічного управління, як суспільного 
організму в руслі модернізації країни, потребує 
удосконалення політичної, економічної, соціальної, 
адміністративної сфер на сучасному етапі.

Зваженою є думка науковців, що розвиваючи 
публічне управління, організаційні структури дер-
жавної влади та зв’язки між ними, державна по-
літика повинна спрямовуватись на забезпечення 
стабільності в політичній, економічній і соціальній 
сферах, що передбачає запровадження політики та 
механізмів соціально-економічного, політичного 
і ін. видів партнерства різних соціальних груп та 
інституцій [7; 8; 14].

Це пояснюється тим, що в Україні триває процес 
реформування системи державного управління 
в напрямку децентралізації, та вибору європей-
ського шляху, за якого у вітчизняній науці має 
відбутися переорієнтація державного управління, 
місцевого самоврядування та громадянського су-
спільства на системне бачення розвитку публічного 
управління і його складової — публічної служби 
[14, с. 3–10].

Нові механізми ринку та різноманітні інститути 
суспільства вимагають перетворення системи дер-
жавного управління, як і усього бюрократичного 

апарату, на ефективну систему урядування, яка б 
слугувала людям.

Відомий український вчений у галузі державного 
управління, доктор наук з державного управління, 
професор В. Бакуменко, стверджує, що «розуміння 
сутності державного управління зазнало еволюції 
внаслідок розвитку демократії та громадянського 
суспільства у світі, та зокрема, в Україні. Відтак 
сьогодні аспект взаємодії держави і громадянського 
суспільства в державному управлінні є доволі важли-
вим на відміну від традиційного бачення державного 
управління як організуючого і регулюючого впливу 
держави на суспільну життєдіяльність людей з ме-
тою її впорядкування, зберігання або перетворення, 
що спирається на її владну силу» [2, с. 18].

Закономірно, що на сьогодні одним із стратегіч-
них завдань під час адміністративного реформуван-
ня є формування нової ідеології функціонування 
виконавчої влади та місцевого самоврядування як 
діяльності, в основу якої покладається забезпечення 
реалізації прав і свобод громадян, надання якісних 
публічних послуг. З цього приводу, відповідно, має 
змінитись і система державного управління.

Визначальним критерієм для таких змін є ви-
клики сьогодення, що стоять перед керівництвом 
української держави, впровадження системи пу-
блічної служби, тобто запровадження в Україні єв-
ропейських стандартів обслуговування громадян та 
професійно-ефективного функціонування адміністра-
тивного і політичного керівництва в країні [4, с. 32].

Незважаючи на те, що від початку суспільних 
перетворень в нашій країні пройшло вже чимало 
часу, на жаль, ми стали свідками того, що в україн-
сько-державному, управлінському просторі сучасна 
Україна набула статусу феномену перманентної 
кризи та стоїть на порозі багатьох викликів.

За показниками соціологічних досліджень напри-
кінці 2016 року 69,9% опитаних оцінюють нинішню 
ситуацію в Україні як напружену, ще 23,2% рес-
пондентів взагалі вважають її вибухонебезпечною. 
Лише 5,2% вказують на те, що ситуація в країні 
стабільна, а 1,9% не змогли дати чіткої відповіді 
на поставлене питання [9, с. 2].

Критеріями, у загальновизнаному розумінні, є 
сукупність внутрішніх та зовнішніх факторів: со-
ціологічне дослідження «Суспільно-політична си-
туація в Україні», проведене службою: «Социс» та 
соціологічною групою «Рейтинг» щодо перспектив 
координації українського суспільства свідчать: 54,3% 
респондентів визначили воєнний конфлікт на Сході 
України як основну проблему, яка потребує негайного 
вирішення. Окрім того банківська криза, руйнування 
купівельної спроможності населення, зменшення 
валютних надходжень, втеча капіталу, виведення 
інвестицій з країни, зростання рівня безробіття, що 
збільшує депресивний тиск на діяльність виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, — такі показ-
ники оцінки нинішньої ситуації в країні [7; 8; 9].
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До болі критичною є думка С. Дацюка: «владний 
режим впродовж останніх років підтримує олігархів 
та практикує корупцію, фактично знищує серед-
ній клас, руйнує українську банківську систему, 
розганяє інфляцію та приховує її». Цей режим не 
здатен відстоювати інтереси народу, засвідчив свою 
нездатність до фахових дискусій, широкого громад-
ського обговорення питань, що торкаються всієї 
країни [8, с. 3].

Безумовно, ця проблема має свою специфіку і по-
требує вивчення та концептуально-понятійного 
визначення. В Україні 18–20 лютого 2017 р. відзна-
чилася третя річниця Революції Гідності. Поділяючи 
наукову позицію політичного експерта С. Дацюка, 
зазначимо: «щоб здійснити цивілізаційний прорив 
у публічному управлінні, потрібен правлячий клас 
з уявленнями про цивілізаційний розвиток» [8, с. 2].

Треба визнати, що причина продовження україн-
ської політичної кризи у тому, що її основні причини 
не подолані, продовжують діяти і загрожувати Укра-
їні. Розкриваючи сутність публічного управління 
в контексті українського сьогодення, підтримуємо 
тезу: «якщо влада знаходиться на боці громади, то 
вона має виходити з позиції захисту її довгостро-
кових інтересів, соціальних гарантій та основних 
цінностей» [там само, с. 4].

Зокрема, існує загальнонаукова точка зору, що 
завданнями публічного управління мають стати 
синергетичне поєднання концепцій раціональної 
бюрократії, нового державного менеджменту, та 
доброго врядування, основними з яких є: зміна функ-
цій і структури органів виконавчої влади у напрямку 
уникнення дублювання їх повноважень; реформа 
системи бюджетних видатків та доходів; реформа 
системи державного регулювання; реорганізація 
державного контролю; дерегуляція та спрощен-
ня управлінських процедур; організація вільного 
доступу до інформації про діяльність державних 
органів влади; реалізація механізму державно-гро-
мадських консультацій з вироблення політичних 
рішень; забезпечення ефективної системи стиму-
лів щодо проведення адміністративної реформи на 
рівні територіальних органів влади; застосування 
сучасних інформаційних технологій; реформування 
інституту державної служби; реалізації принципу 
підзвітності та підконтрольності влади громадським 
організаціям і т. ін. [3; 4; 6; 7].

З погляду вітчизняних учених, реалізацією 
принципу підзвітності та підконтрольності влади 
громадським організаціям постають цінності нової 
публічної служби в Україні, такі як: професіона-
лізм, творчий потенціал, інноваційність, моральна 
відповідальність управлінської еліти [2; 4; 10; 14].

Разом з тим, багатофункціональність держави 
визначає внутрішню диференціацію публічної служ-
би. Двома основними видами публічної служби є 
служба в органах державної влади (державна служ-
ба) та служба в органах місцевого самоврядування 

(муніципальна служба). Принципових відмінностей 
у службовій діяльності державних службовців та 
службовців місцевого самоврядування немає.

Організаційні засади управління суспільним роз-
витком, соціально -політичної взаємодії представни-
ків владних структур потребують фахового аналізу 
та наукових прогнозів, а також критичного пере-
осмислення. Аналіз соціально-політичної взаємодії 
представників владних структур досліджуються 
в роботах Адамчук С. В, Бакуменка В. Д., Войтович 
Р. В, Романюка С. А., Рудіка О. М., Серьогіна С. М., 
Оболенського О. Ю. і ін.

У науковій літературі визнається, що сучасні до-
слідження з питань гармонізації державних інтересів 
та інтересів суспільства щодо змісту діяльності або 
форм, яких набуває і в яких функціонує публічне 
управління, базуються на законодавчих нормах. 
У законодавстві України термін «публічна служба» 
донедавна взагалі не застосовувався.

Вперше термін «публічна служба» в сучасній 
Україні на законодавчому рівні використано Кодек-
сом адміністративного судочинства України (докум. 
2747–15, поточна редакц. — від 05.01.2017), де ви-
значено, що публічна служба — це діяльність на дер-
жавних політичних посадах, професійна діяльність 
суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 
(невійськова) служба, дипломатична служба, інша 
державна служба, служба в органах влади, органах 
місцевого самоврядування. Очевидно, це визначен-
ня є надмірно широким і викладено в цілях цього 
Кодексу. Адже від публічної служби, як мінімум, 
необхідно відокремлювати діяльність політиків на 
державних політичних посадах та суддів, так як за 
своєю природою ці посади не є службовими.

З огляду на інституційний аспект, публічна служ-
ба в найширшому розумінні може здійснюватися 
працівниками усіх організацій публічного сектору: 
органів державної влади (не лише виконавчої, але й 
законодавчої та судової влади), державних підпри-
ємств та установ, органів місцевого самоврядування, 
комунальних підприємств та установ. Таким чином, 
до поняття публічної служби включають діяльність 
працівників усіх інституцій, які виконують публічні 
завдання, в тому числі діяльність державних або 
муніципальних лікарів, вчителів тощо [4; 12; 13; 
18]. У вужчому розумінні в інституційному вимірі 
публічну службу розглядають як діяльність служ-
бовців органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування.

Функціональний аспект характерний тим, що 
завдання публічної адміністрації в багатьох кра-
їнах виконуються не лише органами публічного 
(державного та муніципального) сектору, але й де-
легуються громадським організаціям. Тобто, мова 
йде про розширення кола суб’єктів, залучених до 
виконання публічних функцій, і про визначення 
меж публічної служби через реалізацію публічних 
завдань [там само].
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При виборі підходу до розуміння суті публічної 
служби, на наш погляд, варто керуватися потребами 
практики. Чи не тому, найбільш раціональним є 
інституційний підхід, який обмежує сферу публіч-
ної служби рамками публічної адміністрації, тобто 
в Україні це насамперед органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування.

Провідна думка вчених полягає в тому, що засоби 
публічної взаємодії влади повинні бути спрямовані 
на забезпечення суспільної злагоди (з урахуванням 
ідентичності населення) на тлі ефективного викори-
стання матеріально-трудових і фінансових ресурсів 
в управлінні державними справами [5, с. 30–34].

Без сумніву, — фактори публічної взаємодії 
представників влади впливають на розвиток таких 
важливих сфер, як — політична, освітня, наукова, 
охорони здоров’я, соціального захисту громадян, 
рівня економічних показників тощо. Разом з тим, 
визнаючи публічне управління як явище складне 
і багатогранне, більшість учених вказують на те, 
що поки-що не існує сталого, вичерпного та загаль-
новизнаного його формулювання [5, с. 30–34]. До 
визначення публічного управління вчені підходять 
із позиції реального змісту діяльності або форм, яких 
воно набуває і в яких діє. Так, на думку А. Мельник, 
«публічне управління» зорієнтоване на реалізацію 
публічних (загальних) інтересів і включає такі скла-
дові, як: державне управління(суб’єктом є органи 
державної влади) і громадське управління (суб’єктом 
є громадські інституції) [11, с. 8–14].

Як елементи публічного управління державне 
і громадське управління взаємодіють, взаємодопов-
нюють одне одного, виходячи з єдності публічних 
інтересів та доцільності узгодження управлінського 
впливу з метою посилення його дієвості. У системі 
координат публічного управління визначальну роль 
відіграє державне управління, яке здійснює вплив 
на всі сфери суспільного життя.

Розуміння публічного управління, як процесу, 
що здійснюється на основі волевиявлення громади 
(колективу людей) та реалізується суб’єктами, ви-
значеними громадою, для задоволення потреб і до-
сягнення цілей громади як об’єкту управління зна-
ходимо у професора О. Оболенського [13, с. 27–33]. 
Інший український учений В. Авер’янов розглядає 
публічне управління, як»владно-організуючий вплив 
керуючих суб’єктів на спільну діяльність людей з ме-
тою їх впорядкування, координації та спрямування 
задля ефективного досягнення загальних (спільних) 
цілей і завдань цієї діяльності» [1, с. 78].

Розгляд публічного управління в системі коорди-
нат українського сьогодення заслуговує врахування 
зарубіжної думки. Щодо терміну «публічне управ-
ління», то Програма розвитку ООН посилається на 
визначення, запропоноване американським ученим 
Дж. Шавріцом у Міжнародній енциклопедії держав-
ної політики та адміністрування. На думку вченого, 
«публічне управління — це галузь практики і теорії, 

яка є ключовою для публічного адміністрування та 
зосереджена на внутрішній діяльності державних 
установ, зокрема на вирішенні таких управлінських 
питань, як контроль, керівництво, планування, 
організаційне постачання, забезпечення інформа-
ційними технологіями, управління персоналом, та 
оцінки ефективності» [3, с. 322].

На думку професора з публічного управління Лю-
венського католицького університету К. Поллітта, 
термін «публічне управління» можна використову-
вати в таких аспектах, як: діяльність державних 
службовців і політиків; структури і процедури ор-
ганів державної влади; системне вивчення чи то 
діяльності, чи то структур і процедур [20, с. 8].

Враховуючи наведене вище, доцільно підкреслити 
те, що категорія «публічне управління» є складною 
за своєю природою. Її систему легше описати, аніж 
надати чітке визначення. На нашу думку, більш 
доречним виглядає надання характеристики публіч-
ному управлінню, що допомагає зрозуміти її сутність.

На сьогодні система публічного управління охо-
плює багато підсистем. До її сфери інтересів на-
лежать політична, економічна, соціальна, адмі-
ністративна, правова, гуманітарна системи тощо. 
На сферу її формування та розвитку впливають як 
внутрішні (неврівноваженість соціально-політич-
ної системи держави), так і зовнішні (геополітичні 
виклики, світові тенденції суспільних перетворень 
тощо) чинники.

Смислове наповнення визначення «публічне 
управління» здійснюється крізь призму розуміння 
його ролі у житті суспільства, держави та кожної 
окремої людини. Відбувається осучаснення смис-
лового наповнення поняття «публічне управління» 
[12; 13; 14; 17; 18].

Можна зважити на те, що, як в Україні, так 
і в західних наукових колах, поки-що змістовно 
обґрунтовується теорія публічної влади, відповідно, 
і публічного управління. У науковій літературі часто 
термін «державне управління» використовується 
для опису категорії «публічне управління». Нерідко 
переклад з англійської на українську як термінів 
«public administration» («публічне адміністрування») 
та «public management» («публічне управління») 
здійснюється лише у визначенні «державне управ-
ління» [6; 10; 11; 19; 20; 21].

Це пояснюється тим, що українські науковці 
переважно в основу поняття державного управління 
закладають класичне бачення управління у держав-
ному секторі, запропоноване ще німецьким дослід-
ником М. Вебером. Основними рисами такого дер-
жавного управління є системне владне спрямування, 
витоками якого є державна воля, поширеність якої 
розповсюджується на все суспільне життя [1; 3; 14].

Варто відзначити, що саме веберівська класич-
на модель управління превалює на сьогодні у дер-
жавному секторі України. Визначення публічного 
управління як панівного в суспільних відносинах є 
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найліпшою демонстрацією того, яким чином в Укра-
їні сприймається та розуміється термін «державне 
управління».

Базовим механізмом державного управління є 
держава, тоді як ключовим аспектом публічного 
управління є народ. Саме тому, сучасний німець-
кий дослідник публічного управління Г. Букерт 
зауважує, що «публічне управління не є якимось 
нейтральним, технічним процесом, натомість є ді-
яльністю, яка тісно пов’язана із політикою, законом 
та громадянським суспільством» [21, с. 16].

Можна зауважити, що публічне управління не 
є тотожною дефініцією політичної діяльності. Пу-
блічне управління та політична діяльність як за 
своєю сутністю, так і за особливостями правового 
регулювання утворюють окремі соціальні інститути. 
Проте в загально суспільних процесах ці категорії 
тісно взаємодіють. Наприклад, через те, що політичні 
рішення, в більшості своїй, реалізуються через меха-
нізми публічного управління. Відповідно, публічне 
управління становить тип управлінської діяльності, 
що реалізується певними суб’єктами, насамперед 
органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування. Мається на увазі, для прикладу, 
що особливою характеристикою органів державної 
влади є те, що вони мають зовнішню спрямованість 
своєї діяльності. Публічне управління на рівні ор-
ганів державної влади проявляється у зовнішніх 
відносинах органів виконавчої влади з іншими орга-
нами публічної влади, а також приватними особами.

У цілому уявляється доцільним підтримати 
наукове обґрунтування, що публічне управління 
та внутрішньо — управлінська діяльність органів 
державної влади відрізняються і за правовим регу-
люванням, юридичними наслідками, суб’єктним 
складом тощо [12, с. 127–128].

Можна погодитися з доктором юридичних наук 
Р. С. Мельник, що публічне управління є склад-
ним видом діяльності не лише у зовнішньому, але 
й у внутрішньому вимірі, оскільки здійснюється 
за допомогою численних засобів, які призводять до 
різних юридичних наслідків для об’єктів управлін-
ського впливу [11, с. 8–14]. Важливо відзначити, 
якщо державне управління враховує реалізацію 
владних повноважень на основі закону, то публічне 
управління додатково фокусується на ефективності 
такого управління із забезпеченням максимального 
задоволення суспільних потреб.

Щодо здійснення публічного управління на рівні 
місцевого самоврядування, то пріоритетом у цьому 
напрямі є реалізація в Україні реформи місцевого 
самоврядування, що має на меті заміну успадкованої 
системи централізованої влади на децентралізацію.

Згідно із схваленим розпорядженням Кабінету 
Міністрів України No 333 від 01.04.2014 р. Кон-
цепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні, таких 
змін зазнає система управління в регіонах [15, с. 18].

В системі координат українського сьогодення, 
в умовах демократичних перетворень, зростає ак-
тивність фахівців публічної служби і громадських 
структур в управлінні не тільки суспільними, а й дер-
жавними справами [17; 18]. Це в свою чергу потребує 
від науковців заохочення управлінців усіх рівнів до 
спроможності та здатності безперервного підвищення 
освітнього рівня, удосконалення професійних знань, 
пов’язаних із професійно-публічною діяльністю.

Покладаємо надію, що децентралізація влади 
дозволить досягти важливих аспектів публічного 
управління на місцевому рівні. Таке управління 
має на меті покращити розвиток територіальних 
громад, які самі можуть здійснювати управлінський 
вплив на ті сфери, що потребують вдосконалення та 
розвитку і вирішення назрілих проблем сьогодення 
[15, с. 18].

Саме тому, відповідно до Рекомендацій Комітету 
міністрів Ради Європи «Про участь громадян у міс-
цевому публічному житті», виникає необхідність 
заохочувати представників широкої громадськос-
ті та окремих організацій, працювати разом для 
досягнення результатів [16]. На цьому наголошує 
і професор О. Оболенський, стверджуючи, що визна-
чальними серед суб’єктів публічного управління є 
населення країни.

Саме люди визначають, стверджують, контролю-
ють та оцінюють прямим або представницьким спо-
собами: цілі суб’єктів громадянського суспільства, 
зокрема органів публічного управління, стратегічні 
програмні рішення їх досягнення; шляхи задоволен-
ня потреб населення та вирішення значущих для 
спільноти поточних проблем [14, с. 3–10].

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Складність завдань публічного управління полягає 
в тому, що зміни в структурах української держав-
ної влади, що спостерігаються впродовж останніх 
десятиліть, не спромоглися подолати громіздку, 
непрозору адміністративно-командну систему, ство-
рити ефективне публічне управління.

На жаль, у дослідженнях з публічного управління 
мало уваги приділяється антикризовим техноло-
гіям; не досить розробленими й обґрунтованими як 
у світовій, так і у вітчизняній практиці є механізми 
реалізації цілей публічного управління в кризових 
умовах, методів і процедур діяльності їх органів.

Отже, сьогоднішня криза української політи-
ки — це, передусім, криза довіри. Люди втратили 
довіру до політичних інститутів, до доброчесності 
провідних політиків та партій, спроможності інсти-
туцій державної влади та їх керівництва проводити 
реформи у демократичному напрямку, який виборо-
ла та однозначно проголосила Революція гідності.

У свою чергу, політики не довіряють ані один 
одному, ані суспільству і перестають покладатись 
на підтримку з боку громадян. Все це робить інсти-
тути влади неспроможними цілеспрямовано вести 
країну шляхом реформ.
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Тому визначення стратегічних та перспективних 
напрямів реформування публічного управління за 
кращими європейськими та світовими стандартами 
передбачає комплексний підхід в системі координат 
українського сьогодення і вимагає соціально-спра-
ведливого управління державою, яке б забезпечило 

гармонізацію державних інтересів та інтересів су-
спільства максимально та ефективно.

А це можливо завдяки вдосконаленню системи 
публічного управління та збалансування інтересів 
усіх членів суспільства.
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MODERN POTENTIAL OF STATE EDUCATION MANAGEMENT  
IN UKRAINE

СУЧАСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ  
В УКРАЇНІ

СОВРЕМЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ В УКРАИНЕ

Summary. Education is one of the most important areas of public administration. Employees of higher educational establish-
ments should maintain contacts and actively cooperate with international and domestic scientific research, educational institu-
tions, mass media, media and public organizations on issues related to the coverage of relevant information on the development 
of education and science. As part of the cooperation, international forums, conferences, congresses should be held. At the same 
time, the authorities within the limits of their competence should constantly inform their citizens about the intentions of the ad-
ministration in improving the provision of educational services, holding competitions, etc. measures aimed at improving the work 
of research institutions. Special programs should be developed that could provide a real opportunity to assess the actions of the 
administration that it aims to improve education services. It is necessary to introduce new forms of educational services for pre-
schoolers, to expand the network of kindergartens, taking into account the positive demographic situation, to take into account, 
when designing and building houses, the possibility of placing compact (built-in) nurseries and the like on the ground floor.

The article determines that the main tasks of the educational process are:
 – studying and generalizing the experience of preparing scientific and pedagogical and scientific workers in educational and 

scientific institutions of Ukraine and other countries;
 – developing on this basis perspective proposals on improvement of the main directions of the department’s activities for its 

development;
 – operational management of the educational process at the department; creation of the necessary conditions for effective 

preparation of applicants for scientific degrees of dissertation research;
 – widespread involvement of practical workers in education and science in pursuit of research activities and to increase its 

effectiveness, etc.
Key words: public administration, education, personnel potential, self-development, self-improvement.
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Анотація. Освіта є однією з найголовніших сфер державного управління. Обґрунтовано, що працівники вищих на-
вчальних закладів повинні постійно підтримувати зв’язки та активно співпрацювати з міжнародними та вітчизняними 
науковими-дослідними, освітніми установами, засобами масової інформації, медійними та громадськими організаці-
ями з питань висвітлення актуальної інформації з розвитку освіти і науки. У рамках співпраці мають проводитися між-
народні форуми, конференції, з’їзди. Разом із тим органи влади у межах своєї компетенції мають постійно інформувати 
своїх громадян про наміри адміністрації в питаннях поліпшення надання освітніх послуг, проведення конкурсів чи ін. 
заходів, що спрямовані на покращення роботи науково-дослідних закладів. Мають бути розроблені спеціальні програ-
ми, які могли б дати реальну можливість оцінити дії адміністрації, які вона спрямовує на вдосконалення послуг в освіті. 
Необхідно впроваджувати нові форми освітніх послуг для дошкільнят, розширювати мережу дитячих садків з ураху-
ванням позитивної демографічної ситуації, враховувати при проектуванні і будівництві житлових будинків можливість 
розміщення на перших поверхах компактних (вбудованих) ясел-садів тощо.

