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НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ  
НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ  
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ  
НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ПРИНЯТИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

DIRECTIONS OF APPLICATION OF THE MAIN  
SCIENTIFIC APPROACHES TO PUBLIC  
MANAGEMENT DECISION-MAKING

Анотація. У статті досліджено особливості застосування до прийняття державно- управлінських рішень наукових під-
ходів. Будь-яка управлінська діяльність спрямована на досягнення визначеної мети чи необхідного стану об’єкта управ-
ління. Здійснити цю діяльність можливо лише за умов цілеспрямованого впливу суб’єкта управління на об’єкт у вигляді 
управлінських рішень та інших управлінських дій. Вид рішення та його зміст залежать від характеру задач, які потребу-
ють розв’язання. Задачі управління можна класифікувати на основі їх внутрішніх особливостей та способу розв’язання.
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Як свідчить досвід, будь-яка соціальна система породжує погано і добре структуровані задачі, що стосується і при-
йняття рішень у системі державного управління. Саме складністю розв’язання таких задач зумовлюється певна ризи-
кованість дій управлінців під час прийняття рішень. Оскільки нова відповідальність стосовно розв’язання таких задач 
покладається на особу або виконавчий орган управління, а процес виконання рішень та його наслідки значною мірою 
залежать від індивідуальних якостей особи, причетної до підготовки варіантів рішення, вони завжди є суб’єктивними.

Процес прийняття державно- управлінських рішень має враховувати соціологічний характер проблеми, що досліджу-
ється, в основі якої знаходиться поведінкова парадигма, згідно з якою прийняття управлінського рішення — це мотиво-
вана, раціональна дія в межах соціальної організації. Вона здатна поєднати дисципліни, що досліджують поведінку та 
діяльність соціальних систем, і застосувати їх у теорії державного управління.

Нині в Україні, відсутні умови для системної орієнтації державно- управлінських рішень. Одна з перешкод — недо-
статня ясність співвідношення ситуаційності та системності в державному управлінні, а також нехтування комплексним 
урахуванням усіх факторів впливу на прийняття державно- управлінських рішень.

Ключові слова: державне управління, управлінські рішення, державно- управлінські рішення, системний підхід, ситу-
аційний підхід, процесний підхід, формалізований підхід.

Аннотация. В статье исследованы особенности применения до принятия государственно- управленческих решений 
научных подходов. Любая управленческая деятельность направлена на достижение определенной цели или необходи-
мого состояния объекта управления. Осуществить эту деятельность возможно только в условиях целенаправленного 
влияния субъекта управления на объект в виде управленческих решений и других управленческих действий. Вид реше-
ния и его содержание зависят от характера задач, требующих решения. Задачи управления можно классифицировать 
на основе их внутренних особенностей и способа разрешения.

Как показывает опыт, любая социальная система порождает плохо и хорошо структурированные задачи, что каса-
ется и принятия решений в системе государственного управления. Именно сложностью решения таких задач предопре-
деляется определенная рискованность действий управленцев при принятии решений. Поскольку новая ответственность 
в отношении решения таких задач возлагается на лицо или исполнительный орган управления, а процесс выполнения 
решений и его последствия в значительной степени зависят от индивидуальных качеств лица, причастного к подготовке 
вариантов решения, они всегда являются субъективными.

Процесс принятия государственно- управленческих решений должно учитывать социологический характер пробле-
мы, что исследуется, в основе которой находится поведенческая парадигма, согласно которой принятие управлен-
ческого решения — это мотивированная, рациональное действие в рамках социальной организации. Она способна 
объединить дисциплины, исследующие поведение и деятельность социальных систем, и применить их в теории госу-
дарственного управления.

Сегодня в Украине отсутствуют условия для системной ориентации государственно- управленческих решений. Одно из 
препятствий — недостаточная ясность соотношение ситуационности и системности в государственном управлении, а так-
же пренебрежение комплексным учетом всех факторов влияния на принятие государственно- управленческих решений.

Ключевые слова: государственное управление, управленческие решения, государственно- управленческие решения, 
системный подход, ситуационный подход, процессный подход, формализованный подход.

Summary. The article investigates the features of the application of scientific approaches before the adoption of state- 
management decisions. Any management activity is aimed at achieving a certain goal or the necessary state of the object of 
management. It is possible to carry out this activity only in the conditions of purposeful influence of the subject of management 
on object in the form of administrative decisions and other administrative actions. The type of solution and its content depend 
on the nature of the tasks to be solved. Management tasks can be classified based on their internal characteristics and the way 
they are resolved.

As experience shows, any social system generates poorly and well-structured tasks, as well as decision- making in the system 
of public administration. It is the complexity of solving such problems that determines the certain riskiness of managers ‘ actions 
when making decisions. Since the new responsibility for such tasks rests with the person or Executive body of the office, and 
the process of implementation and its consequences depend largely on the individual qualities of the person involved in the 
preparation of the solutions, they are always subjective.

The process of making public- management decisions should take into account the sociological nature of the problem that 
is being investigated, which is based on the behavioral paradigm, according to which the management decision — making is a 
motivated, rational action within a social organization. It is able to combine disciplines that study the behavior and activities of 
social systems, and apply them to the theory of public administration.

Today in Ukraine there are no conditions for system orientation of state- administrative decisions. One of the obstacles is the 
lack of clarity of the relationship between situational and systemic in public administration, as well as the neglect of compre-
hensive consideration of all factors influencing the adoption of public management decisions.

Key words: public administration, management decisions, public management decisions, system approach, situational ap-
proach, process approach, formalized approach.
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Постановка проблеми. Враховуючи дуже ши-
рокий спектр та багатоплановість державно- 

управлінських рішень та їхніх функцій, доцільно 
використовувати міждисциплінарний підхід до 
дослідження процесу їхніх прийняття та реалізації. 
Він зумовлюється, перш за все, складністю та багато-
плановістю проблеми, що вивчається, її залежністю 
від суб’єкта (особи, яка приймає рішення) та об’єкта 
(соціальної структури управління), які, у свою чер-
гу, є складними системами. Тому потрібно макси-
мально враховувати зв’язки всіх аспектів людської 
поведінки, умови навколишнього середовища, які 
й забезпечують оптимізацію взаємодії наук.

Проблема прийняття державно- управлінських 
рішень належить до класу задач, які не вирішуються 
в межах монодисциплін, а вимагають використання 
комплексу наук: соціології, математики, психології, 
інформатики, філософії, теорії державного управ-
ління, менеджменту, економіки. Однак на шляху 
такого синтезу зустрічається чимало труднощів, 
передусім методологічного плану, які необхідно 
подолати. Перша з них полягає в тому, що всі пере-
лічені науки багаті на власну термінологію, систему 
категорій. Наприклад, загальний для них термін 
«прийняття рішення» або категорія «соціальне» 
по-різному трактуються кожною з них. Тому най-
першим завданням має бути порівняльний аналіз 
категорій, що застосовуються в різних галузях знань 
у розгляді процесу прийняття рішення. Друга про-
блема — це визначення базової наукової дисципліни. 
У нашому дослідженні така роль відводиться теорії 
державного управління.

Аналіз останніх публікацій за проблематикою. 
Проблема прийняття управлінського рішення завж-
ди знаходилася в центрі уваги представників різних 
галузей знань. Їх можна згрупувати за змістовною 
науковою спрямованістю: психологічною, управлін-
ською, соціологічною, філософською, інформаційно- 
кібернетичною та ін. У цьому контексті слід відзна-
чити відомі роботи В. Д. Бакуменко [1], Б. Гурне [2], 
А. О. Дєгтяря [4], В. Ю. Степанова [4], С. В. Тарабан 
[4], М. С. Орліва [6], В. В. Цвєткова [9] та інших 
дослідників, які розглядають проблему з позиції 
теорії управління та з урахуванням її психологічних 
аспектів. У працях відомих західних авторів М. Аль-
берта [5], Б. Гурне [3], М. Мескона [5], Г. Райта [6], 
Г. Саймона [8], і Ф. Хедоурі [5] вона розглядається 
з точки зору теорії менеджменту. Однак, незважа-
ючи на численні дослідження, недостатньо висвіт-
леними залишаються особливості застосування до 
прийняття державно- управлінських рішень таких 
наукових підходів, як процесного, формалізованого, 
системного та ситуаційного.

Формулювання цілей (мети) статті. Ціллю даної 
статті є узагальнення особливостей застосування до 
прийняття державно- управлінських рішень науко-
вих підходів, та надання пропозицій з удосконалення 
даного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
гляд підходів різних наук, у надрах яких зародилась 
теорія прийняття рішення, до предмета дослідження 
уможливлює визначення специфічних рис моно-
дисциплінарного погляду, що є характерними для 
предмета кожної з дисциплін.

Аналіз дисциплін передбачає виявлення їх мето-
дологічної ролі у дослідженні прийняття рішення. 
Ці дисципліни можна об’єднати за принципом:
а) загальні методологічні теорії (філософія, загальна 

теорія систем, теорія організації, кібернетика);
б) спеціальні методологічні теорії (теорія прийняття 

рішення, теорія дослідження операцій, теорія 
активних систем, теорія ігор, теорія соціальної 
дії та ін.).
У загальній теорії управління процесу прийняття 

рішень відводиться досить важливе місце. Від того, 
наскільки правильними будуть рішення, значною 
мірою залежить успішне функціонування органі-
зації, ефективність її діяльності. У зв’язку з цим 
у 70-х рр. ХХ ст. сформувалося декілька напрямків 
розвитку теорії прийняття рішень.

Одним із них є використання математичних 
методів, тобто спроба математичної формалізації, 
що передбачає побудову відповідної математичної 
моделі, яка формально подає проблемну ситуацію.

Однак під час практичного використання вже 
розроблених математичних методів прийняття 
управлінських рішень виникають серйозні усклад-
нення, що обмежують застосування. Вони пов’язані, 
перш за все, зі складними системами, які вклю-
чають соціально- психологічний фактор [1, С. 30]. 
Також важко було застосовувати математичні ме-
тоди, розв’язуючи задачі в «умовах ризику», коли 
необхідно враховувати ймовірність випадкових 
подій, вирішуючи оперативні завдання негайно 
або в дуже стислі строки, оскільки затримка часто 
може призводити до значно більших витрат, ніж 
у разі прийняття не зовсім оптимального рішення.

Попри всі труднощі, використання математич-
них, кібернетичних методів у поєднанні з елект-
ронно- обчислювальною технікою значно полегшує 
роботу керівників. Постановку задач, вибір критеріїв 
ефективності та остаточного варіанта рішення завж-
ди здійснює керівник на основі особистих логічних 
роздумів та інтуїції, з урахуванням конкретних об-
ставин, зовнішніх умов, мотивів поведінки, цілей, 
цінностей та норм організації. Саме це відрізняє 
рішення, яке приймає людина, від його варіантів, 
пропонованих машиною.