У статті визначено, що основними завданнями навчального процесу є:
 – вивчення та узагальнення досвіду підготовки науково-педагогічних і наукових працівників в освітніх і наукових уста-

новах України та інших держав, розробка на цій основі перспективних пропозицій щодо вдосконалення основних 
напрямків діяльності науки для її розвитку;

 – оперативне управління навчально-виховним процесом у вищих навчальних закладах;
 – створення необхідних умов для ефективної підготовки здобувачами наукових ступенів дисертаційних досліджень;
 – широке залучення практичних працівників освіти та науки до заняття науково-дослідницькою діяльністю і для підви-

щення її результативності тощо.
Ключові слова: державне управління, освіта, кадровий потенціал, саморозвиток, самовдосконалення.

Аннотация. Образование является одной из главных сфер государственного управления.
Работники высших учебных заведений должны постоянно поддерживать связи и активно сотрудничать с междуна-

родными и отечественными научными исследовательскими, образовательными учреждениями, средствами массовой 
информации, медийными и общественными организациями по вопросам освещения актуальной информации по раз-
витию образования и науки. В рамках сотрудничества должны проводиться международные форумы, конференции, 
съезды. Вместе с тем органы власти в пределах своей компетенции должны постоянно информировать своих граждан 
о намерениях администрации в вопросах улучшения предоставления образовательных услуг, проведения конкурсов 
или др. мероприятий, направленных на улучшение работы научно-исследовательских учреждений. Должны быть раз-
работаны специальные программы, которые могли бы дать реальную возможность оценить действия администрации, 
которые она направляет на совершенствование услуг в образовании. Необходимо внедрять новые формы образова-
тельных услуг для дошкольников, расширять сеть детских садов с учетом положительной демографической ситуации, 
учитывать при проектировании и строительстве жилых домов возможность размещения на первых этажах компактных 
(встроенных) яслей-садов и тому подобное. 

В статье определено, что основными задачами учебного процесса являются:
– изучение и обобщение опыта подготовки научно-педагогических и научных работников в образовательных и научных 

учреждениях Украины и других государств, разработка на этой основе перспективных предложений по совершенство-
ванию основных направлений деятельности науки для ее развития;

– оперативное управление учебно-воспитательным процессом в высших учебных заведениях;
– создание необходимых условий для эффективной подготовки соискателями ученых степеней диссертационных иссле-

дований;
– широкое привлечение практических работников образования и науки к занятию научно-исследовательской деятель-

ностью и повышения ее результативности и тому подобное.
Ключевые слова: государственное управление, образование, кадровый потенциал, саморазвитие, самосовершен-

ствование.

Formulation of the problem. It is not in vain 
that one of the most popular slogans has always 

been: “Cadres decide everything!”. Who would have 
thought that I. Stalin said this in 1935?! Specifying 
his opinion, the leader, having created a giant pyr-
amid of personnel, said: “If we have good and nu-
merous personnel in the state apparatus, economy, 
politics, army, agriculture, our country will be un-
beatable. If we do not have such personnel, we will 
be “lame in both feet”. And today, these words sound 
very modern, especially if you recall that the gov-

ernment modernization programs of the industry, or 
programs for the transition of the domestic economy 
to the European development mode are being imple-
mented in Ukraine with some kind of difficulties [1].

Analysis of recent research and publications. We 
know such scientists as V. Borysova, B. Haevskyi [3], 
V. Hrynevych, L. Ionyn, A. Kolodiy, V. Lugovyi [1], 
N. Lukashevych [2], A. Rybalkin, Y. Romanenko [5], 
S. Sydorenko, L. Chernousova and others researchers 
who work on the methodological development of the 
issues of public administration in the field of educa-
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tion. However, scientists focus on improving the level 
of education as a whole, without paying due attention 
to the need for dialogue interaction between state au-
thorities and educators which is extremely important 
for improving the organizing influence of the state on 
social relations in the field of education in general.

Purpose of the article: to analyze problems of the 
current potential of education management in Ukraine.

Presentation of main material. Today, the main 
task of public administration bodies in education and 
science is the formation of a new quality of education 
that affects changes in its structure, organization, 
content, personnel potential, regional inquiries, and 
so on. A modern educator must be able to work in 
new conditions, be mobile, creative, purposeful and 
initiative, strive for constant self-development and 
self-improvement, to ensure the variability of the 
educational process.

Current leaders talk about “human capital” and 
“social capital”, however, in essence, it is all about 
staff shortages (I. Stalin talked about the personnel 
“famine”), the lack of people capable of solving their 
own socially significant task. No wonder one of the 
most successful businesses in the modern world is 
headhunting (literally: “head hunting”), which is to 
search for firms of highly skilled professionals and 
managers [2]. Therefore, the theme of the staffing of 
public administration at all levels and in all spheres 
of activity should be considered an important issue.

Further we anatomize that one of the topical is-
sues of the development of the educational industry 
in modern conditions is to ensure the economic ef-
ficiency of its functioning. This is connected with 
the optimization of the educational network, which 
should be understood not as a thoughtless reduction 
of educational institutions and personnel, but as a 
search for the most effective model of work. Moreover, 
the targeted influence on the change of the education 
state is carried out not only by the state but also by 
society and the public. Optimization should not worsen 
the functioning of the industry as a whole. Released 
resources need to be directed to its development. It is 
necessary to learn to live with less means, but not to 
the detriment of the system. Moreover, the efforts of 
the education authorities should be aimed at ensuring 
availability of pre-school education in cities, the forma-
tion of its effective model and quality improvement in 
rural areas [3]. It is necessary to introduce new forms 
of educational services for preschoolers, to expand 
the network of kindergartens, taking into account the 
positive demographic situation, to take into account 
the possibility of placing compact (built-in) nurseries 
on the ground floor and the like when designing and 
building houses.

Profile education is in the center of high attention. 
In the system of general secondary education it is nec-
essary to build a model that can function effectively 
in the new economic, legal, organizational and social 

conditions. It is important not to admire quantitative 
indicators, but to keep on the constant control the qual-
ification level of teachers working in profile classes and 
groups, the educational and material base of teaching 
profile subjects, the effectiveness of the educational 
process, including the olympic movement. In the system 
of vocational education it is necessary to interact more 
closely with the organizations-customers of personnel, 
to form optimal volumes and structure of training 
specialists, taking into account the perspective needs 
of high-tech branches of economy and social sphere, to 
expand and provide target training of personnel [4].

The urgency of the study of personnel policy as a 
factor in the development of public administration 
in education is determined by its importance for the 
modern development of the Ukrainian economy, for the 
formation of a competitive innovative industrial com-
plex geared towards job creation, productivity growth, 
the development of high technology and knowledge-in-
tensive industries, and increasing the competitiveness 
of “traditional” economic activities [5; 6].

The key importance of personnel in the process of 
functioning and development of public administration 
has led to the attention that attracted and still attracts 
so-called “personnel factor”, often acting as the main 
reason for the low efficiency of the state or economic 
mechanism. It is they, the cadres, who mostly (if not 
always), are the main reason for “slipping”, or even 
“sabotaging” the decisions of the leadership. Therefore, 
it is hardly surprising that the person who declared: 
“Cadres … of all the capital that exists in the world, the 
most valuable capital”, almost immediately after that, 
conducted several serious personnel “purges” in power, 
state and economic structures. Everything is logical: 
once the staffs act as a key factor in the functioning of 
public administration (no matter what level and scope 
of activity), they are responsible for the shortcomings 
in the work of these systems [7].

Conclusions. Therefore, institutions of higher edu-
cation in Ukraine should take into account the actual 
staffing needs of the state when opening new specialties 
and determining the control numbers of admission. 
Today, our state needs specialists involved in transport 
and logistics infrastructures, cross-border services, 
agriculture, preservation of natural and cultural as-
sets, development of internal and external tourism, 
ecotechnologies and small innovative enterprises, 
exports, information services [8].

There are many unresolved issues in educational 
activities. Work in this direction should include the 
construction of a regional model based on historical and 
cultural features of Ukraine, sports and educational 
infrastructure. The task of teachers is to create an indi-
vidual trajectory for development for each child, to help 
realize intellectual and creative abilities in interesting 
and useful activities, to provide secondary employment 
of minors, to develop effective mechanisms for com-
bating harmful habits and various dependencies, etc.
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ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
У ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

HISTORICAL STAGES OF THE FORMATION OF PUBLIC SCRUTINY  
IN THE PROCESS OF TRANSFORMATION OF THE STATE POLITICAL REGIME

Анотація. У статті розглянуто, що в сучасних умовах розвитку української держави на демократичних засадах все 
більшого значення набуває залучення громадськості до вирішення нагальних питань сьогодення. Важливим вбачається 
забезпечення продуктивної співпраці системи державного управління з суспільством, постійний взаємообмін думок та 
вироблення державної політики з урахуванням інтересів громадськості. Відзначено, що історично, громадянський потен-
ціал розвивався завдяки розподілу прав людини та громадянина. Так громадянське суспільство виплекало основну свою 
ідею — особистість з індивідуальною свободою та приватною власністю. Саме така ідея полягла в основу концепції грома-
дянського суспільства. Громадянство є правовим поняттям. Ідея громадянства полягає в тому, що всі члени суспільства, за 
виключенням осіб, що законно лишені прав, є громадянами незалежно від свого соціально-економічного чи освітнього ста-
тусу, і незалежно від того, наскільки вони реалізуються чи мають бажання реалізувати себе як громадянина. Визначено, що 
протягом минулого століття в державах світу було вироблено немало публічних інститутів, що забезпечували різні форми 
взаємодії між громадянським суспільством і державою та відповідали своєму часу й умовам політичного життя. Обґрунто-
вано думку про те, що сучасний етап реформування державного управління в процесі демократичного транзиту в Україні 
позначений інтенсивним пошуком принципово нових рішень і глибоких перетворень у всіх сферах життя держави та су-
спільства на шляху демократичного державотворення. Ключовим механізмом реформування державного управління має 
стати демократизація, що сьогодні є однією з найпоширеніших та найістотніших складових світового політичного процесу.

Виділено історичні етапи становлення суспільного розвитку за чотирма етапами трансформації державно-політично-
го режиму (з датами для країн Європи).
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Ключові слова: суспільний розвиток, державне управління, державно-політичний режим, демократизація, неполі-
тичні організації суспільного життя.

Аннотация. В статье рассмотрено, что в современных условиях развития украинского государства на демократических 
началах все большего значение приобретает привлечение общественности к решению насущных вопросов современности. 
Важным при этом есть обеспечение продуктивности взаимодействия системы государственного управления с обществом, 
постоянный взаимообмен мыслями и разработка государственной политики с учетом интересов общественности. Отме-
чено, что исторически, общественный потенциал развивался благодаря распределению прав человека и гражданина. Так 
общество взрастило основную свою идею — личность с индивидуальной свободой и частной собственностью. Именно такая 
идея легла в основу концепции гражданского общества. Гражданство является правовым понятием. Идея гражданства 
заключается в том, что все члены общества, за исключением лиц, законно лишённых прав, есть гражданами в незави-
симости от своего социально-экономического или образовательного статуса, и в независимости от того, насколько они 
имеют желание реализовать себя как граждане. Определено, что в течении прошлого века в государствах стран было 
основано множество публичных институтов, что обеспечивали различные формы взаимодействия между гражданским 
обществом и государством и соответствовали своему времени и условиям политической жизни. Обосновано мнение 
о том, что современный этап реформирования государственного управления в процессе демократического транзита 
в Украине отмечен интенсивным поиском принципиально новых решений и глубоких преобразований во всех сферах 
жизни государства и общества на пути демократического государствотворения. Ключевым механизмом реформирования 
государственного управления должна стать демократизация, что сегодня является одной из самых распространенных 
и самых существенных составляющих мирового политического процесса.

Выделены исторические этапы становления общественного развития по четырем этапам трансформации государ-
ственно-политического режима (с датами для стран Европы).

Ключевые слова: общественное развитие, государственное управление, государственно-политический режим, де-
мократизация, неполетические организации общественной жизни.

Summary. The article considers that in modern conditions of the development of the Ukrainian state on a democratic basis, 
the involvement of the public in solving urgent problems of the modern world becomes more important. Important at the same 
time is ensuring the productiveness of interaction between the public administration system and society, the constant exchange 
of thoughts and the development of public policy, taking into account the interests of the public. It is noted that historically, 
the social potential developed due to the distribution of the person and the citizen. So the society has grown up with the idea 
of   its own — a person with an idyllic cedar and a private community. This is exactly the idea that lies behind the concept of civil 
society. Citizenship is the right way. The idea of   citizenship is that all members of society, with the exception of persons deprived 
of their rights, are citizens regardless of their social, economic or educational status, and regardless of how much they want 
to realize themselves as citizens. It was determined that during the last century a lot of public institutions were founded in the 
countries of the countries, which provided various forms of interaction between civil society and the state and corresponded to 
their time and political conditions. The author substantiates the opinion that the modern stage of the reform of public adminis-
tration в the process of democratic transit в Ukraine is marked by an intensive search for fundamentally new solutions and rap-
id transformations in all spheres of life of the state and society along the path of a democratic state-building. A key mechanism 
for reforming public administration should be democratization, which today is one of the most widespread and most significant 
components of the global political process.

The historical stages of the development of social development in four stages of the transformation of the state-political 
regime (with dates for the European countries) are singled out.

Key words: social development, public administration, state-political regime, democratization, non-political organizations 
of public life.

Постановка проблеми. Відродження інтересу 
до громадянського суспільства відбулося осо-

бливо в другій половині ХХ сторіччя. До цього часу 
інтерес до громадянського суспільства був дещо 
втрачений, такому становищу, в першу чергу, по-
сприяли різні соціально-політичні причини того 
часу. Так, перша половина ХХ ст. була часом, коли 
йшли війни, велику кількість країн охопила тота-
літарна влада, що поглинула суспільство і встанов-
лювала над ним повний контроль. Диктування своє 
волі народам з боку влади, по суті, зводила нанівець 
актуальність теми громадянського потенціалу, як 

позадержавної сфери, яка може їй протистояти та 
впливати через свої інститути. В ХХ ст. мало місце 
прояв двох тенденцій: розвиток громадянського су-
спільства через демократизацію, гарантії прав лю-
дини, альтернативну політику та протидію цьому 
розвитку з використанням репресій і плутодемо-
кратії. Тоталітарні режими фашизму та комунізму, 
маніпулюючи політичними і соціальними інтере-
сами мас, витіснили з політичного життя основні 
громадянські інститути або придушили їх [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемою взаємодії органів публічної влади 
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з громадськістю в системі державного управління 
займалися такі вчені, як О. Бабінова, В. Бакуменко, 
Н. Драгомирецька, А. Колодій, О. Крутій, О. Литви-
ненко, Н. Нижник, Г. Почепцов, М. Пухтинський, 
В. Ребкало, Ю. Сурмін, В. Тертичка, В. Токовенко, 
І. Чаплай та ін.

Мета статті: проаналізувати історичні етапи ста-
новлення суспільного розвитку у процесі трансфор-
мації державно-політичного режиму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часний етап розвитку громадянського потенціалу 
в основному припав на другу половину ХХ ст.. Гро-
мадянське суспільство в цей час починає виходити 
з теоретичного його осмислення і переходить в пло-
щину практичного втілення в життя суспільств. 
Громадянське суспільство стає посередником між 
державою та особою, приватними та загальними 
інтересами. Велику роль починають відігравати 
недержавні та неполітичні організації суспільного 
життя. Виникають і поширюються різні його форми.

Однак, в громадянському суспільстві поняття 
громадянина дещо змінюється та набуває іншого 
значення. В громадянському суспільстві це поняття 
передусім ідеалізує громадянина, як такого, що має 
активну позицію та реалізує свої громадянські пра-
ва. В юридичному ж розумінні поняття громадянин 
зводиться до наданню йому певних прав і свобод 
і володіння ним приватною власністю, професією 
чи технічними вміннями не обумовлює його бажан-
ня і готовність до виконання своїх громадянських 
привілеїв і обов’язків. Сучасний громадянський 
потенціал створюється за допомогою певних форм 
самоконструювання та самомобілізації. Він інсти-
туалізується за допомогою законів, суб’єктивних 
прав, що стабілізують соціальну диференціацію. Не-
залежна діяльність та інституалізація не обов’язково 
пов’язані між собою, вони можуть здійснюватися 
окремо один від одного, однак в перспективі ці про-
цеси складають обов’язкову умову громадянського 
суспільства» [2].

На сучасному етапі відбуваються інституціо-
нальне оформлення та впровадження інтерактивних 
механізмів взаємодії влади та суспільства, активне 
включення громадян до процесу управління, ство-
рення нових форм співпраці та формування нового 
простору публічної політики, сконструйованого 
не тільки за траєкторією «згори — вниз», але й за 
траєкторією «знизу — вгору».

У країнах, які стали на шлях постіндустріального 
розвитку, ієрархічна система управління перестала 
задовольняти сучасні вимоги систем. Поступово 
домінуючим стає співробітництво, управління й 
комунікації, засновані на індивідуальному викорис-
танні інформаційних технологій у процесі взаємодії 
між владою та суспільством [3].

Сучасний етап реформування державного управ-
ління в процесі демократичного транзиту в Україні 

позначений інтенсивним пошуком принципово нових 
рішень і глибоких перетворень у всіх сферах життя 
держави та суспільства на шляху демократичного 
державотворення. Ключовим механізмом реформу-
вання державного управління має стати демокра-
тизація, що сьогодні є однією з найпоширеніших 
та найістотніших складових світового політичного 
процесу.

Принципову роль у цьому відіграє ціннісний під-
хід, адже в сучасному світі не економічні, не воєнні, 
а саме гуманітарні аспекти є визначальними для 
світового розвитку, точніше, навіть не для розвитку, 
а для збереження людського світу у бажаній якості 
[4]. Окремі дослідники говорять не про злам, а про 
«соціальний зсув» ціннісної системи, що є більш ко-
ректним, оскільки насправді не відбувається повної 
руйнації старої ціннісної системи, а здійснюється 
органічне вбудовування в її основу новітніх цін-
ностей, що відіграватимуть в подальшому провідну 
фундаментальну роль. Розглядаючи соціально-філо-
софські аспекти модернізації, Л. Поляков визначає 
соціальний зсув як «радикальне перетворення од-
ного з базисних принципів суспільства архаїчного 
типу, що сприяє трансформації цього суспільства 
у сучасне» [5]. На мою думку, очевидно, що такі 
перетворення є надзвичайно глибокими, вони зачі-
пають не тільки інститути та практики державної 
конструкції, а суспільство в цілому аж до кожного 
окремого громадянина. На певний період держава 
в нових умовах відновлює свою здатність до вико-
нання функцій впорядкування суспільного життя та 
розподілу ресурсів життєдіяльності, а нова система 
цінностей займає місце старої і поступово сама стає 
традиційною. Однак нові «виклики» й ускладнення 
умов існування в світі викликають все нові й нові 
«хвилі», які на новому й новому рівні структурно 
повторюють той же самий рух від інноваційної но-
визни та прогресивності певної цінності та обумов-
лених нею механізмів державного управління до її 
поступового перетворення на гальмо суспільного 
розвитку.

Таким чином, хвилі та цикли історичного розвит-
ку являють собою «своєрідний механізм політичних 
та соціально-економічних змін, механізм реалізації 
та закріплення великих історичних зсувів в еволюції 
людини та суспільства» [6].

Висновки. Отже, становлення суспільного розвит-
ку у процесі трансформації державно-політичного 
режиму як бази для створення ефективної системи 
державного управління в Україні є відносно новим 
питанням, вивченню теоретичних основ якого поки 
що приділена недостатня увага. Це одне з ключових 
питань соціуму, від якого залежить його політична 
облаштованість і стабільність. Це пов’язано з тим, що 
громадянське суспільство визначає зміст державної 
влади, а характер державної влади, у свою чергу, 
впливає на розвиток громадянського суспільства [7].
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РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

РИСКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ

RISKS OF INVESTMENT ACTIVITY  
IN THE SPHERE OF HOUSING CONSTRUCTION IN UKRAINE

Анотація. Визначено, що основою механізму інвестування у проект житлового будівництва є обов’язкове проведен-
ня економічної та фінансової оцінки доцільності інвестування. Відсутність або небажання проведення такого аналізу під 
час прийняття остаточного рішення доцільності вкладення інвестицій несе значний ступінь ризику, тобто збільшує його. 
Доведено, що в сучасній економіці ризики виникають з різних причин і є її об’єктивною реальністю. Проблема пов’язана 
з ризиками особливо відчувається підприємствами житлового будівництва при управлінні фінансовими ризиками. Ця 
проблема об’єднує і стосується як замовника, так і підрядника інвестиційного проекту, а також інших контрагентів та 
учасників (прямо чи опосередковано), які відносяться до цього проекту.

Встановлено 3 ключові властивості, які сприяють розумінню сутності економічного ризику:
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 – суперечливість. Проявляється у зіткненні об’єктивно існуючих ризикованих дій з їх суб’єктивною оцінкою;
 – альтернативність. Пов’язана з тим, що виникає необхідність вибору з кількох можливих варіантів рішень;
 – невизначеність Обумовлюється тим, що немає достатньої інформації для прийняття рішення щодо усунення ризику.

Виокремлено основні види дискурсивних ризиків:
 – дефляційний ризик, пов’язаний з коливаннями купівельної спроможності;
 – інфляційний ризик інвестиційного проекту у житловому будівництві спричинений, тим, що неможливо передбачити 

інфляцію, так як може бути занесений помилковий темп інфляції, встановленої в облікових ставках, що значно погір-
шить показники ефективності інвестиційного проекту будівництва;

 – валютний ризик — ризик втрати фінансових заощаджень через несподівані коливання валютних курсів. Валютний 
ризик може непередбачувано повернутися для розробників тих проектів, які намагалися уникнути ризику інфляції, 
розраховуючи грошові потоки в «твердій валюті», як правило, в доларах, але навіть для цієї валюти притаманна вну-
трішня інфляція і динаміка купівельної спроможності може бути дуже нестійкою.
Ключові слова: державна політика, інвестиційна діяльність, житлове будівництво, економічні ризики, дискурсивні 

ризики.