На підставі зазначеного можна виділити третій, 
найбільш плідний напрямок розвитку математично- 
кібернетичного підходу до процесу прийняття рі-
шення, пов’язаний з використанням евристичних 
методів, що застосовуються людиною у процесі твор-
чого мислення. За їхньої допомоги свого часу перед-
бачалося моделювання поведінки людини в управ-
лінських процесах. Але у зв’язку з винятковою 
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складністю людської поведінки цю проблему поки 
що не вирішено.

Дослідження операцій поклало початок розробці 
підходу, який, на наш погляд, забезпечує найбільш 
ефективне вирішення організаційно- управлінських 
завдань. Процедуру цього підходу можна розпо-
ділити на етапи: постановка проблеми, побудова 
математичної моделі системи, що вивчається, по-
шук варіантів рішення за допомогою моделі, пере-
вірка моделі й отриманого за її допомогою варіанта 
рішення, побудова процедури побудови рішення, 
здійснення рішення.

Відомо два методи отримання оптимальних рі-
шень за допомогою моделі: аналітичний і чисельний. 
Аналітичні процедури зводяться до використання 
математичної дедукції, що потребує використання 
різних розділів математики (математичного аналізу 
та матричної алгебри). Аналітичні рішення набу-
вають абстрактного вигляду, тобто підставлення 
чисел замість символів у більшості випадків робить-
ся після отримання рішення. Чисельні процедури 
складаються з добору значень для змінних моделі, 
якими керують, порівняння чи отримання даних 
і вибору значень, що дають найбільш вигідний ва-
ріант рішення [3, с. 36].

У наш час ажіотаж навколо проблем застосування 
електронно- обчислювальної техніки в управлінні 
припинився, і більшість фахівців у галузі держав-
ного управління сходяться на думці, що машина 
потенційно здатна допомогти системі управління 
стати більш оснащеною в науковому плані, особливо 
за умови використання значної кількості нової про-
грамної продукції (експертні системи типу Expert 
Choice, Rational Rose), що пропонується спеціалі-
зованими фірмами. Але й досі управління потребує 
людської свідомості, його, хоча б частково, необхідно 
розглядати, як мистецтво.

У посібнику М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі 
«Основи менеджменту» управління розглядаєть-
ся з точки зору процесного підходу, який полягає 
в поєднанні істотних видів управлінської діяльності 
з певною кількістю категорій (наведений в цій праці 
категоріальний апарат використовується і в держав-
ному управлінні) [5, с. 28]. При цьому через процес 
управління виконуються функції планування, ор-
ганізації, мотивації, контролю.

Зазначені чотири первісні функції управління 
об’єднуються процесами комунікації та прийняття 
рішень. Саме таке місце відводиться прийняттю 
рішень у цій концепції.

Попри важливість даного процесу, теорія менедж-
менту ще не опрацювала специфічної, притаманної 
тільки їй теорії прийняття рішень. Вона лише об’єд-
нала і використала різні підходи до цієї проблеми, 
більшість із яких було розглянуто пізніше, а також 
синтезувала знання з теорії прийняття рішень на 
засадах принципу практичного застосування тих 
чи інших методів.

Специфіка даного підходу полягає в тому, що ме-
неджер повинен вміти «оцінювати» ситуацію, і така 
оцінка значною мірою залежить від його досвіду, 
інтуїції, передбачливості. Як свідчить багаторічний 
закордонний досвід, менеджери приймають кращі 
рішення, якщо їх навчити упорядкованому процесу 
мислення. Наприклад, у Гарвардській вищій школі 
менеджменту майбутніх менеджерів знайомлять із 
великою кількістю управлінських ситуацій. Шляхом 
вирішення багатьох проблем, той, хто навчається, 
набуває важливих навичок прийняття рішень у такій 
послідовності: виявлення проблеми — визначення аль-
тернативи — вибір найкращої з альтернатив [7, с. 51].

Але менеджерам, що навчаються, значно лег-
ше набути необхідних навичок, якщо спочатку їх 
ознайомити з методологією прийняття рішень, на-
вчити розгляду не лише методів, що найчастіше 
використовуються (математичних, кібернетичних, 
психологічних), але й якісному розумінню логічно 
обґрунтованої методологічної системи даної теорії. 
Це повинно тренувати їхню здатність швидко реагу-
вати на певне становище та формувати вміння ситу-
аційного використання набутих навичок, оскільки 
розрізнене уявлення про різні методи прийняття 
рішень без узагальненої методологічної картини 
не дозволяє обрати найкращій із них. Не можна 
розраховувати, що здатний до методологічного ана-
лізу і синтезу менеджер самостійно створить власну 
систему управлінських дій. Щоб прийняти раціо-
нальне державно- управлінське рішення, необхідно 
проаналізувати десятки змінних.

У міждисциплінарних працях фахівців із держав-
ного управління соціологів, філософів, соціальних 
психологів з теорії прийняття рішень, теорії управ-
ління на перший план висувається задача форма-
лізації процесу управління в цілому, визначення 
послідовного ряду процедур, які забезпечують його 
оптимальність [9, с. 31].

Найбільш повна характеристика формалізова-
ного підходу до прийняття управлінських рішень 
міститься в ідеї так званого «управлінського циклу». 
Як зазначає В. Бакуменко, вона ґрунтується, перш 
за все, на тому, що будь-яка управлінська діяльність 
передбачає реалізацію послідовного ряду процедур, 
починаючи з визначення мети і завершуючи вико-
нанням задач, породжених цією метою [2, с. 34]. На 
основі інформації про вирішення цих задач постає 
нова мета, що визначається як циклічність.

Згідно з А Дегтярем, цикл управління включає 
чотири етапи: прийняття рішення, впровадження, 
оцінку, рекомендацію про зміни [4, с. 39]. Однак 
в його моделі не виділяється найскладніший етап 
в управлінні — визначення проблеми.

Етапи процесу опрацювання прийняття державно- 
управлінських рішень зводяться в певні блоки, які 
не можна розглядати ізольовано один від одного, 
оскільки для прийняття державно- управлінських 
рішень необхідно використовувати системний підхід.
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У разі, якщо мету не досягнуто, необхідно вста-
новити, з яких основних причин, якою мірою вона 
залежала від виконавців, а якою — від правильності 
та обґрунтованості самого рішення.

Нині в Україні, відсутні умови для системної 
орієнтації державно- управлінських рішень. Одна 
з перешкод — недостатня ясність співвідношення 
ситуаційності та системності в державному управ-
лінні, а також нехтування комплексним урахуван-
ням усіх факторів впливу на прийняття державно- 
управлінських рішень. Під ситуацією в теорії та 
практиці менеджменту розуміється сукупність об-
ставин та умов, що спонукають менеджера приймати 
рішення та виконувати певні управлінські дії.

Поняття «система» означає об’єднання елемен-
тів в єдине ціле. У цьому розумінні системою може 
бути будь-яка справа, за яку менеджер вважає себе 
відповідальним: бізнес, організація, проект, тра-
диція, місія тощо.

Ситуація та система — це реалії в полі діяльності 
і творчості особи, яка приймає управлінські рішення. 
З цього погляду ситуація та система — найважливіші 
категорії, які існують навіть тоді, коли не використо-
вуються в уявному акті з підготовки рішень. Як по-
няття вони допомагають не лише створювати образ 
ситуації, що склалася та потребує розв’язання, але 
й ефективно її моделювати. М. Орлів стверджував, 
що у певній площині дослідження ситуація і систе-
ма виступають як свого роду полюси, між якими 
рухається думка менеджера [6, с. 27]. З цієї точки 
зору і саму історію менеджменту можна розглядати 
як рух між цими полюсами.

Залежно від досвіду й таланту управлінець може 
розширювати просторові та часові рамки ситуації, 
стихійно обмірковувати об’єкт управління більш-
менш системно. Але до ХХ ст. в управлінні, а зна-
чить, і в прийнятті державно- управлінських рішень 
переважав ситуаційний підхід, тобто управління 
розглядалося як продиктоване конкретними обста-
винами. Принципом, що визначав його, є адекват-
ність управлінського рішення конкретній ситуації. 
Адекватним у даній ситуації вважається рішення, 
що є найкращим з точки зору зміни ситуації безпо-
середньо після надання їй відповідного управлін-
ського впливу.

Кожен з елементів системи повинен бути най-
кращим сам по собі, незалежно від стану окремих 
елементів і системи в цілому. Ситуаційний підхід 
до прийняття державно- управлінських рішень — це 
орієнтація на найближчий позитивний результат, 
який на побутовому рівні розуміється як пошук 
найкращого рішення за ситуації, що виникає.

У державному управлінні використання ситуацій-
ного підходу може призвести до значних небажаних 
наслідків, оскільки найкращий у даний час варіант 
рішення може виявитися зовсім не таким.

Намагання відреагувати на кожну зміну ситуації 
адекватно приводить до застосування принципово 

нових рішень. Якщо такий підхід використовува-
ти у процесі прийняття державно- управлінських 
рішень, то держава фактично опиниться у фарва-
тері подій і не буде володіти ситуаціями. Тобто про 
стабільну державну політику в цьому випадку не 
можна говорити.

Управління за обставинами на державному рівні 
можливе в умовах екстраординарних ситуацій, що 
швидко і непередбачувано змінюються. Наприклад, 
працівникам оперативно- рятувальних служб часто 
доводиться приймати рішення в умовах конкретних 
ситуацій.

Під час опрацювання стратегії та політики дер-
жави управлінські структури повинні використову-
вати системний підхід, який передбачає, що кожен 
з елементів системи повинен бути оптимальним, а не 
найкращим, як за ситуативного підходу.

Різні школи наукового управління освоювали 
різні аспекти, компоненти й елементи об’єкта управ-
ління як системи за допомогою кількісних методів, 
розробляли відповідні економіко- математичні та 
логічні моделі. Ці розробки втілилися в наукову 
дисципліну, спрямовану на ефективний розподіл 
ресурсів за системою цілей, — дослідження опера-
цій. Пізніше сформувалася ще одна управлінська за 
суттю, але технічна за змістом дисципліна — систе-
мотехніка, яка вивчає процес прийняття рішень за 
умов функціонування складних технічних систем. 
У системотехніці будь-який з елементів системи, 
у тому числі й людина, повністю є підвладним ціло-
му. Основний принцип системотехніки — оптимі-
зація елементів відносно всієї системи, що означає 
вибір елементу таким чином, щоб він у взаємозв’язку 
з іншими елементами, найбільшою мірою сприяв 
досягненню цілей системи в цілому. Досягаючи 
такої оптимізації, слід уникати стану, коли кожен 
з елементів системи є найкращим сам по собі, поза 
взаємодією з іншими елементами.