Аннотация. Установлено, что основой механизма инвестирования в проект жилищного строительства является обязательное 
проведение экономической и финансовой оценки целесообразности инвестирования. Отсутствие или нежелание проведения 
такого анализа при принятии окончательного решения целесообразности вложения инвестиций несет значительную степень 
риска, то есть увеличивает его. Доказано, что в современной экономике риски возникают по разным причинам и является 
ее объективной реальностью. Проблема связана с рисками особенно ощущается предприятиями жилищного строительства 
при управлении финансовыми рисками. Эта проблема объединяет и касается как заказчика, так и подрядчика инвести-
ционного проекта, а также других контрагентов и участников (прямо или косвенно), которые относятся к этому проекту.

Установлено 3 ключевые свойства, которые способствуют пониманию сущности экономического риска:
– противоречивость. Проявляется в столкновении объективно существующих рискованных действий с их субъективной 

оценкой;
– альтернативность. Связана с тем, что возникает необходимость выбора из нескольких возможных вариантов решений;
– неопределенность. Оговаривается тем, что нет достаточной информации для принятия решения по устранению риска.

Выделены основные виды дискурсивных рисков:
– дефляционный риск, связанный с колебаниями покупательной способности;
– инфляционный риск инвестиционного проекта в жилищном строительстве вызванный, тем, что невозможно предви-

деть инфляцию, так как может быть занесен ложный темп инфляции, установленной в учетных ставках, значительно 
ухудшит показатели эффективности инвестиционного проекта строительства;

– валютный риск — риск потери финансовых сбережений через неожиданные колебания валютных курсов. Валютный 
риск может непредсказуемо вернуться для разработчиков тех проектов, которые пытались избежать риска инфляции, 
рассчитывая денежные потоки в «твердой валюте», как правило, в долларах, но даже для этой валюты присуща вну-
тренняя инфляция и динамика покупательной способности может быть очень неустойчивой.
Ключевые слова: государственная политика, инвестиционная деятельность, жилищное строительство, экономические 

риски, дискурсивные риски.

Summary. It is established that the basis for the investment mechanism in the housing construction project is the mandatory 
conduct of an economic and financial evaluation of the feasibility of investing. The absence or unwillingness to conduct such an 
analysis in making a final decision on the feasibility of investing carries a significant degree of risk, that is, increases it. It is proved 
that in the modern economy, risks arise for various reasons and is its objective reality. The problem associated with risks is especially 
felt by housing construction companies when managing financial risks. This problem unites and concerns both the customer and the 
contractor of the investment project, as well as other contractors and participants (directly or indirectly) that relate to this project.

There are 3 key properties that contribute to understanding the essence of economic risk:
 – Contradictoriness. It is manifested in the collision of objectively existing risky actions with their subjective assessment;
 – Alternativeness. It is connected with the fact that there is a need to choose from several possible solutions;
 – Uncertainty. It is stipulated that there is insufficient information to make a decision to eliminate the risk.

The main types of discursive risks are identified:
 – deflationary risk associated with fluctuations in purchasing power;
 – The inflation risk of the investment project in housing construction caused by the fact that it is impossible to foresee inflation, 

since a false inflation rate established in the accounting rates can be introduced, the efficiency indicators of the investment 
construction project will significantly worsen;

 – Currency risk — the risk of loss of financial savings through unexpected fluctuations in exchange rates. Currency risk can unpre-
dictably return for developers of those projects that tried to avoid the risk of inflation, calculating cash flows in «hard currency», 
usually in dollars, but even for this currency there is internal inflation and the dynamics of purchasing power can be very unstable.
Key words: state policy, investment activity, housing construction, economic risks, discursive risks.
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Постановка проблеми. Формування цілей спря-
мованої інвестиційної діяльності є важливою 

умовою становлення та розвитку галузі житлово-
го будівництва. Діяльність, що пов’язана з інвес-
тиціями, є однією із визначальних детермінант 
економічного зростання, яка змінює економічне, 
інформаційне і правове середовище функціонуван-
ня будівельної галузі. Характерна риса інвестицій 
для суб’єктів діяльності житлового будівництва 
полягає в тому, що саме інвестиції дають змогу 
ефективно та успішно забезпечити вирішення 
різних проблем щодо відтворювального процесу 
будівництва. Активація інвестиційних процесів 
у відтворювальному процесі житлового будівниц-
тва залежить від інвестиційного клімату. Відтак 
важливим є дослідження економічної сутності та 
умов розвитку інвестиційної діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідники, оцінюючи та аналізуючи фінансові 
ризики, визначають різні напрями даного явища. 
Виникненню фінансових ризиків у будівництві та 
зменшенню їх впливу на фінансову сторону учасни-
ків будівельного комплексу присвячено низку нау-
кових праць. Ось наприклад, у своїй праці О. Васю-
ренко і О. Тара приділяють увагу визначенню ризику 
як категорійній системі. Н. Тітова і А. Попова у сво-
їх працях зосереджували увагу, що ризики — це 
оптимізація грошових потоків у процесі здійснення 
інвестиційної діяльності.

Мета статті: визначити ризики процесу впрова-
дження інвестиційного проекту в житловому бу-
дівництві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
ект інвестування запроваджується за умови, якщо 
інвестор і споживач будуть беззаперечно та на взає-
мовигідних інтересах виконувати прийняті умови. 
Інвестиційний проект повинен:

 – забезпечити повернення інвестованих коштів за 
умов отримання прибутку від здійснення жит-
лового будівництва;

 – забезпечити господарській діяльності підприєм-
ства прибутковість, а це є основою інвестиційної 
рентабельності на визначеному підприємством 
рівні;

 – забезпечити окупність інвестиційних коштів 
у встановлений термін [1, с. 52].
В сучасній економіці ризики виникають з різ-

них причин і є об’єктивною реальністю. Проблема 
пов’язана з ризиками особливо відчувається при 
управлінні фінансовими ризиками перед підприєм-
ствами житлового будівництва. Ця проблема об’єд-
нує і стосується як замовника, так і підрядника 
інвестиційного проекту, а також інших контрагентів 
та учасників (прямо чи опосередковано), які відно-
сяться до цього проекту. Зважаючи на наведені вище 
фактори, учасники фінансових відносин у сфері 
будівництва житла повинні аналізувати ймовір-
ність виникнення ризиків, їх вплив на виконання 

зобов’язань за будівельними контрактами, а також 
можливий шлях уникнення ризику або зменшення 
його впливу на проект [2, с 15].

На нашу думку, будівельна промисловість наба-
гато більше, ніж будь-яка інша галузь економіки, 
пов’язана з фінансовими ризиками. Основним дже-
релом їх виникнення можуть бути як дії інвесторів, 
забудовників, так і підрядних організацій. Тобто 
ризик, як економічна категорія, спричинений неви-
значеністю майбутньої економічної та фінансової си-
туацій, обумовлений технічними та соціально-еконо-
мічними умовами, відсутністю відповідної інформації 
про реальність джерел фінансування будівельного 
контракту та неможливістю передбачити зовнішній 
вигляд та розвиток певних умов у житловій сфері.

Процес впровадження інвестиційного проек-
ту в житловому будівництві зазвичай пов’язаний 
з ризиками:

 – допустимий ризик — можлива втрата прибутку;
 – критичний ризик — можлива втрата прибутку 

та прибутку після закінчення інвестиційного 
проекту;

 – катастрофічний ризик — втрата інвестиційного 
накопичення та банкрутство.
Для того, щоб уникнути зазначених втрат, необ-

хідно проводити попередній аналіз таких показ-
ників, як: цінова політика, терміни інвестування, 
умови взаємних розрахунків, оцінка витрат тощо.

Дослідники, оцінюючи та аналізуючи фінансові 
ризики, визначають різні напрями даного явища. Ви-
никненню фінансових ризиків у будівництві та змен-
шенню їх впливу на фінансову сторону учасників 
будівельного комплексу присвячено низку наукових 
праць. Ось наприклад, у своїй праці О. Васюренко 
і О. Тара [3] приділяють увагу визначенню ризику як 
категорійній системі. Н. Тітова і А. Попова у своїх 
працях [4] зосереджували увагу, що ризики — це 
оптимізація грошових потоків у процесі здійснення 
інвестиційної діяльності.

Існують різні види ризиків, але якщо розглядати 
економічний ризик інвестиційної діяльності в жит-
лове будівництво, то це такий вид ризику, який 
виникає в житловому будівництві при будь-яких 
випадках інвестиційної діяльності, спрямованих на 
одержання прибутку і пов’язаних з будівництвом, 
при реалізації готового об’єкта будівництва, наданні 
послуг, виконанні робіт, товарно-грошових і фінан-
сових операціях; комерцією, а також реалізацією 
науково-технічних будівельних проектів.

На сьогоднішній день ризикологія розглядає 
ризик не тільки як небажану ознаку невизначеності 
щодо майбутніх подій, а й як джерело позитивних 
можливостей отримання доходів, які в свою чергу 
породжують два типи ризиків: негативний та пози-
тивний ризики. Щодо першого типу, негативного 
ризику, то звісно його слід уникати, щодо другого 
типу — навпаки, погоджуватись, оскільки він несе 
в собі позитивний результат.
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Ризики можна розглядати як тривимірний ме-
ханізм, наприклад, ризик як загроза, ризик як 
невизначеність, ризик як можливість. У перших 
двох випадках необхідно звести його до мінімуму, 
а в останньому випадку — оптимізувати [5, с. 18].

Отже, розглянемо три сторони ризику:
 – Суб’єктивна сторона ризику — очевидно прояв-

ляється в тому, що люди по-різному сприйма-
ють одну й ту ж величину економічного ризику, 
через різницю психологічних, моральних, ідео-
логічних принципів. Крім того, ризик пов’яза-
ний з вибором конкретних варіантів обчислення 
ймовірності результату.

 – Об’єктивна сторона ризику може проявлятися 
в тому, що це поняття відображає фактичні яви-
ща, процеси, які існують в тій чи іншій формі, 
при чому ризик існує незалежно від того чи ігно-
рується, чи враховується людьми його наявність.

 – Суб’єктивно-об’єктивна сторона — визначаєть-
ся тим, що ризик генерується процесами, які 
містять в собі суб’єктивні властивості і не зале-
жить від людини [6, с. 44].
Ми пропонуємо розглянути ряд властивостей, які 

сприяють розумінню сутності економічного ризику:
 – суперечливість;
 – альтернативність;
 – невизначеність.

Суперечливість, як одна з властивостей еконо-
мічного ризику, проявляється по-різному. З одного 
боку, ризик орієнтований на досягнення соціально 
значущих результатів, новими неординарними засо-
бами в умовах невизначеності та неминучого вибору 
ситуації. Таким чином, він дозволяє подолати кон-
серватизм, догматизм, спад, психологічні бар’єри, 
що перешкоджають впровадженню нових перспек-
тивних видів інвестиційної діяльності в житловому 
будівництві, руйнуючи стереотипи, які діють в яко-
сті бар’єру для соціального розвитку, і забезпечити 
реалізацію інноваційних ініціатив, ідей соціальних 
експериментів, спрямованих на успіх.

З іншого боку, якщо джерелом даних є неповна 
інформація, варіант, обраний без урахування об’єк-
тивних закономірностей розвитку даного явища, по 
відношенню до якого приймається рішення, то це 
призведе, як наслідок, до гальмування соціального 
прогресу. Суперечлива властивість економічного 
ризику проявляється у зіткненні об’єктивно існу-
ючих ризикованих дій з їх суб’єктивною оцінкою.

Альтернативність, одна з властивостей ризику, 
пов’язана з тим, що виникає необхідність вибору 
з кількох можливих варіантів рішень.

Відсутність вибору усуває ризик розмови. Якщо 
вибір неможливий, ризикова ситуація не виникає, 
тому і ризик не існує. В свою чергу, альтернатив-
ність має інший ступінь складності і вирішується 
кількома способами. В простих ситуаціях вибір 
вирішується за допомогою, як правило, на основі 
досвіду та інтуїції, а в складних ситуаціях потріб-

но більше використовувати спеціальні методи та 
прийоми [7, с. 45].

Повинні бути виконані наступні умови для виник-
нення економічного ризику інвестиційної діяльності 
в житлове будівництво:

 – ризик можливий тільки в тому випадку, якщо 
є невизначеність, тобто немає достатньої інфор-
мації для прийняття ризику;

 – економічний ризик виникає при певному роз-
витку економіки;

 – ризик можливий лише за наявності активного 
державного управління та економічного регу-
лювання.
Отже, виходячи з розуміння сутності економіч-

ного ризику, до його факторів належать лише ті, які 
виникають випадково та їх неможливо спрогнозу-
вати заздалегідь.

Фактор ризику — це причини, що провокують 
ризикові ситуації. [8, с. 27].

Щодо факторів контрольованого виду, вони вияв-
ляються на етапі проведення якісної оцінки і підля-
гають контролю, після чого ризик усувається. Власне 
ризикову ситуацію створюють неконтрольовані 
фактори, які в свою чергу діляться на: невизначені 
та випадкові. До невизначених факторів можемо 
віднести ті, де відсутні пропозиції. Складно провести 
якісну оцінку за таких факторів ризику. При даних 
факторах ризиків потрібно застосовувати спеці-
альні методи стратегії поведінки в умовах ризику, 
породженого невизначеністю: класичну теорію ігор, 
теорію статистичних рішень та інші.

Стосовно випадкових факторів, які, як відомо, 
необхідні для опису випадкових величин відомі: 
закони розподілу, математичне очікування і дис-
персія. Якщо ризик обумовлений цими факторами, 
питання про те, що взяти за міру ризику, залежить 
від конкретного завдання.

Також серед факторів, що зумовлюють економічні 
інвестиційні ризики відомі: зовнішні та внутрішні.

Зовнішні фактори включають чинники, які без-
посередньо не залежать від конкретної конструкції 
будинку. Деякі компанії повинні згладжувати свій 
руйнівний вплив і будувати свою роботу за допомо-
гою нових можливостей. Зовнішні фактори породжу-
ють ризики прямої та непрямої дії. До першої групи 
належать: позаплановані дії державних органів 
влади; нестабільна економічна ситуація; можливість 
передбачення дій конкурентів тощо. До другої групи 
можемо віднести: нестійкість політичних і соціаль-
них умов; раптові зміни, що відбулися в житловому 
будівництві; незаплановані зміни в міжнародному 
середовищі; стихійні лиха та інші. Ризики, що пов’я-
зані з зовнішніми факторами, поділяють на ризики: 
безпосереднього та опосередкованого впливів.

До факторів безпосереднього впливу належать:
 – законодавчі і нормативно-правові акти, які ре-

гулюють економічну діяльність; бюджетна, 
фінансово-кредитна та податкова системи; дії 
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органів державної влади; дії економічних кон-
трагентів; конкуренція; злочинні дії тощо.
До факторів опосередкованого впливу належать:

 – політичні, економічні, демографічні, соціальні, 
екологічні чинники та їх зміни, стихійні лиха, 
економічні та міжнародні торговельні відноси-
ни, прогрес у науці та техніці тощо.
Внутрішні фактори поділяються на суб’єктивні 

та об’єктивні.
До перших відносяться:

 – низька якість персоналу;
 – недотримання договорів з боку керівництва фірми;
 – відсутність у персоналу схильності до ризику;
 – помилки при прийнятті та реалізації ризикових 

рішень.
До других належать:

 – непередбачені зміни в процесі виробництва;
 – розробка та впровадження нових технологій;
 – стихійні впливи локального характеру;
 – фінансові проблеми усередині будівництва.

В цілому, внутрішніми факторами можуть бути:
 – стратегія розвитку житлового будівництва,
 – маркетинг,
 – виробничі потужності,
 – технології,
 – кадри та мотивація їхньої діяльності,
 – якість продукції,
 – система управління,
 – місце розташування тощо [9, с. 160].

Якщо розглядати дані чинники, що впливають 
на ризикову ситуацію, то вони є контрольованими 
і їх дію можна спрогнозувати, якщо не повністю 
викорінити, то зменшити в рази. Сутність ризику, 
як економічної категорії, обумовлює його основні 
функції, що виконуються в процесі будівельної ді-
яльності.

Висновки. Отже, характерною особливістю ри-
зику є те, що він виникає при прийнятті будь-якого 
господарського рішення і повністю уникнути його 
неможливо, тому постає необхідність його оціню-
вання та мінімізації. При інвестуванні у житлове 
будівництво ця проблема постає особливо гостро, 
зважаючи на значну тривалість та високий розмір 
вкладень. І хоча основний ризик лягає перш за все 
на інвестора, але при зведенні житла ризикують усі 
суб’єкти процесу. Використання різних механізмів 
фінансування дає змогу певним чином управляти 
ризиком через перекладення його на різних суб’єк-
тів, проте як правило більша надійність інвестицій 
означає відчутне зростання вартості житла. Тому 
для будівництва необхідність постійного вивчення 
ризиків для пошуку шляхів їх уникнення чи міні-
мізації є особливо актуальною.

Умови економічної невизначеності, в якій бу-
дівельні підприємства змушені працювати, зумов-
люють вплив певних факторів ризику на майбутні 
результати їх діяльності. Житлові ризики загро-
жують не лише зменшенням прибутку, але навіть 
втратами. Слід зазначити, що чітке прогнозування 
ризиків, пов’язаних з будівництвом житла та ро-
зумінням джерел їх виникнення, є необхідними 
передумовами для прийняття рішень та ефективних 
заходів щодо їх мінімізації. Без попереднього роз-
гляду та аналізу представлених ризиків, подальший 
процес інвестування в будівництво, який захищає 
права інвесторів у будівельному секторі, підвищує 
надійність вкладення готівки неможливо. Таким 
чином, можна стверджувати, що для подолання 
ризиків житлового будівництва необхідно розроби-
ти комплекс взаємопов’язаних заходів фінансових 
установ, а також узгодженості дій усіх державних 
органів та суб’єктів державної влади.
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION  
IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION IN CONDITIONS OF REFORM

Анотація. Стаття присвячена питанням розвитку системи вищої освіти, яка перебуває у стадії трансформації та рефор-
мування, що пов’язане із необхідністю забезпечення інноваційних освітніх підходів для формування тих компетенцій серед 
майбутніх фахівців, які користувалися б попитом серед роботодавців.. В умовах євроінтеграційних процесів української 
економіки важливим аспектом є забезпечення входження у єдиний європейський простір освітньої системи України, забез-
печення проектів академічної мобільності та академічної доброчесності, як основ раціональної співпраці національної та 
світової освітніх систем. Отже, актуальним є питання імплементації провідного європейського досвіду щодо регулювання 
системи освіти до українського освітнього процесу, що допоможе забезпечити підвищення ефективності освітнього проце-
су, його цілеспрямування, формування у студентів навиків та компетенцій, необхідних для роботодавців, створення системи 
безперервної освіти та формування мислення майбутнього фахівця, здатного до саморозвитку та самореалізації. У статті 
визначено основні проблеми розвитку вищої освіти. Реформа системи вищої освіти повинна враховувати провідний міжна-
родний досвід та знижувати вплив негативних процесів на освітній простір, імплементуючі кращі практики та новітні тен-
денції. Трансформації, які відбуваються в освіті мають відповідати правовим, організаційним, економічним, інформаційним 
вимогам, що ставить суспільство перед вищою освітою, адже лише комплексний підхід до реформ та трансформацій може 
забезпечити не просто тимчасове покращення, а глобальні системні зміни. У статті пропонується механізм забезпечення 
державою трансформацій освітнього процесу у відповідності до вимог українського суспільства та міжнародних практик.

Ключові слова: механізми державного регулювання, євроінтеграція, вища освіта, галузь освіти.

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития системы высшего образования, которая находится в стадии 
трансформации и реформирования, что связано с необходимостью обеспечения инновационных образовательных 
подходов для формирования тех компетенций среди будущих специалистов, которые пользовались бы спросом среди 
работодателей .. В условиях евроинтеграционных процессов украинской экономики важным аспектом является обе-
спечение вхождения в единое европейское пространство образовательной системы Украины, обеспечение проектов 
академической мобильности и академической добродетели, как основ рациональной сотрудничества национальной 
и мировой образовательных систем. Итак, актуальным является вопрос имплементации ведущего европейского опыта 
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регулирования системы образования к украинскому образовательного процесса, поможет обеспечить повышение эф-
фективности образовательного процесса, его целенаправленности, формирование у студентов навыков и компетенций, 
необходимых для работодателей, создание системы непрерывного советы и формирования мышления будущего специ-
алиста, способного к саморазвитию и самореализации. В статье определены основные проблемы развития высшего 
образования. Реформа системы высшего образования должна учитывать ведущий международный опыт и снижать 
влияние негативных процессов на образовательное пространство, имплементируя лучшие практики и новейшие тен-
денции. Трансформации, которые происходят в образовании должны соответствовать правовым, организационным, 
экономическим, информационным требованиям, которые ставит общество перед высшим образованием, ведь только 
комплексный подход к реформам и трансформаций может обеспечить не просто временное улучшение, а глобальные 
системные изменения. В статье предлагается механизм обеспечения государством трансформаций образовательного 
процесса в соответствии с требованиями украинского общества и международных практик.

Ключевые слова: механизмы государственного регулирования, евроинтеграция, высшее образование, отрасль 
образования.

Summary. The article is devoted to the development of the system of higher education, which is in the stage of transfor-
mation and reform, which is connected with the necessity of providing innovative educational approaches for the formation of 
those competences among future specialists who would use demand among employers. In the context of European integration 
processes of the Ukrainian economy, an important aspect is ensuring entry into a single European space of the educational sys-
tem of Ukraine, ensuring academic mobility and academic integrity projects as the basis rational cooperation between national 
and world educational systems. Therefore, the issue of implementation of the leading European experience in the regulation of 
the education system in the Ukrainian educational process is important, which will help to increase the efficiency of the educa-
tional process, its targeting, the formation of the skills and competencies necessary for employers for the students, the creation 
of a system of continuous conscription and the formation of thinking of a future specialist, capable of self-development and 
self-realization. The article defines the main problems of the development of higher education. Higher education reform should 
take into account leading international experience and reduce the impact of negative processes on the educational environ-
ment, implementing best practices and emerging trends. Transformations that take place in education must be in line with the 
legal, organizational, economic, and information requirements that put society at the forefront of higher education, since only 
a comprehensive approach to reforms and transformations can provide not just temporary improvements but global systemic 
changes. The article proposes a mechanism for the state to ensure the transformation of the educational process in accordance 
with the requirements of Ukrainian society and international practices.

Key words: mechanisms of state regulation, eurointegration, higher education, branch of education.