У більшості випадків об’єктом, суб’єктом і го-
ловним ресурсом управління, в тому числі під час 
прийняття державно- управлінських рішень, є лю-
дина, а цього не враховує системний аналіз та систе-
мотехніка. Тому при опрацюванні найважливіших 
державно- управлінських рішень (наприклад, стра-
тегія соціально- економічного розвитку регіону), 
що визначають політику держави, використання 
системного підходу з людиною в центрі досліджу-
ваної системи є необхідною умовою забезпечення 
ефективного державного управління. Системний 
підхід, базується на визнанні об’єктивної діалек-
тики матеріальної сфери та взаємозалежності подій 
і передбачає врахування всіх суттєвих факторів, 
їхніх взаємозв’язків та інтеграції частин в єдине 
ціле [8, с. 64].

Теорія системного підходу вирізняє клас настіль-
ки складних систем, що їх важко точно та детально 
описати. Вони також поділяються на детермінова-
ні та ймовірнісні, а останні є об’єктом досліджень 
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кібернетики. З цих теоретичних позицій систему 
державного управління з її різноманітними та чис-
ленними зв’язками, великою кількістю вхідних 
елементів, імовірнісним характером реакції біль-
шості населення на деякі державно- управлінські 
рішення доцільно віднести до класу досить складних 
імовірнісних систем з людиною в центрі, тобто до 
складної соціально- економічної системи.

Системний підхід в управлінні такими система-
ми — це сукупність принципів діяльності керівників 
та персоналу з метою забезпечення ефективності 
системи. Системний підхід до прийняття державно- 
управлінських рішень у складній соціально- 
економічній системі передбачає такі принципи:

 – цілісність — системі державного управління при-
таманні риси, що не є властивими жодному з її 
елементів;

 – охоплення сукупності різновидів людської діяль-
ності — діяльність людини є головним фактором 
управління системою;

 – тіснота зв’язків у системі — подолання суперечно-
стей між елементами системи з метою вирішення 
проблеми;

 – генетична визначеність — урахування походжен-
ня та природи проблеми, аналіз її витоків та на-
слідків;

 – просторово- часове існування — існування елемен-
тів (внутрішніх і зовнішніх) у певних просторово- 
часових відносинах;

 – історичність — визначення особливостей су-
часного стану існування системи як поєднання 
минулого і майбутнього, циклічність існування 
та розвитку системи, передбачення піднесень і 
спадів, готовність до кризових ситуацій та ризи-
кованих рішень;

 – умовність кордонів — управління не тільки вну-
трішніми, а й зовнішніми процесами функціону-
вання системи, що зумовлює розширення її меж 
без порушення цілісності;

 – розподіл процесів на творчі та руйнівні — функ-
ціонування системи потребує взаємодії системо-
творчих та системоруйнівних процесів, оскільки 
без них неможливий розвиток цілісності;

 – співвідносність елементів — забезпечення певного 
для кожної із систем їхнього співвідношення у 
чітко визначених межах;

 – комунікативність — ефективне виконання дер-
жавно- управлінського рішення є можливим лише 

завдяки комунікації між людьми у процесі їхньої 
спільної діяльності.
Процес прийняття державно- управлінського 

рішення з використанням системного та ситуацій-
ного підходів передбачає визначення для кожного 
з варіантів політики своїх цілей, оцінку можливих 
наслідків. Для цього можна використовувати іміта-
ційне моделювання. На основі аналізу альтернатив-
них варіантів політики та можливих їх наслідків 
вибирається одна з альтернатив із варіантами до-
сягнення визначеної мети. Для вибраного варіанта 
визначається сукупність особистих цілей і завдань, 
виходячи з яких приймається відповідне державно- 
управлінське рішення.

Ефективність управлінських рішень визначається 
структурою управління і значною мірою залежить 
від урахування в сукупності цілей об’єкта управ-
ління, його особливостей, а також можливостей 
доведення цих рішень через систему комунікацій.

Виходячи з наведеного, можна зробити висновок, 
що основними факторами впливу на прийняття 
державно- управлінського рішення є врахування 
цілей об’єкта управління, якість системи комуні-
кацій, що доводить рішення до об’єкта управлін-
ня, ефективність та результативність здійснення 
управлінських функцій: прогнозування, аналізу, 
організації, мотивації й контролю за виконанням 
рішення відповідно до всіх наведених вище прин-
ципів системного та ситуаційного підходів.

Висновки і перспективи подальших дослід-
жень. Процес державного управління складними 
соціально- економічними системами, включаючи 
прийняття рішень, пов’язаний із необхідністю пе-
рероблення величезних обсягів різнопланової інфор-
мації. Обмежені можливості людини щодо сприй-
няття й засвоєння інформації призводять до вибору 
неоптимальних рішень. Тому і потрібний науковий 
підхід, який в широкому розумінні передбачає вико-
ристання теорії державного управління, сукупності 
відповідних рекомендацій, комплексне застосування 
усіх засобів забезпечення прийняття та реалізації 
рішень, логічного мислення та інтуїції людини, 
математичних методів та обчислювальної техніки. 
Науковий підхід дозволяє керівникові об’єктивно 
оцінювати проблемну ситуацію, якнайповніше вра-
ховувати наявні ресурси та обмеження, формулю-
вати й аналізувати варіанти рішень, вибирати з них 
оптимальний та прогнозувати можливі наслідки.
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СВІТОГЛЯДНА РЕЦЕПЦІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ  
ДОКТРИНИ СОБОРНОСТІ Й СОБОРНОПРАВНОСТІ  