Постановка проблеми. В умовах переходу укра-
їнської економіки до європейських норм та 

стандартів особливої уваги набувають процеси 
імплементації європейського законодавства та 
кращих практик до реалій української економіч-
ної системи. Однією із провідних галузей, яка має 
стати локомотивом трансформацій та визначити 
лінію подальшого розвитку всієї економіки краї-
ни, є система освіти, зокрема вищої, оскільки саме 
система вищої освіти здійснює підготовку май-
бутніх спеціалістів, які мають розвивати країну, 
з урахуванням вимог, що ставить перед економі-
кою ринкова система. На разі, система вищої осві-
ти знаходиться на стадії суттєвих трансформацій, 
що спричинені реформами, які необхідно прово-
дити за умови застарілих підходів в освіті, які не 
відповідають вимогам щодо формування у майбут-
ніх спеціалістів необхідних компетентностей для 
задоволення потреб ринку праці. Забезпечення 
переходу української освітньої системи від просто 
формування теоретичних знань, до створення умов 
для реалізації цих знань на практиці та подальшої 
самоосвіти та саморозвитку осіб, що навчаються, 
є одним із пріоритетних завдань системи вищої 
освіти. В свою чергу, державні механізми регулю-

вання трансформацій у галузі вищої освіти мають 
вивести галузь на якісно новий рівень розвитку 
та забезпечити в майбутньому ринок праці висо-
кокваліфікованими фахівцями. Таким чином, ак-
туальною в умовах переходу на євроінтеграційний 
вектор розвитку є проблема формування ефектив-
них механізмів державного регулювання тран-
сформаційних процесів системи вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень та виділення неви-
рішеної раніше проблеми. Проблематика розвитку 
системи освіти досліджувалася у роботах багатьох 
науковців, що пов’язане із актуальністю даного 
питання. Зокрема, С. М. Ніколаєнко у своїй моно-
графії представив теоретико-методичні підходи щодо 
забезпечення державного управління розвитком 
системи вищої освіти з урахуванням вимог сучасного 
технологічного суспільства. У роботі представлений 
аналіз підходів щодо формування інноваційно-орі-
єнтованої системи освіти як фактору забезпечення 
стратегічного розвитку держави [1]. І. С. Каленюк 
представила дослідження системи вищої освіти та її 
впливу на подальший розвиток економіки. У моно-
графії представлено взаємозв’язок окремих тенден-
цій розвитку системи вищої освіти та подальшого 
соціо-економічного розвитку держави [2]. У своїх 
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роботах Б. В. Дзюндзюк представив концепцію роз-
витку системи освіти через реалізацію механізмів 
публічного адміністрування [3]. Д. Є. Швець проа-
налізовано міжнародний досвід розвитку системи 
освіти та надано рекомендації щодо імплементації 
провідного досвіду до національної освітньої галузі 
[4]. Проте, незважаючи на увагу дослідників щодо 
проблематики системи вищої освіти, мобільність та 
стрімкий розвиток галузі ставлять перед науковця-
ми нові аспекти та невирішені частини проблеми.

Мета статті. Зважаючи на актуальність питання, 
визначено, що метою статті є розробка ефективних 
механізмів державного регулювання трансформа-
ційних процесів системи освіти в умовах реформу-
вання галузі.

Для досягнення мети статті окреслимо наступні 
завдання:

 – проведення аналізу проблем розвитку системи 
вищої освіти;

 – визначення напрямів реформування системи 
вищої освіти;

 – проведення аналізу європейського досвіду роз-
витку системи вищої освіти;

 – надання рекомендацій щодо удосконалення ме-
ханізмів реформування системи вищої освіти;

 – визначення механізмів державного регулюван-
ня, які б могли забезпечити ефективність ре-
форм у галузі вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Сучасна українська 

система вищої освіти потребує реформування, адже 
вона базується на застарілих концепціях радянської 
системи. Радянська освітня система розвивалася 
в умовах планової економіки, отже підготовка фа-
хівців для народного господарства проводилася 
з урахуванням потреб адміністративно-командної 
системи, знижуючи роль стратегічного планування, 
прогнозування, управління ризиками та інше. Така 
система не може бути конкурентною у сучасному 
світі, що швидко змінюється та суттєво залежить 
від зовнішніх для суб’єкту господарювання чин-
ників. Отже, ключовою вимогою до формування 
ефективного спеціаліста, що зможе створити раці-
ональну систему господарювання є забезпечення 
його необхідними кваліфікаціями та навичками, 
які б допомагали приймати ефективне управлінське 
рішення в умовах високого ступеня невизначеностей, 
забезпечення аналітичного мислення та критичного 
аналізу ситуації. Саме ці ключові компетентності 
необхідні для формування ефективної системи під-
готовки фахівців.

Сьогодні, система вищої освіти розвивається 
в умовах трансформацій. Закон України «Про вищу 
освіту» визначив, що головним здобутком рефор-
мованої системи повинна стати автономія закладів 
вищої освіти — можливість приймати самостійні рі-
шення щодо питань їх функціонування та розвитку. 
Проте, відсутні механізми державного забезпечення 
системи автономності закладів вищої освіти. Зокре-

ма, одним ключових аспектів розвитку вищої освіти 
є формування ефективних механізмів фінансового 
забезпечення. На сьогодні, більшість закладів вищої 
освіти отримують переважну частину коштів із дер-
жавного бюджету, направляючи їх на оплату кому-
нальних послуг та заробітної плати і стипендіального 
фонду. Скорочення кількості бюджетних місць, що 
розглядається Міністерством фінансів України з ме-
тою економії коштів державного бюджету призведе 
до неможливості більшості закладів вищої освіти 
фінансувати витрати, що безпосередньо пов’язані із 
функціонуванням закладу вищої освіти. В умовах 
низького рівня життя та доходів населення форму-
вання спеціального фонду закладів вищої освіти не 
зможе забезпечити їх фінансової стабільності. Отже, 
перехід до самофінансування галузі на сьогоднішній 
момент є неможливим, адже таке рішення або по-
ставить під загрозу існування ряду закладів вищої 
освіти, або зробить вищу освіту доступною лише 
для невеликої частини населення, що має високий 
рівень доходів, таким чином, невілюючи соціальну 
складову освіти. Отже, при формуванні механізмів 
реформування системи вищої освіти необхідно вра-
ховувати її соціальний аспект.

На сьогодні, автономія закладів вищої освіти 
також зводиться до мінімуму через велику кількість 
документів для звітування закладів перед Міністер-
ством. З одного боку, звітна документація необхідна, 
адже для розвитку закладів вищої освіти витра-
чаються бюджетні кошти. З іншого боку, існуюча 
на сьогодні система звітності мінімізує елементи 
автономії вищої освіти.

Якість вищої освіти, що надається в Україні, 
часто є низькою. Це відвертає від України інозем-
них студентів, адже Україна завжди була одним 
із центрів навчання іноземних громадян із країн 
пострадянського простору, Азії та Африки, оскіль-
ки вартість навчання порівняно із європейськими 
закладами освіти є значно нижчою. Запровадження 
системи контролю якості освіти є одним із пріори-
тетних завдань держави. При цьому, доцільним є 
контроль якості освіти на рівні професорсько-ви-
кладацького складу, вступників, студентів та ви-
пускників закладів вищої освіти.

Ще однією суттєвою проблемою розвитку сис-
теми вищої освіти є низький рівень підготовки ви-
пускників шкіл, особливо із таких предметів як 
математика, фізика, хімія. Це суттєво скорочує 
потенціал системи вищої освіти щодо підготовки 
фахівців технічного спрямування, які на сьогодні 
дуже потрібні на ринку праці. Випускники шкіл 
обирають популярні серед молоді професії, де необ-
хідне знання гуманітарних предметів. Проте, тех-
нічні спеціальності затребувані на ринку праці. 
Тоді як перенасичення біржі праці випускниками 
напряму «право», «економіка» тощо призводить 
до «кадрового голоду» у багатьох галузях економі-
ки, що суттєво гальмує можливості до її розвитку. 
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Надання на технічні спеціальності великої кілько-
сті бюджетних місць призводить до того, що туди 
вступають вступники із дуже низькими балами ЗНО, 
та відповідно низьким рівнем знань. Без базових 
початкових знань майбутнього фахівця підготовка 
за технічною спеціальністю є неможливою. Тому, 
якість підготовки таких спеціалістів є низькою.

Гостро стоїть проблема «витоку мізків» із кра-
їни. Велика частина вступників щороку виїздить 
для навчання за кордон. Причому, це в основному 
школярі, які добре навчалися та мають високий 
рівень підготовки. Програми академічної мобіль-
ності, з одного боку дають українськими студентам 
та молодим науковцям можливості щодо обміну 
досвідом та проведенню досліджень у сучасних 
умовах науково-дослідницького процесу, з іншого 
боку — сприяють міграції кращих представників 
системи вищої освіти за кордон. Це також суттєво 
знижує перспективи подальшого розвитку системи 
вищої освіти.

Європейський досвід системи вищої освіти пока-
зує, що одним із напрямів розвитку є орієнтування 
студентів на отримання необхідних навичок та ком-
петенцій. Європейська вища школа більш орієнто-
вана на спеціалізацію студента. Вона не спрямована 
на надання широкого кола знань у різних галузях 
економіки, філософії, соціального розвитку. Вона 
готує спеціаліста із конкретним набором навичок 
та компетенцій для конкретно спеціалізованої ро-
боти. Європейська системи вищої освіти є більш 
комерціалізованою. Це можливо за рахунок більш 
високого рівня життя населення та створення умов 
розвитку системи споживчого кредитування. В свою 
чергу, це робить заклади освіти більш фінансово 
незалежними, проте знижується соціальна складова 
вищої освіти. Заклади вищої освіти функціонують 
в умовах надання освітніх послуг, проте така ситу-
ація згладжується за рахунок співпраці держави 
та освітніх закладів щодо формування соціо-еко-
номічного простору, який би дозволив ефективно 
розвиватися країні. Також, активною є співпраця 
бізнесу та вищої школи з метою підготовки фахівців 
під конкретні замовлення конкретних корпорацій.

Однією із актуальних проблем розвитку системи 
вищої освіти є формування ефективних механізмів 
державного управління галуззю. Механізми держав-
ного управління — це сукупність взаємопов’язаних 
елементів, зокрема, правового, організаційного, 
економічного та інформаційного елементів [5].

«Енциклопедичний словник з державного управ-
ління» визначає поняття механізму державного 
управління у галузі освіти, а саме: «практичні за-
ходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких 
реалізуються державноуправлінські впливи на га-
лузь освіти» [6].

Серед елементів механізмів державного регулю-
вання галуззю освіти можна виділити наступні — 
рис. 1.
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Рис. 1. Елементи механізмів державного регулювання 
галузі освіти

Для визначення основ формування ефективної 
системи державного регулювання системи освіти 
доцільно визначити нормативно-правові документи, 
якими вона регламентується, а саме:

 – Конституція України;
 – Закон України «Про вищу освіту»;
 – Стратегія реформування вищої освіти в Україні 

до 2020 року;
 – Національна доктрина розвитку освіти.

З метою забезпечення ефективності системи вищої 
освіти, перш за все, необхідно привести у відповід-
ність до ключових завдань реформування норматив-
но-правову базу, зокрема забезпечити реалізацію 
прав громадян, прописаних у Конституції України: 
«Держава забезпечує доступність і безоплатність 
дошкільної, повної загальної середньої, професій-
но-технічної, вищої освіти в державних і комуналь-
них навчальних закладах; розвиток дошкільної, 
повної загальної середньої, позашкільної, професій-
но-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних 
форм навчання; надання державних стипендій та 
пільг учням і студентам. Громадяни мають право 
безоплатно здобути вищу освіту в державних і ко-
мунальних навчальних закладах на конкурсній 
основі» (стаття 53) [7].

Відповідно до прав громадян, прописаних у Кон-
ституції України, актуальним є питання:

 – удосконалення системи проведення зовнішньо-
го незалежного оцінювання;

 – розвиток системи інклюзивної освіти;
 – забезпечення якості вищої освіти;
 – забезпечення інтеграції української освіти у єв-

ропейський освітній простір;
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 – взаємодія системи освіти та науково-дослід-
ницької роботи, а також освіти та бізнесу;

 – забезпечення реальної автономії закладів вищої 
освіти;

 – підвищення ефективності державної регулятор-
ної політики у галузі освіти та раціоналізація 
витрат бюджету на розвиток вищої освіти;

 – уніфікація рівнів вищої освіти відповідно до 
Міжнародної стандартизації рівнів вищої освіти;

 – дебюрократизація системи вищої освіти.
З урахуванням поставлених завдань, можна виді-

лити наступні механізми забезпечення ефективності 
державного регулювання системи вищої освіти:

 – громадське обговорення законодавчих змін та 
законопроектів із представниками професор-
сько-викладацького складу, науково-дослід-
ницькою спільнотою та студентами;

 – створення умов щодо конкуренції між заклада-
ми вищої освіти, що забезпечить підвищення 
якості вищої освіти;

 – підвищення соціального статусу працівників 
освіти для створення умов формування кадрово-
го резерву професорсько-викладацького складу, 
що є особливо актуальним для технічних спеці-
альностей;

 – перехід від системи державного замовлення як 
механізму формування резерву кадрів для еко-
номіки, до більш ефективної цільової системи 
фінансування освітніх центрів;

 – створення реальної фінансової та академічної 
автономності закладів вищої освіти;

 – реалізація проектів співпраці закладів вищої 
освіти та бізнесу, створення умов для розвитку 
системи дуальної освіти;

 – удосконалення механізму акредитації та ліцен-
зування закладів вищої освіти;

 – удосконалення фінансово-економічних меха-
нізмів розвитку системи освіти через створення 
проектів для залучення міжнародних інвести-
цій та інвестицій від провідних представників 
бізнес-структур, удосконалення системи дер-
жавного фінансування, створення умов для за-
лучення коштів власне самими закладами ви-
щої освіти;

 – удосконалення системи управління закладами 
вищої освіти;

 – створення умов щодо державно-громадського 
регулювання діяльності закладів вищої освіти;

 – розробка критеріїв оцінки результативності 
ходу реформування системи вищої освіти.
Висновки. Узагальнюючи зазначене вище, мож-

на зробити ряд висновків. Галузь вищої освіти 
знаходиться у процесі глибоких трансформацій, 
що тісно пов’язане із переходом на європейську си-
стему стандартів та підходів щодо розвитку освіти. 
Уніфікація відповідно до вимог європейського ос-
вітнього простору норм законодавства та розробка 
ефективних механізмів державного регулювання 
системи вищої освіти є одним із пріоритетних за-
вдань українського соціуму. Важливим елементом 
трансформації є поєднання соціальної складової 
освіти та її ефективного фінансування як на рівні 
держави, так і із залученням приватних інвесторів 
та створення таких умов автономії, які б дозволяли 
закладам вищої освіти самим формувати власні 
бюджети та розпоряджатися власними коштами 
з метою розвитку. Серед головних механізмів 
державного регулювання системи вищої освіти 
варто визначити фінансово-економічні, органі-
заційні та правові, реалізація яких підвищить 
ефективність функціонування української системи 
вищої освіти.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ 
ПОЛІТИКИ АМАТОРСЬКОГО КІНОМИСТЕЦТВА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТЕКЦИОНИСТСКОЙ ПОЛИТИКИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КИНОИСКУССТВА

THEORETICAL PRINCIPLES OF THE DETERMINATION  
OF AMATOR MOVIE ART GOVERNMENT PROTECTION POLICY

Анотація. Виходячи із того, що наша країна перебуває у досить складному політично-економічному становищі, мис-
тецтво відійшло на другий план уваги державного управління. Тому й не дивно, що глобалізаційні процеси вражають 
саме слабкі, з  управлінської точки зору, державотворчі аспекти. Аматорське кіномистецтво є філософсько-духовним 
шаром суспільної свідомості, яка не проявлена так чітко, як, наприклад, промислові галузі, але його значущість від цього 
не стає меншою. Доказом неабиякої ваги визначення державної протекціоністської політики аматорського мистецтва 
є супротив негативному впливу глобалізації на сучасне українське суспільство. Теоретичним засадам визначення дер-
жавної політики протекціонізму присвячена чимала кількість досліджень провідних українських вчених. Кожен з них вніс 
вагомий внесок у визначення політики протекціонізму.

Мета статті полягає в розгляді теоретичних засад визначення державної протекціоністської політики аматорського 
кіномистецтва в контексті розгляду державного управління на основі аналізу наукових досліджень сучасних українських 
вчених.

Аматорське кіномистецтво являє собою таке творче явище, що відбувається не за гроші, на особистому ентузіазмі твор-
чої особистості, результатом чого стає виготовлення кінофільму. Звичайно, відношення до такої діяльності з боку держави 
є відстороненим, але кінострічки українських кіноаматорів отримують визнання на міжнародному рівні, набирають попу-
лярності в Інтернеті, тим самим забезпечуючи просування позитивного іміджу вітчизняного кіномистецтва. Таким чином, 
аматорське кіномистецтво заслуговує на те, щоб отримувати державну підтримку з точки зору політики протекціонізму.

Дійдено висновку, що у широкому значенні державна протекціоністська політика аматорського кіномистецтва — це 
політика держави, яка виражається в системі взаємопов’язаних заходів, що ґрунтуються на внутрішньому законі дер-
жави і міжнародних актах, спрямованих на підтримку й захист аматорських кіностудій та кінострічок від конкуренції 
глобалізаційного процесу, що поглинає вітчизняну культуру.

Ключові слова: протекціоністська політика, аматорське, кіно мистецтво, державне управління, протекціонізм.

Аннотация. Исходя из того, что наша страна находится в достаточно сложном политико-экономическом положении, 
искусство отошло на второй план внимания государственного управления. Поэтому неудивительно, что глобализацион-
ные процессы поражают именно слабые, с управленческой точки зрения, государственнические аспекты. Любительское 
киноискусство является философско-духовным слоем общественного сознания, которое не проявлено   так четко, как, 
например, промышленные отрасли, но его значимость от этого не становится меньше. Доказательством немалого веса 
определения государственной протекционистской политики любительского искусства является сопротивление негативному 
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влиянию глобализации на современное украинское общество. Теоретическим основам определения государственной 
политики протекционизма посвящено немалое количество исследований ведущих украинских ученых. Каждый из них 
внес весомый вклад в определение политики протекционизма.

Цель статьи заключается в рассмотрении теоретических основ определения государственной протекционистской 
политики любительского киноискусства в контексте рассмотрения государственного управления на основе анализа 
научных исследований современных украинских ученых.

Любительское киноискусство представляет собой такое творческое явление, которое происходит не за деньги, на 
личном энтузиазме личности, результатом чего становится изготовление фильма. Конечно, отношение к такой деятель-
ности со стороны государства является отстраненным, но киноленты украинских кинолюбителей получают признание 
на международном уровне, набирают популярность в Интернете, тем самым обеспечивая продвижение позитивного 
имиджа отечественного киноискусства. Таким образом, любительское киноискусство заслуживает того, чтобы получать 
государственную поддержку с точки зрения политики протекционизма.

Приведено к выводу, что в широком смысле государственная протекционистская политика любительского киноис-
кусства — это политика государства, которая выражается в системе взаимосвязанных мероприятий, основанных на вну-
треннем законе государства и международных актах, направленных на поддержку и защиту любительских киностудий 
и кинолент от конкуренции глобализационного процесса, поглощающей отечественную культуру.

Ключевые слова: протекционистская политика, любительское, кино искусство, государственное управление, про-
текционизм.

Summary. Proceeding from the fact that our country is in a rather difficult political and economic situation, art has been 
turned to the background of the public administration attention. Therefore, it is known that globalization processes affect the 
weakest spheres, from a managerial state-building aspects’ point of view. Amateur cinema is a philosophical-spiritual layer of 
social consciousness, which is not manifested as clearly as, for example, industrial branches, but its significance from this does 
not become less. The proof of the importance of defining the state’s protectionist amateur art policy to its counteract to the 
negative impact of globalization on modern Ukrainian society. A lot of interesting researches number of the leading Ukrainian 
scientists were devoted to a considerable theoretical basis for defining the state policy of protectionism. Each of them made a 
significant contribution to a protectionist policy defining.

The purpose of this article is in the theoretical basis for defining the state protectionist policy of amateur movie art in the 
context of considering state administration on the basis of the scientific research of modern Ukrainian scientists’ analysis.

Amateur movie art is such a creative phenomenon that does not come from money, by the personal enthusiasm of a creative 
person, whose result is in a movie production. Of course, the attitude towards such activity by the state is out of the question, 
but movies of Ukrainian amateur makers are recognized internationally, gaining popularity on the Internet, thus ensuring the 
promotion of a positive image of domestic cinema. Thus, amateur movie art is worth of receiving some state support in terms of 
a protectionist policy.

It has been come to the conclusion that in a broad sense the state protectionist policy of amateur movie art is a state policy, 
which is expressed in the system of interrelated measures based on the internal law of the state and international acts aimed at sup-
porting and protecting amateur film studios and films from the competition of the globalization process, absorbing domestic culture.

Key words: protectionist policy, amateur, cinema art, public administration, protectionism.

Постановка проблеми. Теоретичні засади ви-
значення поняття та категоріального ряду 

державної протекціоністської політики аматор-
ського кіномистецтва є вагомим у контексті роз-
витку державного управління. Аматорське кіно-
мистецтво являє собою той пласт мистецтва, про 
який згадують в останню чергу, оскільки профе-
сійні мистецькі галузі мають більшу преференцію 
з боку державного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам сутності наукових міркувань державного 
управління і протекціонізму присвячено чимало 
досліджень сучасних українських науковців таких, 
як О. Котовська [6], В. Рубцов [12], Н. Перинська 
[12], М. Бойчук [2], Б. Ревчун [11] та інших. Всі 
вони є цінними щодо розробки державної протек-
ціоністської політики щодо галузі аматорського 
кіномистецтва.

Виклад основного матеріалу. Термін «аматор-
ський» увійшов до української мови з англійської 
нещодавно, тому не кожне академічне видання має 
у своєму арсеналі це визначення. Словник Мер-
рием-Вебстер надає нам таку інформацію щодо по-
ходження слова «аматорський»: «Найбільш раннє 
тлумачення аматора («той, який має помітну любов, 
симпатію або смак») сильно пов’язаний з його ко-
рінням: це слово прийшло до англійської з фран-
цузького amateur, що, у свою чергу, походить від 
латинського слова «коханець» (аматор). Це змусило 
деяких людей припустити, що слово правильно вико-
ристовується тільки в тому сенсі, «хто виконує щось 
для любові, а не за гроші». Однак, як це трапляється 
з багатьма іншими англійськими словами, аматор 
може означати дві різко відмінні речі, маючи на 
увазі того, хто робить щось за любов до неї, а також 
до того, хто не дуже впевнений у чомусь.
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Ранній запис про буквальне розуміння слова по-
ходить з джерела 1777 року. Однак до 1790 року воно 
вже використовувалося в дещо поблажливішому 
розширеному сенсі, як це видно в описі Джорджа 
Роуса Едмунда Берка як «стороннього, просто лю-
бителя аристократії» у своїх думках про уряд [16].