В ДЕРЖАВОТВОРЧІЙ ІДЕОЛОГІЇ  
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ  
ДОКТРИНЫ СОБОРНОСТИ И СОБОРНОПРАВНОСТИ 

В ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕЙ ИДЕОЛОГИИ  
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ

WORLDWIDE RECEPTION OF THE ORTHODOXAL  
DOCTRINE OF COUNCIL AND COUNCIL GOVERNANCE  

IN THE STATE CREATIVE IDEOLOGY  
OF MODERN UKRAINE

Анотація. Мета дослідження, результати якого відображено в цій статті, полягала в тому, щоб виявити генетичні 
зв’язки християнської доктрини соборності та соборноправності й державотворчої ідеології сучасної України. Автор кон-
статує, що:

Богословські постулати і принципи православ’я, що комусь можливо здаються давно застарілими, виявляються як 
ніколи сучасними і актуальними, а православні доктрини соборності й соборноправності, можуть послужити вагомими 
орієнтирами в осмисленні політичних і соціальних дискусій не лише про життя церковне, але й про те, як повинна буду-
ватися справедливе суспільство в незалежній демократичній країні.

Доктрини соборності й соборноправності в сучасному українському суспільстві домінують значно більше, ніж в су-
часному українському православному середовищі. Такі своєрідні різновиди сучасної демократії як лібералізм, лібертарі-
анства і солідаризм, що декларуються в платформах багатьох українських політичних партій, знаходять жвавий відгук в 
ментальності українців зокрема й тому, що ідея суспільної соборності пройшла тривалу еволюцію щільно пов’язану з осо-
бливостями історичного розвитку українського православ’я. Тому категорію «Соборність» в українській державотворчій 
ідеології варто розуміти більш широко ніж «соборність українських земель». Соборність — це відчуття ментальної, духов-
ної, культурної близькості, спільності соціальних, економічних, політичних та інших інтересів громадян країни, не залеж-
но від їх етнічного походження, релігійних та інших світоглядних переконань і політичних поглядів, що проявляється в їх 
повсякденній взаємодії.
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Розвиток соборності, як державотворчої доктрини вимагає усвідомлення й імплементації наступної категорії — 
«Соборноправність». Секулярний сенс цієї категорії виражається в активному впровадженні у державотворчі процеси 
сучасної України елементів прямої демократії, що ґрунтується на усвідомлення членами громади і народом в цілому 
спільності інтересів та повазі до інтересів кожної особистості окремо. Перспективами подальших наукових досліджень у 
цьому напрямі мають стати розробки механізмів реальної імплементації популярних політичних постулатів нової ідео-
логії українського вітчизняного державотворення.

Ключові слова: соборність, соборноправність, державотворення, державне управління.

Аннотация. Цель исследования, результаты которого отражены в этой статье, заключалась в том, чтобы выявить 
генетические связи христианской доктрины соборности и соборноправности и государствообразующей идеологии со-
временной Украины. Автор констатирует, что:

Богословские постулаты и принципы православия, что, возможно, кажутся кому-то давно устаревшими, оказыва-
ются как никогда современными и актуальными, а православные доктрины соборности и соборноправности, могут 
послужить важными ориентирами в осмыслении политических и социальных дискуссий не только о жизни церковной, 
но и о том, как должно строиться справедливое общество в независимой демократической стране.

Доктрины соборности и соборноправности в современном украинском обществе доминируют значительно больше, 
чем в современной украинской православной среде. Такие своеобразные разновидности современной демократии как 
либерализм, либертарианство и солидаризм, которые декларируются в платформах многих украинских политических 
партий, находят живой отклик в ментальности украинцев в том числе и потому, что идея общественной соборности 
прошла длительную эволюцию плотно связанную с особенностями исторического развития украинского православия. 
Поэтому категорию «Соборность» в украинской государствообразующей идеологии следует понимать более широко 
чем «соборность украинских земель». Соборность — это ощущение ментальной, духовной, культурной близости, общ-
ности социальных, экономических, политических и других интересов граждан страны, независимо от их этнического 
происхождения, религиозных и других мировоззренческих убеждений и политических взглядов, что проявляется в их 
повседневном взаимодействии.

Развитие соборности, как государствообразующей доктрины требует осознания и имплементации следующей ка-
тегории — «соборноправность». Секулярный смысл этой категории выражается в активном внедрении в процессы по-
строения современной Украины элементов прямой демократии, основанной на осознание членами общины и народом 
в целом общности интересов и уважении к интересам каждой личности в отдельности. Перспективами дальнейших на-
учных исследований в этом направлении должны стать разработки механизмов реальной имплементации популярных 
политических постулатов новой идеологии украинского отечественного государства.

Ключевые слова: соборность, соборноправность, государствообразование, государственное управление.

Summary. The purpose of the study, the results of which are reflected in this article, was to identify the genetic linkages of 
Christian doctrine of Council (Sobornost) and Council governance (Sobornopravnost) in the state- making ideology of modern 
Ukraine. The author states that:

Theological tenets and principles of Orthodoxy, which may seem outdated to anyone for a long time, turn out to be modern 
and up-to-date, and Orthodox doctrines of Council and Council governance can serve as important benchmarks in understand-
ing political and social discussions not only about church life, but also about church life, how a just society in an independent 
democratic country should be built.