Оксфордський англійський словник для тих, хто 
вивчає мову на просунутому рівні [17], Кембрид-
жський словник [13], Англійський Оксфордський 
живий словник [18], Англійський словник Коллінз 
[14] тлумачать прикметник «аматорський» (той, 
що робить щось за насолодою або інтересом, а не 
працює), як похідне від «аматор», тобто «особа, 
яка бере участь у спорті або іншій діяльності для 
задоволення, а не у якості роботи: турнір відкритий 
як для любителів, так і для професіоналів. Друге 
значення — (як правило, не схвалюючи) людину, яка 
не має кваліфікації, наприклад цю роботу викону-
вала купа любителів! Нові правила про аматорство 
дозволяють платити за промоакцію [17].

Отже, аматорське кіномистецтво являє собою 
таке творче явище, що відбувається не за гроші, 
але на особистому ентузіазмі творчої особистості, 
результатом чого стає виготовлення кінофільму. 
Звичайно, відношення до такої діяльності з боку 
держави є відстороненим, але кінострічки україн-
ських кіноаматорів отримують визнання на міжна-
родному рівні, набирають популярності в Інтернеті, 
тим самим забезпечуючи просування позитивного 
іміджу вітчизняного кіномистецтва. Тож, на мій 
погляд, аматорське кіномистецтво заслуговує на те, 
щоб отримувати державну підтримку з точки зору 
політики протекціонізму.

В Енциклопедії історії України протекціонізм (від 
лат. protectio — прикриття, захист) визначається 
як економічна політика держави, яка виражається 
в системі взаємопов’язаних заходів, спрямованих 
на підтримку й захист власних товаровиробників 
від іноземної конкуренції на внутрішньому і зов-
нішніх ринках. «Уперше виникає за доби первіс-
ного нагромадження капіталів в Європі 16–18 ст. 
Теоретичною базою протекціонізму тоді слугувало 
вчення меркантилістів, які вважали активний ба-
ланс зовнішньої торгівлі запорукою економічного 
благополуччя держави. Протекціонізм перш за все 
охороняє розвиток промисловості чи її окремих 
галузей від конкуренції з боку інших країн» [7].

Кандидат історичних наук Т. Лазанська також 
відмічає, що «у сучасній світовий економіці протек-
ціонізм залишається дійовим засобом державного 
регулювання. Він застосовується в боротьбі з недо-
бросовісною конкуренцією, для захисту робочих 
місць, притоку інвестицій, економії матеріальних 
витрат при структурній перебудові промисловості, 
з метою збереження пріоритетних умов розвитку 
тощо [7]. Таким чином, протекціонізм аматорського 
кіномистецтва — це політика держави, яка виражає 
себе у системі спеціальних заходів, спрямованих 

на підтримку і захист від іноземної конкуренції 
відеопродукції.

Велика сучасна енциклопедія надає таке визна-
чення протекціонізму: «Протекціонізм — економічна 
політика держави, спрямована на захист внутріш-
нього ринку від іноземної конкуренції через систему 
визначених обмежень міжнародної торгівлі: імпортні 
та експортні мита, субсидії та інші заходи. Подібна 
політика сприяє розвитку національного виробни-
цтва» [3, с. 166]. Отже, протекціонізм аматорського 
кіномистецтва — політика по відношенню до ама-
торства, що спрямована на захист, надання субсидій, 
сприятиме розвитку національних кінострічок.

Кандидат економічних наук А. Келічавий пише: 
«Протекціонізм (protectio — лат. — прикриття, 
захист) — система заходів, що ґрунтується на вну-
трішньому законі держави і міжнародних актах, які 
застосовуються державою для захисту національної 
економіки країни від іноземної конкуренції, за до-
помогою тарифних та нетарифних інструментів» 
[5]. Таким чином, протекціонізм — система заходів 
держави, що ґрунтується на законі держави.

Багато країн в світі використовують політику про-
текціонізму. Вона захищає національну промисло-
вість, заохочує розвиток вітчизняного виробництва. 
Протекціонізм часто застосовується промислово 
розвинутими країнами для захисту національних 
виробників як всередині країни так і закордоном. 
Існують такі форми політики протекціонізму як 
селективний, галузевий, колективний, прихований, 
наступальний (агресивний), неопротекціонізм.

Селективний протекціонізм направлений проти 
окремих країн чи товарів. Галузевий протекціонізм 
захищає окремі галузі. Колективний протекціонізм 
здійснюється об’єднаннями країн проти держав, 
які в них не входять. Прихований протекціонізм 
являє собою використання державою інституцій-
них обмежень методами внутрішньої економічної 
політики без формального порушення міжнарод-
них зобов’язань щодо інших країн. Отже, можемо 
назвати протекціонізм аматорського кіномистецтва 
галузевим.

Як доводить кандидат економічних наук А. Ке-
лічавий прихильники протекціонізму вважають, 
що економічно обґрунтованою дана політика буде 
у таких випадках, як необхідність забезпечення 
оборони, підвищення внутрішньої зайнятості, збіль-
шення доходів державного бюджету. диверсифікація 
заради стабільності [5]. З точки зору необхідності 
забезпечення оборони, аматорське кіномистецтво 
військово-патріотичного напрямку має духовно-ви-
ховний зміст, тобто сприяє підвищенню патріотиз-
му, що особливо є актуальним у сучасних складних 
соціально-політичних і економічних умовах. Захист 
молодих ринків також є тим випадком, коли держава 
повинна вдаватись до використання протекціонізму.

Аматорське кіномистецтво також сприяє під-
вищенню внутрішньої зайнятості, оскільки для 
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створення кінострічки, наприклад, з метою нагороди 
на кінофестивалі потрібно залучати до процесу ство-
рення кінофільму різних людей, дітей і підлітків. Це 
допоможе відірвати від комп’ютерів молодь і залу-
чити її до цікавого, живого процесу творчості. Якщо 
аматорська кіностудія побудована у якості приватної 
школи, то вона сплачує податки до державного бю-
джету, що сприяє збільшенню його доходів.

Диверсифікація відбувається залученням до твор-
чого процесу нових технічних засобів, нових творчих 
прийомів. Державна підтримка аматорства — це 
захист молодих кіно об’єднань.

Ефективність протекціоністській політики буде 
результативною, за твердженням А. Келічавого, 
у двох випадках. При наявності ефективного су-
перництва на внутрішньому ринку, де інтенсивна 
внутрішня конкуренція, певною мірою, компенсує 
тиск міжнародної конкуренції. «Без конкуренції 
захищена протекціонізмом галузь ніколи не вийде на 
місце конкурентоспроможних галузей на світовому 
ринку» [5]. Протекціонізм повинен бути обмежений 
в часі. Всі галузі, захищені протекційними заходами 
врешті відчувають на собі негативний вплив повної 
конкуренції.

Український вчений М. Небава визначає політи-
ку протекціонізму як державну політику захисту 
внутрішнього ринку від іноземної конкуренції, яка 
є вигідною для деяких груп населення [8]. У випадку 
з аматорським кіно мистецтвам такі групи насе-
лення є членами аматорських колективів, учнями 
та вчителями загально освітніх шкіл, вихованця-
ми центрів науково-технічної творчості та інших 
подібних навчально-виховних центрів, але вони е 
можуть чинити будь-який тиск на державу тому, що 
не мають прибутків від своєї діяльності і не мають 
цілеспрямованого фінансування з боку держави на 
творчі потреби, якщо щось створюється, то особи-
стим коштом, коштом батьків.

Науковець М. Небава відмітив наявність прихиль-
ників і супротивників протекціонізму. Стимулю-
вання виробництва і збільшення зайнятості, захист 
молодих галузей, збільшення доходів державного 
бюджету, забезпечення економічної безпеки та обо-
рони країни — все це позитивні аргументи [8].

«Досить часто наводиться аргумент, що протек-
ціонізм є тимчасово вкрай необхідним, аби молоді 
перспективні галузі промисловості, які мають висо-
кий рівень витрат, змогли сформуватися, закріпити 
свої позиції. Як тільки їхня ефективність почне 
зростати, рівень протекціоністського захисту може 
зменшуватися» [8].

В нашому випадку, аматорське кіномистецтво яв-
ляє собою молоду галузь духовного шару суспільної 
свідомості, що матеріалізується у виробництві кіно-
стрічок. Перспективність підтримки аматорського 
кіномистецтва як молодої мистецької галузі, на мій 
погляд, не викликає сумніву, оскільки дуже часто 
на кінофестивалях бувають представлені достатньо 

якісні кінострічки, що можуть навіть бути конку-
рентними до професійних кіно робіт.

В економічній теорії зазначено, що всебічна 
оцінка політики протекціонізму вимагає визнача-
ти позитивні і негативні боки. Серед позитивних 
якостей проявляється те, що протекціонізм дозволяє 
захищати національне виробництво від «неспра-
ведливої» конкуренції з боку експортерів товарів із 
країн з дешевим працею. Політика протекціонізму 
забезпечує захист молодих галузей національної 
економіки, які ще «не встали на ноги», неконкурен-
тоспроможні на світовому ринку і тому потребують 
особливої державної підтримки. Негативні риси 
протекціонізму складаються в тому, що надмірний 
протекціонізм послаблює конкуренцію в економіці 
і стимули до її вдосконалення [9].

Науковий співробітник Інституту економіки та 
прогнозування НАН України Т. Боднарчук звернула 
увагу на взаємозалежність національних економік 
від глобалізаційних процесів. На думку автора даної 
наукової статті, в умовах глобалізації, яка впливає 
на вітчизняне кіномистецтво через телебачення, ви-
користання аматорських кінострічок, що вже мають 
певні перемоги і визнання, є дієвим засобом опору 
і розвитку національного кіномистецтва, оскільки 
сприятиме збільшенню національного контенту 
в українському телебаченні.

Дослідницею Т. Боднарчук визначено особли-
вості пристосування теоретичних та практичних 
імперативів політики протекціонізму до сучасних 
умов економічного розвитку України. Вчена викрила 
парадоксальний характер реалізації політики про-
текціонізму. Дослідниця пише про те що розвинуті 
країни у промисловості мають політику двояку. Вони 
відстоюють особисті інтереси приховані під прин-
ципом лібералізації на словах, але у практичному 
плані залишають протекціонізм, щоб захищати свого 
виробника жорстко від зовнішньої конкуренції. 
В той самий час, як країни з перехідною економі-
кою «намагаються все більше лібералізувати свої 
ринки, тим самим посилюючи залежність власної 
економіки від кон’юнктури світового господарства» 
[1, c. 118]. Вчена згадує про негативні моменти полі-
тики протекціонізму в теорії, але й зауважує, що на 
практиці відбувається зовсім протилежне: «захист 
вітчизняного виробника є одним з важливих заходів 
як забезпечення економічного зростання слабких 
країн, так і підтримки високого рівня розвитку лі-
дерів» [1, c. 118]. На погляд автора даної наукової 
статті, щодо проблеми розвитку національного ама-
торського кіномистецтва у політиці протекціонізму 
більше переваг на сучасному етапі, ніж недоліків, 
що слідує із вище зазначеного.

Вчена також розглядає протекціонізм у широ-
кому розумінні, як економічну політику з метою 
підвищення конкурентоспроможності української 
продукції та «формуванні стабільного внутрішньо 
конкурентного середовища, яке не державними 
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заходами, а методами ринкового саморегулювання 
відтіснятиме іноземного виробника з ринку. З цієї 
точки зору, протекціонізм включає ряд засобів, 
спрямованих на пришвидшення вирішення струк-
турних проблем в національній економіці. Умовно 
в широкому значенні їх можна розподілити на три 
групи: методи підтримки вітчизняного виробника, 
які охоплюють систему, головним чином, фінан-
сово-економічних інструментів: пряма фінансова 
підтримка вітчизняного виробника та національне — 
субсидування; фінансовий протекціонізм; система 
пільгового експортного кредитування; спеціальний 
податковий режим та введення податкових канікул 
для виробників–пріоритетних сфер економіки; ва-
лютна політика, спрямована на зниження курсу 
національної валюти; вимоги щодо вмісту місцевих 
компонентів тощо» [1, c. 123].

Українська вчена Т. Боднарчук довела, що пра-
вильнішим є розгляд протекціонізму не у вузькому 
значенні, а в широкому — «як економічну політику, 
яка за допомогою методів підтримки вітчизняного 
виробника, стимулювання національного споживача 
та формування ефективного внутрішньо конкурент-
ного середовища забезпечує розвиток національної 
економіки та не суперечить принципам світової 
співпраці» [1, c. 125]. Тож, автор даної статті вва-
жає, що протекціонізм доцільно використовувати 
у широкому сенсі щодо аматорського кіномистецтва 
і цілком погоджується з тим, що використання зва-
жених та продуманих заходів протекціонізму слід 
врахувати й в Україні, де «сучасна зовнішньоторго-
вельна політика є досить неефективною і призводить 
до надмірної відкритості економіки та низької кон-
курентоспроможності більшості галузей народного 
господарства» [1, c.126].

За твердженням кандидата історичних наук, ди-
ректора «Агентства розвитку Дніпра» В. Панченко 
та доктора економічних наук, доцента, професора 
кафедри світового господарства та міжнародних еко-
номічних відносин Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка Н. Резнікової, державний протекціонізм 
«покликаний надати підтримку національному біз-
несові у конкурентній боротьбі на світових ринках» 
[10, c. 97]. За твердженням вчених, протекціонізм 
у подібному випадку має подвійну мету: сприяння 
зростанню конкуренції та закриття доступу до тих 
галузей, які не готові до конкуренції. Все це спри-
яє процесу сталого національного розвитку. Щодо 
проблеми розвитку аматорського кіномистецтва, 
то державна політика протекціонізму спонукатиме 

поширенню вітчизняних кінострічок на міжнарод-
ному рівні.

Оскільки певних результатів можна досягти за 
умови отримання доступу до передових техноло-
гій і перебування у конкурентному середовищі, що 
неодмінно створить передумови для саморозвитку, 
протекціонізм є інструментом формування державної 
структурної політики [10, c. 97]. Створення ама-
торських кіностудій також можна розглядати як 
сприяння національному бізнесу.

Українські науковці Г. Зінатулліна та Л. Чорно-
гуз вважають, що протекціонізм слід розглядати як 
державну економічну стратегію у вигляді комплексу 
взаємопов’язаних, обґрунтованих і реалістичних 
заходів, що сформовані на якісно нових принципах. 
«Стратегію економічного протекціонізму доцільно 
розуміти як комплекс заходів щодо забезпечення 
засобами держави рівноправної конкуренції на вну-
трішньому ринку України» [4, c. 403]. Рівноправна 
конкуренція на внутрішньому ринку відбуватиметь-
ся з деякими професійними кіно роботами, і теле-
візійними програмами. На мою думку, державне 
управління через систематичний вплив навчання 
і виховання, використовуючи протекціоністську 
політику щодо аматорського мистецтва має дієвий 
механізм впливу.

Висновки і пропозиції. Отже, маючи на увазі до-
слідження сучасних українських науковців, розгляд 
протекціонізму в широкому сенсі, можемо надати 
визначення державної протекціоністської політики 
аматорського кіномистецтва. Державна протекціо-
ністська політика аматорського кіномистецтва — 
це політика держави, яка виражається в системі 
взаємопов’язаних заходів, що ґрунтуються на вну-
трішньому законі держави і міжнародних актах, 
спрямованих на підтримку й захист аматорських 
кіностудій та кінострічок від конкуренції глобаліза-
ційного процесу, що поглинає вітчизняну культуру. 
На мою думку, таку політику треба розглядати як 
галузевий протекціонізм, що забезпечує патріотичне 
виховання з точки зору оборони нашої держави та 
підвищує внутрішню зайнятість в умовах безробіт-
тя. Аматорське кіномистецтво являє собою молоду 
галузь духовного шару суспільної свідомості, що 
матеріалізується у виробництві кінострічок. Тому 
тимчасова підтримка розвитку даної мистецької 
галузі, тобто тимчасовий протекціонізм, є вкрай 
необхідною мірою, щоб залишити талановитий 
мистецький потенціал для подальшого розвитку 
духовного шару суспільства, що обов’язково у май-
бутньому почне наповнювати державний бюджет.
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ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

PROJECT MANAGEMENT AS A MECHANISM OF IMPROVEMENT  
OF PUBLIC ADMINISTRATION EFFICIENCY

Анотація. У статті розглядаються перспективи впровадження управління проектами у системі публічного адміністру-
вання з метою підвищення ефективності роботи органів державної влади та для реалізації інноваційних ідей у системі 
державного управління різними галузями народного господарства. Розглянуті теоретичні аспекти та особливості систе-
ми управління проектами, її відмінність від інших управлінських підходів. Визначено стадії реалізації проектів у класич-
них системах проектного управління відповідно до міжнародних стандартів. Проаналізовано специфіку публічного ад-
міністрування. Наведено приклади державних проектів, які розбито відповідно до запропонованої автором класифікації. 
Представлено класичну схему реалізації управлінського рішення у системі публічного адміністрування. Визначено етапи 
прийняття управлінського рішення органами державної влади, що існують на сьогодні. Проведено порівняльний аналіз 
стадій реалізації проекту та етапів реалізації управлінського рішення. Визначено переваги системи управління проек-
тами та доцільність її застосування для підвищення ефективності публічного адміністрування та досягнення стратегічно 
важливих рішень. Сформовано пропозиції щодо можливості впровадження проектного управління у системі публічного 
адміністрування для підвищення ефективності реалізації інноваційних проектів розвитку економіки країни. Зокрема до-
ведено, що підходи проектного менеджменту доцільно застосовувати при реалізації механізмів державного управління 
та впроваджувати проектне управління у структуру органів державної влади. Таким чином проектне управління у систе-
мі публічного адміністрування має забезпечити чіткий процес реалізації планів виконання проекту з метою досягнення 
стратегічних цілей держави у визначені строки та з урахуванням обмеженості ресурсів, в тому числі фінансових.

Ключові слова: публічне адміністрування, управління проектами, механізм управління, органи державної влади.

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы внедрения управления проектами в системе публичного адми-
нистрирования с целью повышения эффективности работы органов государственной власти, а также для реализации 
инновационных идей в системе государственного управления разными отраслями народного хозяйства. Рассмотрены 
теоретические аспекты и особенности системы управления проектами, ее отличие от других управленческих подходов. 
Определены стадии реализации проектов в классических системах проектного управления в соответствии с между-
народными стандартами. Проанализирована специфика публичного администрирования. Приведены примеры госу-
дарственных проектов, разбиты в соответствии с предложенной автором классификации. Представлено классическую 
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схему реализации управленческого решения в системе публичного администрирования. Определены этапы принятия 
управленческих решений органами государственной власти, существующие на сегодня. Проведен сравнительный ана-
лиз стадий реализации проекта и этапов реализации управленческого решения. Определены преимущества системы 
управления проектами и целесообразность ее применения для повышения эффективности публичного администрирова-
ния и достижения стратегически важных решений. Сформированы предложения о возможности внедрения проектного 
управления в системе публичного администрирования для повышения эффективности реализации инновационных 
проектов развития экономики страны. В частности доказано, что подходы проектного менеджмента целесообразно 
применять при реализации механизмов государственного управления и внедрять проектное управление в структуре 
органов государственной власти. Таким образом проектное управление в системе публичного администрирования 
должно обеспечить четкий процесс реализации планов выполнения проекта с целью достижения стратегических целей 
государства в определенные сроки и с учетом ограниченности ресурсов, в том числе финансовых.

Ключевые слова: публичное администрирование, управление проектами, механизм управления, органы государ-
ственной власти.

Summary. The article discusses the prospects for implementation of project management in the public administration sys-
tem in order to increase the efficiency of the work of state authorities and to implement innovative ideas in the system of public 
administration of various national economy fields. The theoretical aspects and features of the project management system, its 
distinction from other managerial approaches are considered. The stages of implementation of projects in classical systems of 
project management in accordance with international standards are determined. The peculiarities of public administration are 
analyzed. Examples of state projects are presented, which are broken down according to the classification proposed by the 
author. The classical scheme of realization of management decision in the system of public administration is presented. Stages 
of decision-making by current governmental authorities are defined. A comparative analysis of the stages of the project imple-
mentation and the stages of the implementation of the management decision was conducted. The advantages of the project 
management system and the feasibility of its application for improving the efficiency of public administration in order to achieve 
strategically important decisions are determined. The article makes suggestions about possible project management implemen-
tation in the public administration system in order to enhance efficiency of implementing innovative projects of the national 
economy development. In particular, it is proved that it is reasonable to use project management approaches during realization 
of governance mechanisms and introduce project management in the structure of governmental bodies. Thus, project manage-
ment in the public administration system has to ensure a clear process of implementing project completion plans with a purpose 
of achieving strategic goals of the state within the set time terms and considering limited resources, including financial ones.

Key words: public administration, project management, management mechanism, state authorities.

Постановка проблеми. Розвиток системи публіч-
ного адміністрування в України відбувається 

в умовах трансформаційних процесів державного 
регулювання та управління у різних галузях еконо-
міки. Застосування інноваційних підходів щодо ор-
ганізації державної регуляторної політики вимагає 
створення правових, організаційних, економічних 
та соціальних передумов для проведення відповід-
ного реформування з метою підвищення ефектив-
ності роботи органів державної влади. Одним із 
ефективних механізмів забезпечення державно-
го управління з урахуванням вимог інноваційно-
го розвитку є застосування проектного підходу. 
Управління проектами є одним із ефективних форм 
реалізації інноваційних проектів та вирішення 
актуальних питань управління та адмініструван-
ня. Отже, враховуючи актуальність питання під-
вищення ефективності державного управління 
в умовах євроінтеграції, імплементації провідного 
європейського досвіду щодо застосування проек-
тного підходу у системі публічного адмініструван-
ня доцільно розглянути можливість впровадження 
системи управління проектами для реалізації інно-
ваційних ідей у системі державного управління різ-
ними галузями народного господарства.

Аналіз останніх досліджень. Актуальність пи-
тання трансформаційних процесів системи публіч-
ного адміністрування визначила увагу науковців до 
проблематики пошуку ефективних механізмів щодо 
реалізації трансформацій для досягнення стратегіч-
них цілей. Зокрема, пошук інноваційних підходів 
та пропозиції щодо теоретично-практичного інстру-
ментарію підвищення ефективності публічного адмі-
ністрування представлені у роботах А. Ф Мельника 
та О. Я. Лазора [1; 2]. В. Г. Гамаюнов, Т. К. Гречко, 
Т. М. Гладченко розглядали специфічні особливості 
та надали рекомендації щодо практичного викори-
стання систем управління проектами з урахуван-
ням їх переваг те недоліків [3]. Г. М. Азаренкова, 
А. Є. Кальницький, М. А. Кальницька представили 
у своїх роботах [4; 5] приклади проектного аналізу 
як однієї із стадії реалізації проекту. В. М. Бабаєв та 
В. І. Торкатюк дослідили проектний підхід як ефек-
тивний механізм забезпечення державного управ-
ління [6]. Проте, створення умов для пожвавлення 
євроінтеграційних процесів та забезпечення розвитку 
системи публічного адміністрування вимагають ви-
значення можливостей управління проектами для 
реалізації даних трансформацій з метою досягнення 
стратегічних цілей соціально-економічного розвитку.
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Мета та завдання дослідження. Метою статті є 
формування пропозицій щодо можливості впрова-
дження проектного управління у системі публічного 
адміністрування для підвищення ефективності реа-
лізації інноваційних проектів розвитку економіки 
країни.

Відповідно до визначеної мети було окреслено 
наступні завдання:

 – Надати теоретичне визначення поняттю проек-
тного управління.

 – Визначити особливості застосування проектно-
го управління в галузі публічного адміністру-
вання.

 – Провести класифікацію проектів, що реалізову-
ються за участі органів державної влади.

 – Проаналізувати приклади проектів, розробле-
них на державному рівні.

 – Визначити відповідність та специфічні відмін-
ності систем державного управління та проек-
тного управління.

 – Надати рекомендації щодо застосування підхо-
дів проектного управління у системі публічного 
адміністрування.
Виклад основного матеріалу. Одним із перспек-

тивних напрямів розвитку управлінської науки є 
застосування підходів проектного менеджменту 
для реалізації інноваційних проектів. Відповідно до 
зводів стандартів із проектного менеджменту понят-
тя «проект» означає процес, який має обмеженість 
у часі, строках реалізації, дедлайнах, а також може 
бути обмежений фінансовими потоками, націлений 
на досягнення конкретних унікальних цілей та за-
вдань у різних галузях економіки та соціального 
розвитку [7]. Відрізняється проект від поточної ді-
яльності (окремих бізнес-процесів) своєю унікаль-
ністю, тимчасовим періодом реалізації та неповто-
рюваністю у часі. Отже, реалізація проектів вимагає 
від учасників бізнес-процесів окремих навичок, що 
відповідають його специфічним характеристикам.

Управління проектами, або Project Management 
(обидва поняття використовуються у вітчизняній 
практиці) можна визначити як область знань, науку 
щодо організації процесів планування та управління 
використанням обмежених ресурсів для досягнення 
стратегічних цілей системи. З точки зору організації 
та ведення бізнесу, управління проектами доцільно 
визначити як організаційну форму управління інно-
ваційними проектами у рамках реалізації стратегії 
розвитку економічної системи [8].

Таким чином, проектне управління має наступні 
специфічні характеристики:

 – обмеженість у часі;
 – інноваційність реалізації управлінських процесів;
 – неповторюваність процесів;
 – чітко окреслені дедлайни реалізації проекту;
 – визначено дату початку реалізації проекту;
 – робота із обмеженими ресурсами для досягнен-

ня стратегічних цілей.

Спільним для управлінської діяльності як над 
проектами, так і у поточних операціях, є забезпе-
чення стратегічного вектору розвитку економічної 
системи. Отже, єдиними для цих двох підходів буде 
досягнення стратегічних цілей, а механізми їх досяг-
нення мають суттєво відрізнятися у відповідності до 
окреслених специфічних характеристик проектного 
управління.

Одним із традиційних методів управління проек-
тами є поділ проекту на класичні стадії, що виділені 
у більшості зводів знань з проектного менеджменту 
[9–12], а саме:

І стадія — ініціація проекту — пошук нової ін-
новаційної ідеї, її формулювання та оцінка мож-
ливостей до реалізації та наслідків її реалізації, 
порівняння відносно витрачених ресурсів із обсягами 
та якісними характеристиками досягнутих цілей.

ІІ стадія — планування проекту — визначення 
кінцевих цілей проекту, формування завдань проек-
ту та окремих робіт для досягнення кінцевих цілей 
із визначенням відповідальних та кінцевих строків 
реалізації кожної роботи із раціоналізацією плану 
проекту.

ІІІ стадія — реалізація проекту — організаційний 
етап, на якому команда проекту реалізує заплановані 
дії, контролюючи строки їх виконання та ресурсні 
витрати.

IV стадія — моніторинг та контроль — полягає 
у виділенні контрольних точок проекту та перевірці 
відповідності запланованих та фактичних показни-
ків реалізації проекту, а також систематичне звіту-
вання відповідальних за реалізацію робіт проекту.

V стадія — завершення проекту — підведення 
підсумків проекту, остаточне формування кінцевих 
звітів, аналіз недоліків реалізації проекту.

Застосування підходів проектного управління 
у галузі публічного адміністрування має враховувати 
відповідну специфіку. Проектне управління широко 
використовується національними та транснаціо-
нальними корпораціями, великими підприємствами 
з метою підвищення ефективності їх діяльності. 
Публічне управління полягає у реалізації функ-
цій виконавчої влади через систему різноманітних 
механізмів державного управління. Сьогодні, си-
стема державного управління перебуває на стадії 
трансформації, в тому числі, щодо питань розвит-
ку публічного адміністрування та переорієнтації 
органів державної влади на людиноцентристську 
модель надання адміністративних послуг. В умо-
вах проведення реформи децентралізації питання 
застосування проектного управління набувають 
особливого значення, адже об’єднані територі-
альні громади реалізують інноваційні підходи до 
управління територіями та, з урахуванням більш 
гнучкої організаційної структури, реалізовують 
окремі проекти та програми (сукупність проектів, 
об’єднаних єдиною метою). Ще одним прикладом 
реалізації проектного управління є застосування 
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підходів публічно-приватного партнерства — ре-
алізації соціально важливих проектів у тандемі 
держави (муніципальних органів влади) та приват-
них інвесторів, що вирішує проблему фінансування 
масштабних проектів соціального призначення. 
Отже, розробка та реалізація проектів і програм 
є одним із механізмів забезпечення ефективного 
державного управління.

Суттєво відрізняються підходи до формування 
структури проектного управління з урахуванням 
масштабів проектів, що мають бути реалізовані, їх 
мети (соціальна, комерційна), складність, технічні 
характеристики проекту тощо. За масштабами реа-
лізації проекти доцільно поділити на мегапроекти 
(проекти, що реалізовуються на макроекономічному 
рівні та мають масштаби держави в цілому, міждер-
жавний та міжнародний масштаб) та мультипроекти 
(проекти, що реалізовуються на територіальному 
рівні, менші за масштабами). Головним завданням 
органів державного управління є забезпечення якіс-
ного управління при реалізації окремого проекту 
державного, регіонального та місцевого значення.

Отже, за результатами дослідження можна про-
вести наступну класифікацію проектів публічного 
адміністрування:

 – за масштабами: мегапроекти та мультипроекти;
 – за метою реалізації (соціальні, комерційні — 

при цьому проект може мати соціальну мету для 
органів державної влади та комерційну мету для 
приватних співінвесторів);

 – за співучастю у реалізації проекту (державні, 
регіональні, муніципальні, проекти публіч-
но-приватного партнерства).
Прикладами проектів із визначенням їх групи за 

класифікацією можна назвати наступні:
 – Проект «Доступне житло» — мегапроект, соці-

альний, реалізується на рівні держави, регіону, 
місцевих громад.

 – Проект «Чисте місто» — мультипроект, соці-
альний, реалізується на рівні місцевих громад.

 – Проект «Місто майбутнього» — мультипроект, со-
ціальний, реалізується на рівні місцевих громад.

 – Проект підвищення енергоефетивності буді-
вель — мегапроект, соціальний, реалізується на 
рівні держави, регіону, місцевих громад, прово-
диться із залученням коштів фізичних та юри-
дичних осіб.
Таким чином, провівши класифікацію проекту, 

можна визначити організаційно-економічні меха-
нізми управління, які мають бути застосовані для 
його реалізації.

Для реалізації організаційно-економічного меха-
нізму впровадження проектного управління у систе-
му публічного адміністрування доцільно провести 
наступні трансформуючі дії:

 – удосконалити організаційну структуру органів 
державного управління,

 – автоматизувати системи публічного урядування;

 – розвивати системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення ходу реалізації проектів публічно-
го управління;

 – створювати умови для об’єднання окремих про-
ектів у програми та портфелі, здійснювати по-
шук інвестиційних потоків для реалізації порт-
фелів проектів;

 – створювати антикризові програми засновані на 
реалізації інноваційних проектів;

 – застосовувати підходи публічно-приватного 
партнерства для розвитку систем житлово-ко-
мунального господарства, як ефективний шлях 
оновлення матеріально-технічної бази галузі;

 – створювати індикатори економічної ефектив-
ності реалізації проектів відповідно до страте-
гічних напрямів євроінтеграційного розвитку 
держави;

 – формувати інституційно-правове підґрунтя за-
провадження проектного управління у систему 
публічного адміністрування;

 – створювати кадровий потенціал галузі — підго-
товка проектних менеджерів із базою знань дер-
жавного управління та адміністрування;

 – оптимізувати інвестиційні потоки при реаліза-
ції проектів, підвищення ефективності викори-
стання коштів державного бюджету та створен-
ня умов для залучення інвестицій приватних 
інвесторів на національному та міжнародному 
рівнях;

 – реалізувати організаційні механізми щодо впро-
вадження системи управління проектами у га-
лузь публічного адміністрування;

 – розвивати системи державно-цільових проектів;
 – розробляти документацію для надання проек-

тних заявок для залучення міжнародних фінан-
сових інвестицій, в тому числі, через механізми 
грантрайтингу;

 – провести оцінку можливостей застосування 
проектного підходу з точки зору законодавчого 
забезпечення функціонування податкової систе-
ми;

 – провести оцінку потенціалу проектного управ-
ління в умовах проведення реформи децентралі-
зації для подальшого розвитку об’єднаних тери-
торіальних громад;

 – розробити підходи щодо створення системи 
управління проектами бюджетної сфери (інвес-
тиції у соціальні проекти);

 – провести оцінку можливостей використання со-
ціального підприємництва при реалізації проек-
тів соціального спрямування.
Для оцінки можливостей застосування проек-

тного управління у системі публічного адміністру-
вання, визначимо етапи прийняття управлінського 
рішення органами державної влади, що існують на 
сьогодні, та порівняємо їх зі стадіями реалізації 
проекту. Етапи прийняття управлінського рішення 
органами державної влади представлені на рис. 1.
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Таким чином, проаналізувавши етапи прийнят-
тя управлінського рішення, які є класичними для 
систему публічного адміністрування, можна визна-
чити наступне. Перша стадія проектного управлін-
ня — ініціація проекту повністю відповідає етапу 
підготовки управлінського рішення. На даному 
етапі відбувається постановка цілей, які повинні 
бути досягнуті у ходу реалізації проекту (управ-
лінського рішення), проводиться відбір та аналіз 
інформації, що визначена як релевантна для того 
чи іншого проекту (рішення). На основі проведе-
ного аналізу формуються альтернативні сценарії 
реалізації проекту (впровадження управлінського 
рішення) і за критеріями ефективності відбувається 
відбір найбільш стратегічно важливих сценаріїв 
реалізації проекту (управлінського рішення) для 
досягнення поставленої мети.

Друга стадія — планування проекту — відпо-
відає етапу планування управлінського рішення. 
Відбувається розподіл завдань за окремими робо-
тами. Розподіл відповідальних за кожну роботу, 
ознайомлення відповідальних та постановка строків 
реалізації кожного виду робіт.

Третя та четверта стадія реалізації проекту 
відповідає третьому етапу прийняття управлін-
ського рішення, а саме забезпеченню організації 
виконання проекту (управлінського рішення) та 
веденні контролю та моніторингу ходу їх реаліза-
ції. Тут важливо досягти тих критеріїв, які були 
відібрані на етапі ініціації та планування проекту 
(управлінського рішення), а також встановити 
відповідність між плановими критеріями та фак-
тичними показниками. Це просто зробити, якщо 
критерії мають кількісні показники для аналізу, 
і складніше провести при встановленні якісних 
критеріїв досягнення успіху.

П’ята стадія реалізації проекту, як правило пред-
ставлена лише частково на третьому етапі прийнят-
ті управлінського рішення через формування та 
затвердження звітів щодо його виконання. Проте, 
якщо в управлінні проектами визначення недоліків 
та проблемних аспектів, з якими стикалася команда 
управління проектом, є обов’язковим та заносить-
ся у відповідний документ, розроблений у рамках 
міжнародних стандартів управління проектами. 
То у якості інструментарію реалізації механізму 
державного управління такий елемент практично 
не використовується.

Отже, проаналізувавши відповідність етапів при-
йняття управлінського рішення та стадій реалізації 
проекту, класичних для управління проектами, 
можна визначити. Проектне управління відповідає 
управлінню рішеннями органів державної влади 
щодо постановки цілей, відбору альтернативних 
сценаріїв, плануванню, організації, моніторингу 
та контролю ходу виконання проекту або управ-
лінського рішення. Проте, управління проектами 
також передбачає процес кінцевого аналізу нега-
тивних сторін при реалізації проекту, з метою їх 
уникнення в подальшій роботі над новими проек-
тами. Такий підхід може підвищити ефективність 
публічного адміністрування, у разі запровадження 
системи проектного управління у структурі органів 
державної влади.

Висновки. Отже, за результатами проведеного 
аналізу можна зробити наступні висновки. Розробка 
та реалізація проектів та програм на державному 
рівні робить актуальним питання застосування під-
ходів проектного управління у системі публічного 
адміністрування. Управління проектами підвищить 
ефективність боротьби з такими проблемними ас-
пектами реалізації державних проектів як розмиті 

 
Рис. 1. Етапи прийняття управлінського рішення органами державної влади [12]
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строки реалізації проекту, перегляд кошторисів 
реалізації проекту, технічних завдань тощо. Таким 
чином, проектне управління у системі публічного 
адміністрування має забезпечити чіткий процес реа-
лізації планів виконання проекту з метою досягнен-
ня стратегічних цілей держави у визначені строки 

та з урахуванням обмеженості ресурсів, в тому числі 
фінансових. Отже, доцільно застосовувати підходи 
проектного менеджменту при реалізації механізмів 
державного управління та впроваджувати проектне 
управління у структуру органів державної влади.
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

ESSENCE AND CONTENT OF PUBLIC REGULATION  
IN THE FIELD OF FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME

Анотація. У статті проаналізовано основні детермінанти та чинники формування організованої злочинності з ура-
хуванням сучасних досягнень у галузях філософії, соціології та права. Уточнено науково-категоріальний апарат дослі-
дження державного регулювання діяльності боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Зроблено спробу сис-
тематизувати сучасні зарубіжні та наукові дослідження основних понять державного регулювання діяльності боротьби 
з організованою злочинністю та корупцією. Проаналізовано стан законодавчої бази, позитивну та негативну динаміку 
впровадження проголошених в державі реформ та механізмів державного регулювання діяльності боротьби з організо-
ваною злочинністю. Акцентовано увагу на тому, що попри позитивні зрушення у регулюванні діяльності боротьби з орга-
нізованою злочинністю та корупцією існує ряд проблем, які потребують контролю як з боку держави, так і громадськості.

Проаналізовано стан та джерела зародження організованої злочинності в Україні. Спираючись на дані, оприлюднені 
у вітчизняних та міжнародних дослідженнях, присвячених діяльності по боротьбі організованою злочинністю та корупці-
єю, встановлено, що важливим аспектом боротьби з організованою злочинністю є викорінення корупції. Тому боротьба 
з корупцією повинна бути всеохоплюючою.

Розглянувши суть та зміст державного регулювання у сфері боротьби з організованою злочинністю, дійдемо виснов-
ку, що науково-категоріальний апарат поняття «організована злочинність» не є досконалим та визначається різними 
науковцями по різному, а міжнародний досвід державного регулювання боротьби з організованою злочинністю в укра-
їнських реаліях часто не враховується. Попри те, що з боку держави зроблені значні кроки на законодавчому рівні у вре-
гулюванні даного питання, ситуація не покращується, а статистичні дані, наведені Генеральною прокуратурою України, 
свідчать про зростання організованої злочинності та підкріплення її діяльності корупційною складовою. Найважливішим 
завданням для України зараз є забезпечення стабільності інституційної структури та посилення діяльності правоохорон-
них органів, спрямованої на попередження, боротьбу та протидію організованій злочинності та корупції.

Ключові слова: організована злочинність, злочинна група, злочинне підприємництво, Національна поліція України.

Аннотация. В статье проанализированы основные детерминанты и факторы формирования организованной пре-
ступности с учетом современных достижений в области философии, социологии и права. Уточнено научно-категориаль-
ный аппарат исследования государственного регулирования деятельности по борьбе с организованной преступностью 
и коррупцией. Сделана попытка систематизировать современные зарубежные и научные исследования основных по-
нятий государственного регулирования деятельности по борьбе с организованной преступностью. Проанализировано 
состояние законодательной базы, положительную и отрицательную динамику внедрения провозглашенных в государстве 
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реформ и механизмов государственного регулирования деятельности по борьбе с организованной преступностью. Ак-
центировано внимание на том, что несмотря на положительные сдвиги в регулировании деятельности по борьбе с ор-
ганизованной преступностью и коррупцией существует ряд проблем, требующих контроля как со стороны государства, 
так и общественности.

Проанализированы состояние и источники зарождения организованной преступности в Украине. Опираясь на данные, 
обнародованные в отечественных и международных исследованиях, посвященных деятельности по борьбе организован-
ной преступностью и коррупцией, установлено, что важным аспектом борьбы с организованной преступностью является 
искоренение коррупции. Поэтому борьба с коррупцией должна быть всеобъемлющей.

Рассмотрев суть и содержание государственного регулирования в сфере борьбы с организованной преступностью, 
приходим к выводу, что научно-категориальный аппарат понятия «организованная преступность» не является совершен-
ным и определяется различными учеными по-разному, а международный опыт государственного регулирования борьбы 
с организованной преступностью в украинских реалиях часто не учитывается. Несмотря на то, что со стороны государства 
сделаны значительные шаги на законодательном уровне в урегулировании данного вопроса, ситуация усугубляется, 
а статистические данные, приведенные Генеральной прокуратурой Украины, свидетельствуют о росте организованной 
преступности и подкреплении ее деятельности коррупционной составляющей. Важнейшей задачей для Украины сейчас 
является обеспечение стабильности институциональной структуры и усиление деятельности правоохранительных органов, 
направленной на предупреждение, борьбу и противодействие организованной преступности и коррупции.

Ключевые слова: организованная преступность, преступная группа, преступное предпринимательство, Националь-
ная полиция Украина.

Summary. The article analyzes the main determinants and factors of the formation of organized crime in the light of modern 
advances in the fields of philosophy, sociology and law. The scientific-categorical apparatus of the study of state regulation of 
the fight against organized crime and corruption has been specified. An attempt was made to systematize modern foreign and 
scientific studies of the main concepts of state regulation of the fight against organized crime and corruption. The state of the 
legislative base, the positive and negative dynamics of implementation of the reforms proclaimed in the state and the mech-
anisms of state regulation of the fight against organized crime are analyzed. The emphasis is placed on the fact that, despite 
positive changes in the regulation of the fight against organized crime and corruption, there are a number of problems that 
require control from both the state and the public.

The state and sources of the origin of organized crime in Ukraine are analyzed. Based on data published in domestic and 
international studies devoted to the fight against organized crime and corruption, it has been established that the elimination 
of corruption is an important aspect of the fight against organized crime. Therefore, the fight against corruption should be 
comprehensive.

Having considered the essence and content of state regulation in the field of combating organized crime, we conclude that 
the scientific-categorical apparatus of the concept of «organized crime» is not perfect and is determined by different scholars 
in different ways, and the international experience of state regulation of the fight against organized crime in Ukrainian realities 
is often not taken into account. Despite the fact that significant steps have been taken by the state on the legislative level in 
resolving this issue, the situation is not resolved, and the statistics provided by the Office of the Prosecutor General of Ukraine 
show an increase in organized crime and reinforcement of its activities as a corrupt component. The most important task for 
Ukraine now is to ensure the stability of the institutional structure and strengthen the activities of law enforcement agencies 
aimed at preventing, fighting and countering organized crime and corruption.

Key words: organized crime, criminal group, criminal enterprise, National Police of Ukraine.

Постановка проблеми. Організована злочин-
ність та корупція, які розвиваюся на теренах 

української держави є тими чинниками, що несуть 
пряму загрозу національній безпеці України. Си-
туація загострюється тим, що вони впливають на 
всі сторони суспільного життя, розвиток держа-
ви та її місце на міжнародній арені. Попри те, що 
в останні роки було запроваджено ряд заходів для 
державного регулювання діяльності боротьби з ор-
ганізованою злочинністю та корупцією, їх ефек-
тивність на даний час оцінити важко.

Зазначимо на необхідності доповнення законо-
давства відповідними законами про боротьбу з ор-
ганізованою злочинністю, корупцією, тероризмом, 
легалізацією (відмиванням) злочинних доходів. 

Необхідним є створення комплексної системи бо-
ротьби з організованою злочинністю та корупцією. 
Важливо закріпити на законодавчому рівні діяль-
ність спеціалізованих підрозділів правоохорон-
них органів, забезпечити їх організаційно-кадрову 
стабільність. Боротьбу з організованими групами 
можуть вести всі оперативні підрозділи прокура-
тури, слідчого комітету, органів внутрішніх справ, 
безпеки, митниці, податкової поліції, інших право-
охоронних органів; з кримінальними організаціями 
та кримінальними громадами — спеціалізовані 
підрозділи. Це забезпечить високопрофесійний 
підхід та необхідну конфіденційність заходів, по-
стійний захист прокурорів, слідчих, а також суддів, 
які розглядають справу про злочинну діяльність 
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організованих формувань та інших учасників кри-
мінальних структур.

Аналіз останніх досліджень та публікацій за 
проблематикою. Зміст державного регулювання 
діяльності боротьби з організованою злочинністю та 
корупцією є однією з найобговорюваніших тем серед 
державотворців та науковців у багатьох державах 
світу. У даній області проведено ряд серйозних дослі-
джень, серед яких можна назвати роботи А. Боргова, 
В. Кудрявцева, Н. Кузнєцової, В. Лунеева, Г. Минь-
ковского, В. Номоконова, A. Репецького, B. Усти-
нова та інших відомих вчених. Характеристики 
окремих аспектів організованої злочинної діяльності 
розглядаються у роботах Ю. Антоняна С. Босхолова, 
С. Ванюшкіна, Е. Галактіонова, Г. Геворгяна, А. Гу-
рова, В. Гриба, С. Дьякова, А. Ємельянова, І. Кар-
пеця, Н. Лопашенко, Г. Маслова, Ю. Мельникова, 
Е. Мохова, А. Мухіна, Б. Нургалієва, А. Наумова, 
Н. Подольного, А. Покаместова, О. Радченко, С. Ро-
зенко, П. Скоблікова, Г. Тамбовцева, М. Хурчак, 
А. Шеслер, В. Емінова, Н. Яблокова та інших до-
слідників. На сучасному етапі науково-теоретичне 
обґрунтування сучасних підходів до визначення 
державно-управлінської діяльності боротьби з ор-
ганізованою злочинністю та корупцією знайшло 
своє відображення у працях таких вітчизняних та 
зарубіжних науковців, як Е. Демський, А. Каздим, 
Г. Кохан, Ю. Кузувков, Є. Логінов, М. Мельник, 
Р. Сенін, А. Сухаренко, О. Терещук тощо.