The doctrines of Council and Council governance in modern Ukrainian society dominate much more than in the modern 
Ukrainian Orthodox environment. Such peculiarities of modern democracy as liberalism, libertarianism and solidarity, which are 
declared in the platforms of many Ukrainian political parties, find a lively response in the mentality of Ukrainians, in particular 
because the idea of   social unity has undergone a long evolution of a densely right-wing development. That is why the category 
of «Sobornost» in Ukrainian state- making ideology should be understood more broadly than «Sobornost of Ukrainian lands». 
Unity is a sense of mental, spiritual, cultural closeness, community of social, economic, political and other interests of citizens 
of the country, regardless of their ethnic origin, religious and other worldviews and political views, which is manifested in their 
daily interaction.

The development of Council as a doctrine of state- making requires the awareness and implementation of the next catego-
ry — «Council governance». The secular meaning of this category is expressed in the active implementation of elements of direct 
democracy in the state- making processes of modern Ukraine, which is based on the awareness of members of the community 
and the people as a whole of the common interests and respect for the interests of each individual individually. Prospects for 
further scientific research in this direction should be the development of mechanisms for the real implementation of popular 
political postulates of the new ideology of Ukrainian national state formation.

Key words: council (Sobornost), council governance (Sobornopravnost), national state formation, public administration.
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«Де зійдуться двоє або троє
в ім’я Моє, там і Я посеред них»

(Матф. 8. 20)

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок з важливими науковими та практич-

ними завданнями. Слова «єдність», «солідарність», 
«соборність» часто лунають у виступах політиків, 
громадських діячів, журналістів, представників 
релігійних конфесій України. Ці поняття стали 
кредо нинішньої політичної влади. Однак їх зміст 
подекуди розуміється по-різному. Так, Президент 
України В. Зеленський повсякчас наголошує, що 
прагне відкритості в обговоренні важливих для 
країни питань і не хоче ухвалювати рішення за за-
чиненими дверима, як це робилося раніше: «Ми 
повинні чути кожну людину. Це нормальна розмова 
з людьми» [1]. Однак лозунг «Почую кожного» не 
є новим у вітчизняному політичному лексиконі, 
він був одним з головних передвиборчих гасел ще 
В. Януковича, який переміг з ним на президентських 
виборах у 2010 році [2]. Який зміст вкладає чинна 
політична влада в це гасло достеменно відомо тільки 
їй самій. Але усвідомлення цього змісту нині вдаєть-
ся вкрай актуальним для подальшого формування 
української національної державотворчої ідеї.

Аналіз публікацій за проблематикою та виді-
лення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Ідея активного залучення громадянського 
суспільства до участі в державних справах однаково 
притаманна класичному лібералізму і лібертаріан-
ству, проголошеному офіційною ідеологією нині 
правлячої в Україні партії. В основі формування 
доктрини сучасного лібертаріанства лежать теорії 
Р. Епстейна [3], Р. Барнетта [4], М. Ротбарта [5] та 
ін. В числі вітчизняних наукових розвідок теорії 
лібертаріанства насамперед варто відзначити праці 
[6] С. Башлакова, В. Золотароьва, В. Хохлова. Разом 
з тим, світоглядна рецепція ідей сучасного лібер-
таріанства вказує на їх глибокий доктринальний 
зв’язок з християнством, що в цілому притаманно 
більшості політичних теорій на теренах сучасної 
Європи. Зокрема, в Україні тривалий історичний час 
культивувалася і знаходила своє практичне засто-
сування не лише в церковному, але й у політичному 
житті християнська доктрина соборності. Втім, варто 
погодитися з думкою С. С. Хоурнжого, що: «Лише 
в богословських своїх аспектах ідея соборності 
має сьогодні міцні підстави, закладені в середині 
минулого століття працями богословів російської 
діаспори. Що ж стосується найбільш актуальних 
в сучасній ситуації соціально- філософських аспек-
тів сполучення соборності з життям суспільства, то 
все існуючі розробки їх або вкрай поверхневі, або 
глибоко архаїчні» [7].

Формулювання цілей (мети) статті. Мета дослі-
дження, результати якого відображено в цій статті, 
полягала в тому, щоб виявити генетичні зв’язки 

християнської доктрини соборності та соборноправ-
ності й державотворчої ідеології сучасної України.

Виклад основних результатів дослідження та 
їх обґрунтування. Релігійна концепція соборності 
багатогранно розвинена в російській філософської 
думці (А. С. Хомяков, Вл. Соловйов, Н. Ф. Федоров, 
Е. Н. Трубецькой, П. А. Флоренський, С. Булгаков, 
Н. А. Бердяєв та ін.). Як зазначав о. Сергій Булгаков: 
«Душа православ’я є соборність» [8]. Зауважимо, 
о. Сергій говорить не виключно про руське право-
слав’я. Про соборності так писав Л. Н. Гумільов: 
«В Євразії політична культура виробила своє оригі-
нальне бачення шляхів і цілей розвитку. Євразійські 
народи будували загальну державність, виходячи 
з первинності прав кожного народу на певний спосіб 
життя. Таким чином забезпечувалися і права окремої 
людини. На Русі цей принцип втілився в концепцію 
соборності і дотримувався абсолютно неухильно» [9, 
с. 255]. Таким чином, руський філософ підтверджує, 
що православна доктрина соборності розвивалася 
ще на теренах Давньої (домосковської) Русі.