Роботи зазначених авторів мають, безумовно, 
важливе наукове і практичне значення, однак не 
вичерпують всіх аспектів цієї загальнонаціональ-
ної проблеми. По ряду проблем висловлені спірні 
судження. Є питання, які потребують подальшого 
вивчення.

Формулювання цілей (мети) статті. Проаналізу-
вати стан наукових напрацювань та міжнародних 
досліджень у сфері державного регулювання діяль-
ності боротьби з організованою злочинністю і ви-
явити основні детермінанти та чинники діяльності 
по боротьбі з організованою злочинністю в Україні 
з урахуванням сучасних досягнень у галузях філо-
софії, соціології та права.

Виклад основного матеріалу дослідження. Су-
часна організована злочинність — це глобальна 
проблема для всіх держав. Змикання криміналу 
з економічними структурами створює за допомогою 
корупції систему захисту від державного і громад-
ського контролю, — ось одна з найнебезпечніших 
характеристик організованої злочинності. Для розу-
міння цього явища необхідно розібратися в самому 
понятті «організована злочинність».

Так, наприклад, експерти ООН розглядають це 
соціально-правове явище з двох позицій. У найбільш 
широкому розумінні організовану злочинність вони 
трактують як форму незаконного підприємництва, 
підпільну економічну систему. В цьому аспекті екс-
перти ООН визначають організовану злочинність як 

одну з форм економічного підприємництва, здійс-
нювану за допомогою протизаконних засобів, пов’я-
заних із загрозою застосування фізичної сили або її 
використанням, здирництвом, корупцією, шантажем 
і іншими методами, а також використанням неза-
конно вироблених товарів і послуг.

З іншої позиції, дане явище характеризується як 
серія складних кримінальних видів діяльності, що 
здійснюються в широких масштабах організаціями 
та іншими групами, що мають внутрішню структу-
ру, яку штовхає на це, головним чином, отримання 
фінансового прибутку і придбання влади [1, c. 35].

Ми погоджуємося із думкою Я. Гілінського про 
те, що важливо не стільки формальне визначення 
організованої злочинності, скільки розуміння її 
природи, сутності [2]. У процесі дослідження ми 
прийшли до висновку, що українська наукова думка 
недостатньо використовує у своїх пошуках розробки 
західних вчених. З огляду на те, що Україна стала 
на шлях євроінтеграції необхідність вивчення офі-
ційних підходів до визначення понять «організована 
злочинність» та «державне регулювання діяльності 
боротьби з організованою злочинністю».

Науковці визначають два основних підходи до 
визначення поняття «організована злочинність». 
Так, зокрема, А. Закалюк наводить аргументи на 
користь першого підходу, за яким до організованої 
злочинності відносять всі злочини, які вчиняються 
групами з певними організаційними ознаками, які 
підлягають подальшій оцінці в судових інстанціях 
[3, c. 62]. Такий підхід є характерним в українських 
реаліях. Відповідно до умов другого підходу, перелік 
злочинів, учинення яких зараховується до органі-
зованої злочинності закріплюється у відповідних 
нормативно-правових актах. Такий підхід досить 
часто критикується науковою думкою, оскільки 
доведено, що діяльність організованих злочинців 
постійно змінюється і неможливо передбачити напе-
ред перелік злочинних дій, які вони можуть скоїти. 
У багатьох країнах світу ці два підходи поєднуються.

Окрім того, зазначимо, що на практиці понят-
тя «організована злочинність» є всеохоплюючим 
як для осіб, що її вчиняють, так і для визначення 
їх діяльності. Оскільки на даний час відсутнє роз-
межування даних понять, то і інтерпретація самого 
явища є достатньо широкою і різними криміноло-
гами трактується по різному. Все це в свою чергу 
ускладнює поле дослідження організованої злочин-
ності, оцінку її поширеності, дії найнебезпечніших 
її представників.

Звернемося до досліджень американського кри-
мінолога Дональда Кресі, який писав, що «органі-
зований злочинець займає позицію у соціальній 
системі під назвою «організація», що раціонально 
створена для здобуття максимальних прибутків за 
допомогою надання незаконних послуг і виробни-
цтва легально забороненої продукції, на які є попит 
з боку суспільства» [4].
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До прикладу, у дослідженнях іншого науковця 
Д. Гамбетта організована злочинність визначається 
як «форма управління нелегальним ринком» [5, c. 1].

Нідерландський кримінолог Пітер ван Дайен 
вважає, що «економічну діяльність організованих 
злочинців краще описувати з точки зору концепції 
«кримінального підприємства», ніж концептуально 
невизначеного поняття «організована злочинність» [6].

Таким чином, ми спостерігаємо ситуацію, коли 
міжнародна спільнота не має єдиного підходу до 
визначення поняття «організована злочинність», 
а відповідно і єдиного рецепту до застосування дер-
жавного регулювання діяльності, пов’язаної з її 
протидією. Однією з найбільш популярних є точка 
зору, за якою сутність організованої злочинності та 
діяльності організованих груп найкраще відповідає 
термін «злочинне підприємництво». Проте такий 
підхід не знайшов підтримки серед українських 
науковців та кримінологів.

Українські кримінологи відзначають: «Для ор-
ганізованої злочинності характерні чіткість визна-
чення перспективних напрямків розвитку галузей 
господарства, структур бізнесу і швидкість реагуван-
ня на зміни економічної, соціальної та політичної 
кон’юнктури» [7, c. 46].

Ескалація організованої злочинності в світі сьо-
годні є однією з основних загроз світової безпеки. 
Про серйозність даного явища чимало говорилося 
і на Конгресі ООН з попередження злочинності та 
кримінального правосуддя. На думку його учас-
ників, процеси глобалізації та інтеграції утворили 
нові можливості для злочинних організацій, які 
використовують їх для розширення своєї діяльно-
сті. Вони стали вільніше використовувати легальну 
економіку для приховування своїх дій, швидкого 
перекладу і відмивання доходів. Застосовуючи но-
вітні інформаційні технології, вони мають можли-
вість підтримувати зв’язок і узгоджувати свої дії, 
незважаючи на державні кордони [8, c. 37].

Основними координаторами міжнародного співро-
бітництва по боротьбі зі злочинністю стали Конгреси 
ООН з попередження злочинності та поводження 
з правопорушниками, які скликаються раз на п’ять 
років, починаючи з 1955 року.

Організована злочинність пов’язана з різною неза-
конною діяльністю. Одним з видів такої діяльності 
є незаконний обіг наркотиків. Світова спільнота 
давно зрозуміло необхідність протистояти цьому 
протиправному явищу.

Послідовне вивчення проблем протидії організо-
ваній злочинності призвело до вироблення основних 
принципів міждержавного співробітництва в сфері 
боротьби з цим явищем.

У числі основних можна назвати:
 • уніфікацію нормативно-правової бази протидії 
організованій злочинності;

 • протидію фінансуванню організованої злочинно-
сті;

 • імплементацію норм міжнародного права в сфері 
боротьби з організованою злочинністю в націо-
нальне законодавство.

Організована злочинна діяльність, особливо в еко-
номічній сфері, практично повністю глобалізована. 
Механізми вилучення доходів злочинним чином все 
частіше набувають міжрегіонального і міжнарод-
ного характеру, реалізуючись на території відразу 
кількох країн [9, c. 36].

Глобалізація розкрила нові форми транснаціо-
нальної злочинності, наприклад, незаконну мігра-
цію. За оцінкою експертів ООН, незаконна міграція 
щорічно приносить дохід у валовому обчисленні 
майже 7 млрд. доларів США. Незаконна міграція 
дестабілізує в цілому обстановку в державі [10, c. 78].

Важливим аспектом державного регулювання 
діяльності у сфері боротьби з організованою зло-
чинністю є викорінення корупції. Тому боротьба 
з корупцією повинна бути всеохоплюючою. Так, за 
даними Генеральної прокуратури за 2017 рік в Укра-
їні показники організованої злочинності зросли в 1,6 
рази [11]. Така ситуація свідчить про необхідність 
впровадження додаткових механізмів державного 
регулювання.

Виходячи з сучасної кримінальної обстановки, 
законодавство по боротьбі з організованою злочин-
ністю постійно удосконалювалося. Було здійснено 
ряд змін в законодавстві, а саме:

2 липня 2015 року Верховною Радою України 
було прийнято закон «Про Національну поліцію 
України» [12], відповідно до якого в Україні почала 
працювати нова структура — патрульна поліція.

Законом України «Про організаційно-правові 
основи боротьби з організованою злочинністю» [13] 
в редакції від 5 січня 2017 року визначено головні 
напрями державного регулювання та організацій-
но-правові основи боротьби з організованою зло-
чинністю.

Введено в дію Положення про організацію служ-
бової підготовки працівників Національної полі-
ції України, яке визначає порядок планування, 
проведення та обліку занять, здійснення контролю 
знань, умінь та навичок осіб молодшого, середнього 
та вищого складу Національної поліції України. 
Національна поліція Україна анонсувала створен-
ня нового підрозділу по боротьбі з організованою 
злочинністю.

Особлива роль у боротьбі з організованою злочин-
ністю в Україні належить правоохоронним органам, 
а центральне місце у цій системі займають органи 
внутрішніх справ. Основними напрямками діяль-
ності у сфері боротьби з організованою злочинністю 
є: загальна організація, профілактика злочинності 
та правоохоронна діяльність.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
У зв’язку з тим, що дії злочинних угрупувань постій-
но змінюються та адаптуються під умови соціального 
середовища, організована злочинність виступає 
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однією із найбільш серйозних проблем суспільства. 
Діяльність злочинних угрупувань спрямована проти 
суспільної безпеки, державного устрою, та у пере-
важній більшості випадків підтримується коруп-
ційною складовою.

Існує необхідність у закріпленні єдиного підходу 
до визначення поняття «організована злочинність» 
та виробленні дієвих методів державного регулю-
вання діяльності по боротьбі з нею.

Виходячи з цього, необхідним є наступне:
1. Визначати і аналізувати нові форми органі-

зованої злочинності, а також формулювати цілі та 
пріоритетні напрямки правоохоронної діяльності.

2. Державна політика по боротьбі з організованою 
злочинністю на різних рівнях повинна бути єдиною 
незалежно від регіонального компонента, особливо 
в умовах децентралізації.

3. Державна влада повинна здійснювати еконо-
мічне і матеріально-технічне оснащення правоохо-
ронної діяльності, виробляти інформаційно-аналі-
тичну та науково-дослідну політику в сфері протидії 
організованій злочинності.

4. Зміцнення міжнародно-правової бази боротьби 
з організованою злочинністю має йти шляхом уні-
фікації норм національного законодавства держав 
в цій сфері.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ  
(ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ)

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 
(ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ)

OPTIMIZING THE FUNCTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE  
(IMPORTANT ASPECTS)

Анотація. Метою статті є висвітлення важливих аспектів оптимізація функцій державного управління (у вузькому 
розумінні) в Україні на сучасному етапі розвитку суспільних відносин. На нашу думку, важливими аспектами оптимізації 
функцій державного управління в сучасній Україні є такі.

Слід розширити погляд на функціональне обстеження (ФО) як інструмент комплексного аналізу функцій в усій систе-
мі державного управління (не тільки в одному органі влади, або для виокремлення окремих функцій).

Дослідження щодо проведення адміністративної реформи в  Україні та, зокрема, процесів оптимізації органів ви-
конавчої влади (ОВВ), центральних ОВВ вказують на недостатню увагу функціональним обстеженням. ФО має стати 
основою функціональної моделі державного управління. Наразі таке ФО потребує науково обґрунтованої методології.

Пропонуємо законодавчо закріпити поділ державної політики на сектори, з відповідною політичною відповідальні-
стю міністра як політика (яку він поділяє зі своїми заступниками) за конкретний сектор або сектори. Логічним було б, 
щоб міністр відповідав за один чи кілька секторів, і в залежності від цього мав би чи одного — першого заступника, чи 
кількох — першого заступника та заступників міністрів, кожен з яких відповідав би за визначений напрям державної 
політики та у такий спосіб постійно поділяючи політичну функцію й відповідальність міністра.

Потребує перегляду та установлення логічного зв’язку між функціями ОВВ (в межах секторів державної політики) та 
їх фінансуванням.

Подальший перехід від державного управління (Public administration) до публічного управління (Public management) в 
Україні мав би проявитися і в передачі функцій, виконання яких здійснювали ОВВ, іншим недержавним або напівдер-
жавним інституціям. Це стосується як контрольно-наглядових функцій, так і функцій реалізації (виконання) державної 
політики. До функцій урядового рівня має бути віднесено: визначення стратегічних пріоритетів розвитку держави; коор-
динація державної політики; моніторинг та оцінка досягнення цілей; функцій міністерського рівня — визначення напряму 
розвитку відповідної сфери; формування та координація політик у сферах відання; оцінювання впровадження політик.

Ключові слова: державне управління, публічне управління, функції, оптимізація функцій, функціональне обстеження, 
адміністративна реформа
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Аннотация. Целью статьи является освещение важных аспектов оптимизация функций государственного управления 
(в узком смысле) в Украине на современном этапе развития общественных отношений. Нами выделены такие важными 
аспектами оптимизации функций государственного управления в современной Украине.

Следует расширить взгляд на функциональное обследование (ФО) как инструмент комплексного анализа функций во 
всей системе государственного управления (не только в одном органе власти, или для выделения отдельных функций).

Исследования по осуществлению административной реформы в Украине и, в т. ч. процессов оптимизации органов 
исполнительной власти, центральных органов исполнительной власти указывают на недостаточное внимание функци-
ональным обследованием. ФО должно стать основой функциональной модели государственного управления. Сейчас 
такое ФО требует научно обоснованной методологии.

Предлагаем законодательно закрепить разделение государственной политики на сектора, с соответствующей по-
литической ответственностью министра как политика (которую он разделяет со своими заместителями) за конкретный 
сектор или сектора. Логичным было бы, чтобы министр отвечал за один или несколько секторов, и в зависимости от 
этого должен иметь или одного — первого заместителя или нескольких — первого заместителя и заместителей министров, 
каждый из которых отвечал бы за определенное направление государственной политики и таким образом постоянно 
разделял политическую функцию и ответственность министра.

Требует пересмотра и установления логической связи между функциями органов исполнительной власти (в пределах 
секторов государственной политики) и их финансированием.

Дальнейший переход от государственного управления (Public administration) к публичному управлению (Public 
management) в Украине должен проявиться и в передаче функций, выполнение которых осуществляли органы исполнитель-
ной власти, другим негосударственным или полугосударственным институтам. Это касается как контрольно-надзорных 
функций, так и функций реализации (исполнения) государственной политики. К функциям правительственного уровня 
должно быть отнесено: определение стратегических приоритетов развития государства; координация государственной 
политики; мониторинг и оценка достижения целей; функциям министерского уровня — определение направления разви-
тия соответствующей сферы; формирование и координация политик в сферах ведения; оценивания внедрение политик.

Ключевые слова: государственное управление, публичное управление, функции, оптимизация функций, функцио-
нальное обследование, административная реформа.

Summary. The purpose of the article is to highlight the important aspects of optimizing the functions of public administra-
tion (in the narrow sense) in Ukraine at the current stage of development of social relations.

In our opinion, the important aspects of optimizing the functions of Public administration in modern Ukraine are as follows.
It is necessary to expand the view on functional survey as an instrument of complex analysis of functions in the entire sys-

tem of Public administration (not only in a single government body, or to select individual functions).
Studies on administrative reform in Ukraine and, in particular, the processes of optimization of CEBs, indicate a lack of 

attention to the Functional Survey. The Functional Survey should become the basis of the functional model of Public adminis-
tration. At present, this FS requires a scientifically grounded methodology.

We recommend to legislate the division of state policy into sectors, with corresponding political responsibility of a minister 
as a politician (which he shares with his deputies) for a particular sector or sectors. It would be logical for a minister to be re-
sponsible for one or more sectors and, depending on this, would have either one — the first deputy or several — the first deputy 
and deputy ministers, each would be responsible for a certain direction of government policy and thus constantly sharing the 
political function and responsibility with a minister.

Review and establishing logical connection between functions of CEBs (within the sectors of public policy) and their financ-
ing are required.

The further transition from «Public administration» to «Public management» in Ukraine should also be manifested in trans-
fer of functions performed by the CEBs to other non-state or semi-public institutions. This applies both to control and supervi-
sory functions and to the functions of implementation of state policy.

The functions of the governmental level should include: definition of strategic priorities for state development; coordination 
of state policy; monitoring and evaluation of goals achievement; functions of ministerial level — definition of the direction of 
development in the relevant sphere; formation and coordination of policies in the spheres of competence; evaluation of policy 
implementation.

Key words: public administration, public management, functions, optimization of functions, functional survey, administra-
tive reform.

Постановка проблеми. Оптимізація функцій 
державного управління (у широкому розу-

мінні) в Україні на часі. Це зумовлено зміною 
суспільних відносин, що супроводжується акти-
візацією громадян та інститутів громадянського 

суспільства (їх відчутну потребу активної участі 
в процесах управління), процесами реформування 
у багатьох сферах життєдіяльності суспільства, 
децентралізаційних процесів щодо владних по-
вноважень при управлінні справами суспільства. 
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Зазначене впливає та вказує на розвиток держав-
ного управління (у широкому розумінні) («Public 
administration»), його перехід на новий еволюцій-
ний рівень управління — формування публічного 
управління («Public management»). Спонукає до 
активізації формування публічного управління 
в Україні також вибраний нею євроінтеграцій-
ний вектор розвитку. Саме під таким кутом зору 
пропонуємо подивитися на оптимізацію функцій 
управління справами суспільства та, насамперед, 
окреслити важливі аспекти оптимізації функцій 
системи державного управління у вузькому розу-
мінні: те, що стосується виконавчої гілки влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
науковців, які досліджували проблему формування 
й функціонування виконавчої гілки влади в Укра-
їні: В. Аверьянов, В. Бакуменко, О. Валевський, 
Н. Гончарук, С. Дубенко, І. Коліушко, О. Крупчан, 
М. Лахижа, В. Малиновський, В. Мельниченко, 
Т. Мотренко, Н. Нижник, В. Олуйко, Н. Плахотнюк, 
С. Серьогін, В. Сороко, В. Тимощук та ін.

Проте, нагальність оптимізації функцій держав-
ного управління в Україні за сучасних умов розвит-
ку суспільних відносин, зумовлює актуальність 
подальших досліджень цього питання.

Метою статті є висвітлення важливих аспек-
тів оптимізація функцій державного управління 
(у вузькому розумінні) в Україні на сучасному етапі 
розвитку суспільних відносин.

Виклад основного матеріалу. Початком процесів 
удосконалення системи державного управління 
України, зокрема оптимізації, можна вважати утво-
рення Указом Президента України від 2 жовтня 1997 
р. Державної комісії з проведення в Україні адміні-
стративної реформи (з метою підготовки і проведення 
в Україні комплексної адміністративної реформи, 
яка мала радикально змінити систему державного 
управління всіма сферами суспільного життя, пе-
ретворити її в один з визначальних чинників еко-
номічних та соціальних реформ) [9]. Концепція 
адміністративної реформи була схвалена Указом 
Президента України від 22 липня 1998 р. № 822 
[5] та передбачала виконання цілісного комплексу 
заходів, спрямованих на формування ефективної 
системи державного управління. Вона торкнулася 
переважної більшості проблем побудови і функ-
ціонування цієї системи, серед яких оптимізація 
структурної побудови та діяльності системи органів 
виконавчої влади (далі — ОВВ).

Проте, протягом 1996–2010 рр. очікуваного про-
гресу в здійсненні адміністративної реформи досягти 
не вдалося, було отримано лише часткові результати 
у напрямі досягнення майже усіх задекларованих 
цілей адміністративної реформи [1, с. 5]. Як резуль-
тат цього періоду: в Україні сформовано більшість 
інститутів публічної адміністрації, створено нову 
правову базу, що регламентує державне управління 
та місцеве самоврядування. Порівняно з 1998 р., 

коли була схвалена Концепція адміністративної 
реформи, кількість центральних ОВВ значно змен-
шилася. Відповідно до Указу Президента України 
від 9 грудня 2010 р. замість 112 центральних та 
урядових органів мало б бути утворено 72 (16 мініс-
терств та 56 інших ЦОВВ) [13].

Крім того, згідно з розпорядженням Президента 
України від 9 вересня 2011 р № 277/2011-рп «Про 
деякі питання щодо реалізації заходів, пов’язаних 
з оптимізацією системи центральних та місцевих 
органів виконавчої влади» було поставлено завдання 
міністерствам, іншим ЦОВВ подати у двотижневий 
строк пропозиції, зокрема, щодо оптимізації меха-
нізму реалізації державної політики на місцевому 
рівні, у т. ч. щодо функціонування територіальних 
органів міністерств, інших ЦОВВ [10]. Тобто, на на-
ступному етапі адміністративної реформи в Україні 
важливим вбачалося: впровадити нові ефективні мо-
делі публічної адміністрації, створити раціональну 
та стабільну систему ОВВ не лише на центральному, 
а й на місцевому рівні, здійснити ефективний розпо-
діл функцій і повноважень між органами публічної 
влади та рівнями публічної адміністрації, децентра-
лізувати надання адміністративних послуг громадя-
нам та підвищити їх якість, забезпечити розвиток 
місцевого самоврядування, створити професійну, 
політично нейтральну, відповідальну та авторитетну 
публічну службу, сформувати вищу управлінську 
еліту та утвердити партнерські відносини між дер-
жавою та громадянами [1, с. 9–10].

Слід зауважити, що за роки незалежності Укра-
їни відбулося близько чотирьохсот трансформацій 
ЦОВВ, здійснено декілька разів оптимізацію системи 
ЦОВВ, яка є структурною основою для реформування 
й модернізації державної служби, відкриває резерви 
для суттєвого скорочення видатків на управління 
в цілому та на персонал, наближає надання адміні-
стративних послуг до споживача, сприяє скороченню 
контрольно-наглядових функцій та дерегуляції. 
Станом на 17 січня 2018 року в Україні функціону-
вало 65 ЦОВВ, зокрема 18 міністерств, 20 держав-
них служб, 14 державних агентств, 4 державних 
інспекцій, і 9 ЦОВВ з іншими назвами [2, с. 45].

Стратегію реформування державного управлін-
ня України на 2016–2020 роки [3] визначено пріо-
ритетні завдання щодо реформування міністерств 
та інших ЦОВВ, а саме: визначення місії, сфери 
відповідальності, функцій і завдань міністерств 
та інших ЦОВВ, Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, усунення дублювання повноважень і функ-
цій, встановлення чіткого порядку спрямування та 
координації діяльності ЦОВВ Кабінетом Міністрів 
України через відповідних міністрів.

З метою окреслення керівних принципів організа-
ції системи ЦОВВ для забезпечення виконання таки-
ми органами всіх необхідних функцій, підзвітності, 
підконтрольності та максимальної ефективності 
і результативності їх діяльності, Кабінетом Міні-
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стрів України у грудні 2017 р. схвалено Концепцію 
оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади [16]. При цьому, зазначено, основні робочі 
процеси міністерств та інших ЦОВВ (нормотворча 
діяльність, організація виконання завдань, бюджетні 
процеси тощо) потребують перегляду та модернізації 
з метою уникнення зайвих бюрократичних процедур, 
перевантаження поточною роботою та неефектив-
ного витрачання робочого часу фахівців. Саме тому 
передбачено запровадження системного підходу до 
стратегічного планування та формування державної 
політики на основі її аналізу, оновлення організа-
ційної структури апарату міністерств, оновлення 
кадрового складу, оптимізації чисельності та рефор-
ми системи оплати праці державних службовців та 
інших працівників ЦОВВ, оптимізації структури й 
функцій інших (крім міністерств) ЦОВВ.

У 2017 році розпочалась реформа 10 пілотних 
міністерств першої хвилі, яка протягом першого 
півріччя 2018 р. мала б дозволити перетворити Мі-
ністерство охорони здоров’я, Міністерство фінансів, 
Міністерство аграрної політики і продовольства; 
освіти і науки, Міністерство інфраструктури, Мі-
ністерство культури, Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства, Міністерство юстиції, Міністерство 
соціальної політики, Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості на потужні аналітичні 
центри з формування політики. У цих міністер-
ствах утворюються директорати, а в Національному 
агентстві з питань державної служби та Держав-
ному агентстві з питань електронного урядуван-
ня — генеральні департаменти [4]. Директорат є 
самостійним структурним підрозділом апарату 
міністерства, що утворюється для виконання за-
вдань, пов’язаних із забезпеченням формування 
державної політики в одній або декількох сферах 
компетенції міністерства. Директорат безпосередньо 
підпорядкований державному секретарю мініс-
терства. Діяльність директорату координується 
міністром або відповідно до розподілу обов’язків 
першим заступником міністра чи заступником 
міністра. Основними завданнями директорату є: 
1) забезпечення формування державної політики на 
основі постійного аналізу стану справ у сфері його 
компетенції, вироблення альтернативних варіан-
тів розв’язання існуючих проблем; 2) здійснення 
моніторингу та оцінювання результатів реалізації 
державної політики, розроблення пропозицій щодо 
її продовження або коригування; 3) забезпечення 
нормативно-правового регулювання у сфері його 
компетенції [4].

При цьому слід нагадати про функціональне об-
стеження (далі — ФО) системи державного управлін-
ня та зокрема ОВВ, яке мало б передувати процесу 
оптимізації функцій, функціональної структури 
та як продовження — оптимізації організаційної 
структури системи ОВВ.

В Україні про ФО вперше зазначено у Концепції 
адміністративної реформи (1998 р.) [5]. Більш кон-
кретизувався цей процес у 2005 р. наказом Головного 
управління державної служби «Про затвердження 
Порядку проведення функціонального обстеження 
органів виконавчої влади» [11], проте цей порядок на 
практиці був застосований аж у 2007 р.: за результа-
тами його проведення у 2007 році сформовано реєстр 
державних функцій ЦОВВ, який включає близь-
ко 9,5 тисяч позицій та створює матрицю функцій 
ЦОВВ [7]. Окрім цього, функціональне обстеження 
сприяло також впровадженню органами публічного 
управління системи управління якістю відповідно 
до міжнародного стандарту ISO 9001:2000 на осно-
ві функціонального та процесного підходів [6] та 
отримання органами публічної влади відповідних 
сертифікатів, що з часом, на жаль, було втрачено. 
І хоч більшість із запланованих результатів в частині 
ФО так і не була оприлюднена (мова іде про реєстр 
державних функцій з його постійним оновленням), 
можна констатувати, що значною мірою здійснюване 
ФО було спрямоване на виокремлення як самосійної 
функції з надання адміністративних послуг, хоча 
і при відсутності на той час закону про адміністратив-
ні послуги та відсутності і до сьогодні законодавчого 
акта про адміністративну процедуру [17, с. 23–24].

Також слід зауважити, що у процесі проведення 
ФО ОВВ за [11] було виявлено слабкі місця методи-
ки ФО та попередню необізнаність з нею більшості 
учасників обстеження. Складність узагальнення 
результатів обстеження полягала у: не однозначному 
тлумаченні понять усіма учасниками функціональ-
ного обстеження; неоднаковій назві однієї й тієї ж 
функції (при цьому, функції органу та структурних 
підрозділів або занадто деталізовані, або занадто 
узагальнені так, що не видно суті); заформалізова-
ності форми «паспорт функції» (додаток 6 [11], яка 
не розкриває суті виконання функції; відсутності 
чіткого логічного зв’язку між функціями органів 
державного управління та законодавчими актами, на 
підставі яких вони мають бути здійснені; неможли-
вості визначити достатність кадрового забезпечення 
виконання функції. Порядком проведення функціо-
нального обстеження органів виконавчої влади [11] 
не було передбачено дослідження «пріоритетності» 
функцій, яка випливає із законодавства країни та 
обов’язково фінансується із державного бюджету як 
пріоритетна. Тому не можливо було відслідкувати 
логічний зв’язок між функціями органів державного 
управління та їх фінансуванням.

У 2010 р. було поновлено Порядок проведення 
функціонального обстеження органів виконавчої 
влади1 [12], який по суті зводився до самооцінюван-
ня ОВВ щодо відповідності завдань і функцій ОВВ 
чинному законодавству, внутрішньої структури ОВВ 
покладеним на них завданням і функціям з метою 

1 Чинний до 22 травня 2018 р. [8]
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усунення з практики їх діяльності внутрішніх су-
перечностей, дублюючих функцій та функцій, що 
не належать до сфери їх повноважень. Основною та 
єдиною формою цього ФО став «паспорт функції» із 
відповідей на 11 запитань (майже повтор додатку 6 
[11]), без належного наукового обґрунтування. Тобто, 
ФО було дуже звужено, хоч формальним результа-
том (результати не були оприлюднені), як свідчить 
інформаційна довідка НАДС України, стали укази 
Президента України «Про оптимізацію системи цен-
тральних органів виконавчої влади» від 09 грудня 
2010 р. № 1085/2010, у мотивувальній частині якого, 
серед іншого, зазначалося, що він прийнятий з ме-
тою «усунення дублювання повноважень», «Деякі 
питання організації роботи міністерств, інших цен-
тральних органів виконавчої влади» від 24 грудня 
2010 року № 1199/2010. Вагомим імпульсом як для 
цього періоду так і щодо здійснення функціонального 
обстеження у даному напрямі та його завершення 
були зобов’язання України перед міжнародними 
організаціями в частині затвердження статусу та 
нового переліку центральних органів виконавчої 
влади. У березні 2011 року вперше здійснюється за-
гальне законодавче регулювання статусу всіх ЦОВВ, 
в якому зберігається підхід до визначення функціо-
нального спрямування та видів ЦОВВ. Окрім того, 
здобутком даного періоду слід вважати розуміння 
ФО як постійно здійснюваного аналізу функцій та 
запровадження такого внутрішнього документа як 
паспорти функцій [17, с. 24].

У 2012 році було здійснено ФО обласних та район-
них державних адміністрацій, органів виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим [14], серед його 
основних завдань: здійснити аналіз конституцій-
но й законодавчо закріплених функцій діяльності 
органів державної влади; провести класифікацію 
нормативно визначених функцій органів державної 
влади за типологічними групами; підготовити про-
позиції щодо уточнення функцій органів державної 
влади за результатами ФО). При цьому поняття ФО 
звужено та визначено як механізм збору, аналізу та 
узагальнення інформації щодо реалізації завдань 
і функцій органів державної влади, який визначено 
у методичних рекомендаціях [14], а акцент зроблено 
на функції з надання адміністративних послуг та 
контрольно-наглядові (інспекційні) [17, с. 25].

У 2013 році було здійснено ФО територіальних 
органів міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади (мета — передача функцій від те-
риторіальних органів ЦОВВ до місцевих державних 
адміністрацій) [15].

Зауважимо, що Центр адаптації державної служ-
би до стандартів Європейського Союзу під функціо-
нальним обстеженням пропонує розуміти інструмент 

постійного аналізу відповідності завдань і функцій 
органів виконавчої влади чинному законодавству, 
а також відповідності внутрішньої структури ор-
ганів виконавчої влади покладеним на них завдан-
ням і функціям з метою усунення з практики їх 
діяльності внутрішніх суперечностей, дублюючих 
функцій та функцій, що не належать до сфери їх 
повноважень [18].

Висновки дослідження. Отже, на нашу думку, 
важливими аспектами оптимізації функцій держав-
ного управління в сучасній Україні є такі.

Слід розширити погляд на ФО як інструмент 
комплексного аналізу функцій в усій системі держав-
ного управління (не тільки в одному органі влади, 
або для виокремлення окремих функцій).

Дослідження щодо проведення адміністративної 
реформи в Україні та, зокрема, процесів оптимізації 
ОВВ, ЦОВВ вказують на недостатню увагу функціо-
нальним обстеженням. ФО має стати основою функ-
ціональної моделі державного управління. Наразі 
таке ФО потребує науково обґрунтованої методології.

Пропонуємо законодавчо закріпити поділ дер-
жавної політики на сектори, з відповідною полі-
тичною відповідальністю міністра як політика (яку 
він поділяє зі своїми заступниками) за конкретний 
сектор або сектори. Логічним було б, щоб міністр 
відповідав за один чи кілька секторів, і в залежності 
від цього мав би чи одного — першого заступника, 
чи кількох — першого заступника та заступників 
міністрів, кожен з яких відповідав би за визначе-
ний напрям державної політики та у такий спосіб 
постійно поділяючи політичну функцію й відпові-
дальність міністра.

Потребує перегляду та установлення логічного 
зв’язку між функціями ОВВ (в межах секторів дер-
жавної політики) та їх фінансуванням.

Подальший перехід від «Public administration» до 
«Public management» в Україні мав би проявитися 
і в передачі функцій, виконання яких здійснювали 
ОВВ, іншим недержавним або напівдержавним ін-
ституціям. Це стосується як контрольно-наглядо-
вих функцій, так і функцій реалізації (виконання) 
державної політики. До функцій урядового рівня 
має бути віднесено: визначення стратегічних пріо-
ритетів розвитку держави; координація державної 
політики; моніторинг та оцінка досягнення цілей; 
функцій міністерського рівня — визначення на-
пряму розвитку відповідної сфери; формування та 
координація політик у сферах відання; оцінювання 
впровадження політик.

Подальші дослідження мають стосуватися напра-
цювань науково обґрунтованої методології ФО як 
інструменту комплексного аналізу функцій в усій 
системі державного управління.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО СКЛАДУ  
ДЕРЖАВНИХ ТА МУНІЦИПАЛЬНИХ СЛУЖБ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО СОСТАВА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖБ

DEFINITION OF PROBLEMS FOR FORMATION  
OF THE STAFF MEMBERS OF STATE AND MUNICIPAL SERVICES

Анотація. У статті розглянуто основні проблеми формування кадрового складу державних та муніципальних служб. 
Проблема формування якісного, високопрофесійного корпусу державних і муніципальних службовців є однією з най-
складніших проблем будь-якої державної системи Визначено негативні тенденції системи підбору і переміщення кадрів 
в  системі державної і  муніципальної служби. Основні недоліки в  підборі непрофесійних кадрів обумовлені навіть не 
недосконалістю методів, а причинами більш «низького рівня» — небажанням їх використовувати і підбирати кадри, ке-
руючись діловими і моральними критеріями. Розглянуто основні причини невисокої компетентності і неефективності дій 
сучасних державних і муніципальних службовців Визначено основні причини невисокої компетентності і неефективності 
дій сучасних державних і  муніципальних службовців: недосконалість нормативно-законодавчої бази і  недолік знань 
і умінь для роботи по-новому. Звідси, цілком закономірно випливає другий блок причин: неясне уявлення працівниками 
органів державного і муніципального управління кола своїх повноважень і відсутність достатньо підготовлених кадрів. 
Має місце і низький рівень професійної підготовки українських державних і муніципальних службовців. Ситуація тут 
по істині кризова. Дослідження показують, що переважна частина керівників органів і структурних підрозділів органів 
виконавчої влади не мають освіти відповідного профілю їх професійної діяльності. Серед недостатньо освітлених напря-
мів кадрової роботи залишаються нові підходи до формування персоналу державної і муніципальної служби, особливо 
методи і засоби вивчення особистості при підборі і розстановці кадрів, не систематизований в повній мірі досвід оцінки 
та просування персоналу регіональних і муніципальних структур управління.

Ключові слова: державна та муніципальна служби, кадри, управління людськими ресурсами.

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы формирования кадрового состава государственных и му-
ниципальных служб. Проблема формирования качественного, высокопрофессионального корпуса государственных 
и муниципальных служащих является одной из самых сложных проблем любой государственной системы. Определены 
негативные тенденции системы подбора и перемещения кадров в системе государственной и муниципальной служ-
бы. Основные недостатки в подборе непрофессиональных кадров обусловлены даже не несовершенством методов, 
а причинами более «низкого уровня» — нежеланием их использовать и подбирать кадры, руководствуясь деловыми 
и моральными критериями. Рассмотрены основные причины невысокой компетентности и неэффективности действий 
современных государственных и муниципальных служащих Определены основные причины невысокой компетентности 
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и неэффективности действий современных государственных и муниципальных служащих: несовершенство нормативно-за-
конодательной базы и недостаток знаний и умений для работы по-новому. Отсюда, вполне закономерно следует второй 
блок причинам: смутное представление работниками органов государственного и муниципального управления круга 
своих полномочий и отсутствие достаточно подготовленных кадров. Имеет место и низкий уровень профессиональной 
подготовки украинских государственных и муниципальных служащих. Ситуация здесь по истине кризисная. Исследования 
показывают, что большая часть руководителей органов и структурных подразделений органов исполнительной власти 
не имеют образования соответствующего профиля их профессиональной деятельности. Среди недостаточно освещенных 
направлений кадровой работы остаются новые подходы к формированию персонала государственной и муниципаль-
ной службы, особенно методы и средства изучения личности при подборе и расстановке кадров, не систематизирован 
в полной мере опыт оценки и продвижения персонала региональных и муниципальных структур управления.

Ключевые слова: государственная и муниципальная службы, кадры, управление человеческими ресурсами.

Summary. In the article the main problems of forming the personnel of state and municipal services are considered. The 
problem of forming a high-quality, highly professional corps of state and municipal employees is one of the most difficult prob-
lems of any state system. Negative tendencies in the system of selection and movement of personnel in the system of state and 
municipal service have been determined. The main shortcomings in the selection of non-professional cadres are due not to the 
imperfection of methods, but to the causes of a «lower level» — the unwillingness to use them and select personnel, guided by 
business and moral criteria. The main reasons for the low competence and ineffectiveness of the actions of modern state and 
municipal employees are considered. The main reasons for the low competence and ineffectiveness of the actions of modern 
state and municipal employees are identified: the imperfection of the regulatory and legislative framework and the lack of 
knowledge and skills for working in a new way. Hence, the second block is quite naturally followed by the following reasons: a 
vague idea by employees of the state and municipal government bodies of the circle of their powers and the lack of sufficiently 
prepared squares. There is also a low level of professional training of Ukrainian state and municipal employees. The situation 
here is truly crisis. Studies show that most of the heads of bodies and structural divisions of executive bodies do not have the 
education of the corresponding profile of their professional activities. Among the insufficiently lit directions of personnel work 
there are new approaches to the formation of personnel of the state and municipal service, especially the methods and means 
of studying the personality in the selection and placement of personnel, the experience of evaluation and promotion of staff in 
regional and municipal management structures has not been fully systematised.

Key words: state and municipal services, human resources, human resources management.

Постановка проблеми. Удосконалення системи 
управління державної і муніципальної служ-

би виступає важливою умовою успішного вирішен-
ня поставлених перед суспільством завдань і зміц-
нення української державності. Саме органи влади 
і управління, персонал державної і муніципальної 
служби можуть безпосереднім чином впливати на 
розвиток реформ, що відбуваються в країні, забез-
печувати реалізацію рішень, спрямованих на мо-
дернізацію життя українського суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам кадрової політики і кадрової роботи в органах 
державної влади та муніципального управління 
приділяють серйозну увагу такі українські вчені, 
як В. Барвицький, Р. Бабун, С. Дубенко, Т. Витко, 
Л. Гогіна, С. Дембицька, С. Дубенко, А. Медвідь, 
М. Нинюк, В. Олуйко, М. Шевчук, та ін.

І все ж, незважаючи на значущість і актуальність 
кадрових питань, певні зрушення в теоретичному 
і практичному вирішенні означеної проблеми, до 
остаточного завершення роботи в даній області ще 
досить далеко.

Формулювання цілей статті. Метою роботи є ви-
значення основних проблем підбору і розстановки 
кадрів державної і муніципальної служби та вияв-
лення напрямків вдосконалення кадрової роботи 
в системі державного і муніципального управління.

Для досягнення поставленої мети в ході дослі-
дження вирішувалося завдання показати роль кадро-
вої політики в справі вдосконалення діючої системи 
державного і муніципального управління

Виклад основного матеріалу. До першочергових 
завдань в роботі з кадрами слід віднести підвищення 
наукової обґрунтованості державної кадрової полі-
тики, створення нової системи роботи з кадрами, 
професійного розвитку персоналу державної муні-
ципальної служби, розширення мережі та якісне 
оновлення державно-освітніх установ і кадрових 
служб державних і муніципальних органів, освоєння 
світового досвіду в управлінні людськими ресурсами.

Тут піднімаються такі неоднозначні питання, як 
удосконалення системи відбору кадрів на державну 
і муніципальну службу, розробка наукових крите-
ріїв їх оцінки, науковий підхід до аналізу потреб 
в управлінському персоналі, формування ефектив-
них технологій розстановки і просування кадрів, 
підвищення обґрунтованості кадрових рішень та 
розширення їх гласності та ін.

Переломлення даних напрямів кадрової роботи 
крізь призму української дійсності призводить до 
висновку, що в сфері роботи з кадрами державної 
і муніципальної служби ми поки маємо більше проб-
лем, ніж позитивних результатів. У багатьох регіо-
нах України відсутні довгострокові перспективи 
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в підготовці та використанні кадрів, кадрова полі-
тика часто носить безсистемний характер, в зв’яз-
ку з чим виявляється неузгодженою з програмами 
економічного і соціального розвитку територій, в ній 
немає продуманої системи підбору і переміщення 
кадрів [1].

Підсилює дані негативні тенденції:
 – надмірний ріст управлінського персоналу у всіх 

сферах, що знижує ефективність влади, збіль-
шує витрати на утримання апарату, послаблює 
можливості контролю за його діяльністю;

 – бюрократизм апарату;
 – включення частини чиновництва на різних рів-

нях управління в політичну боротьбу, що при-
зводить до саботажу державних управлінських 
рішень;

 – корупція, що активно проникає у владні струк-
тури та ін.
Невтішні підсумки економічного, соціального, 

культурного розвитку України в останнє десятиліття 
XX ст. свідчать, що «апарат держуправління поки 
мало пристосований до практичного здійснення 
загальнонародного інтересу і прийняття норма-
тивно-правових рішень, політизований і хаотично 
структурований, слабо справляється з численним 
спокусами влади. Громадськість адекватно реагує 
на це, дивиться на держслужбовця, як на зволікача 
і бюрократа, малоінтелігентну і обмежену людину, 
казнокрада, який всіляко прагне до влади. У су-
спільстві наростає занепокоєння бюрократизацією 
управлінських структур [2].

Взагалі, можна виділити наступні недоліки, що 
виникають при підборі кадрів на державну і муні-
ципальну службу:

 – протекціонізм, висування працівників за прин-
ципами особистої відданості;

 – відсутність серйозних конкурсів на заміщення 
вакантних посад;

 – некомпетентність самих працівників, які займа-
ються питаннями підбору і виховання кадрів;

 – суб’єктивізм при оцінці ділових і особистісних 
якостей працівника;

 – недостатнє використання в цій роботі демокра-
тичних засад.

За останні роки ситуація з кадрами в органах 
державної влади погіршилося. Найбільш підго-
товлені працівники йдуть із цих органів на роботу 
в різні недержавні структури. В результаті робота 
в державному апараті стає мало привабливою і не 
престижною. У зв’язку з цим виникають серйозні 
труднощі з забезпеченням високої дисципліни, ви-
могливості і відповідальності працівників [3].

Картина спеціалізацій базової вищої професійної 
освіти у державних і муніципальних службовців 
в цілому по країні така: 60% з них мають інженер-
но-технічну, сільськогосподарську або медичну 
освіту; 6% — соціально-економічну або гуманітарну, 
але не пов’язану з профілем держслужби; 5% — юри-
дичну; 23,5% — освіту за однією зі спеціальностей 
кваліфікаційної групи «Економіка і управління» 
і лише 1% за фахом «Державне і муніципальне 
управління». Близько 5% і зовсім не пройшли ву-
зівської підготовки. Лише 4% отримали в останні 
роки додаткову освіту за однією з 10 спеціальностей 
державної служби. Відчувається гостра нестача 
високопрофесійних фахівців практично в усіх на-
прямках правової, фінансово-бюджетної політики, 
питань планування соціально-економічного розвит-
ку територій і т. д. Такий стан потребує суттєвого 
коригування в кадровій діяльності, перетворення 
державної і муніципальної служби в більш динаміч-
ний, відкритий інститут, виходу на новий кадровий 
рівень в системі державного і муніципального управ-
ління. А це неможливо без науково обґрунтованої 
концепції кадрової політики.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Українська система місцевого самоврядування 
з точки зору кадрового потенціалу відчуває сьо-
годні гостру потребу в удосконаленні. Разом з тим 
вдосконалення кадрового забезпечення місцевого 
самоврядування передбачає не тільки підготовку 
висококваліфікованих фахівців в галузі державного 
і муніципального управління, але і відбір на муніци-
пальні посади кращих з них, ефективний розподіл 
даних фахівців в рамках конкретних муніципальних 
органів та їх структурних підрозділів, використання 
при цьому великого комплексу ефективних кадрових 
технологій — як традиційних, так і більш сучасних.
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