Доктрина соборності мотивувала православних 
віруючих до одностайної участі в житті мирському 
і церковному, колективної життєтворчості та ко-
лективної взаємодопомоги. Соборність створювала 
модель такого поведінки людини в суспільстві, яка 
спиралося на бажання наблизитися до Бога за ра-
хунок духовної досконалості всередині загального 
православного світу. Соборність закріплювала як 
традицію руської [а в подальшому й української. 
авт.] культури колективізм [10, с. 14].

Разом з тим, на думку сучасного російського 
філософа А. Ф. Пестрецова: «Парадокс російської 
соборності полягає в її інверсії, тобто перехід від 
одного крайнього стану в інше: від єдності (згоди) 
до свавілля (нетерпимості). Тому соборність може 
виявлятися не тільки в єдності та злагоді, а й в ох-
лократизмі, нетерпимості, схильності до насиль-
ства по відношенню до «не наших», сховавшись за 
«ми». У російській соборності виявляється вторинна 
цінність свободи (в контексті самоствердження) 
в порівнянні з рівністю і справедливістю, а також 
тяжіння до охлократичного тлумачення свободи як 
волі. Тому в контексті соборності суспільний примус 
існує не тільки завдяки насильству, він є наслідком 
неготовності людей до свободи, поєднаної з відпові-
дальністю. Росіяни схильні до свободи- свавілля, яка 
є зворотним боком рабства. Руська людина швидше 
віддасть перевагу державності, а не політичній сво-
боді, і в цьому вона не раб, а патріот [11].

Натомість, в процесі формування українського со-
ціуму під впливом історичних обставин секулярний 
зміст православної доктрини соборності набув дещо 
іншої спрямованості, що знайшла своє відображення 
не лише в діяльності Православної Церкви, але й 
у громадському житті та державотворчому процесі.

У той час коли відчуття соборного колективізму 
розвивалося в надрах руської громади, Православна 
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Церква в Росії, а разом із нею (як її частина) і в Укра-
їні поступово майже втратила традиції соборності. Як 
справедливо зазначає о. Павло Адельгейм (що тра-
гічно загинув в 2013 р.): «Сучасне церковне життя 
в РПЦ виявляє «культ обожнення єпископа», ба-
жання якого ніби висловлюють волю всієї Церкви. 
Автократизм єпископа, формалізація його влади 
призводять до того, що соборність в управлінні єпар-
хією стає фікцією, оскільки вся повнота духовної, 
виконавчої та судової влади зосереджується в руках 
однієї людини — єпархіального архієрея. Принцип 
соборності порушується також і рідкістю проведення 
в РПЦ навіть архієрейських соборів — не рідше од-
ного разу на чотири роки (в УПЦ — не рідше одного 
разу на рік), хоча 37-е Апостольське правило чітко 
встановлює, що «двічі в році буває собор єпископів, 
і нехай розмірковують вони один з одним про догмати 
благочестя, і так вирішують церковні суперечки». Ще 
одним відступом від принципу соборності є вихоло-
щення суті Помісного Собору, який став збиратися ні 
з встановленою періодичністю, а «за потребою», яка 
визначається Архієрейським Собором, причому ре-
альне обговорення духовних і світських проблем цер-
ковного життя зводиться до формального прийняття 
рішень, проекти яких готуються заздалегідь» [12].

Зазначимо, що після 1991 р. був скликаний 
лише один Помісний Собор (2009 р.), метою якого 
було лише обрання нового Патріарха Московського 
(Кирила Гундяєва). Таким чином, сучасна церков-
на практика РПЦ і УПЦ (яка перебуває у складі 
РПЦ) свідчить про суттєві відступи від канонічної 
доктрини соборності, що представляє Церкву, як 
Тіло Христове, яке складається з архієреїв, кліру 
і мирян, які спільно повинні брати участь у вирі-
шенні церковних справ. Замість цього, на думку 
багатьох сучасних російських мислителів: «З сере-
дини ХХ століття в РПЦ спостерігається повернення 
до цезарепапізму і авторитаризація влади ієрархії, 
усунення від участі в більшості церковних справ як 
мирян, так і рядового духовенства» [13]. Схоже, що 
цю практику наслідує і помісна Православна Цер-
ква України (ПЦУ), яка була створена не Помісним 
а лишень Архієрейським («об’єднавчим») собором 
вже більше року тому, і досі не спромоглася зібрати 
жодного (навіть Архієрейського) собору.

Втім, головною і основною прикметою життя 
української церкви, на думку митрополита Іларіона 
(Огієнко), є не лише соборність, а й соборноправ-
ність. Одна з істотних рис якої — виборність: адже 
практично в українського православного життя 
традиційно виборними були посади як звичайного 
священнослужителя, так і єрарха, глави церкви. 
«Власне виборність духовенства в давній Україні, — 
вважає З. Тіменик, — забезпечила належне духовне 
церковне саморозвиток, адже кожен священнослу-
житель в силу обставин повинен був вдосконалюва-
тися (духовно, ідейно, освітньо), як того вимагало 
суспільство» [14, с. 103].

Характерна особливість нашої Православної цер-
кви — соборноправність — участь мирян у церковних 
справах, що виявлялося в обов’язковій виборності 
всіх церковних ієрархів за участі світських пред-
ставників: митрополита обирав помісний собор, 
єпископа — собор єпископів, священика — пара-
фія. Такий порядок формально зберігався до кінця 
XVІІ століття, а на Запорозькій Січі існував завжди. 
«Виборність церковних чинів сильно зблизила нашу 
церкву з народом, а це за тяжкої доби, особливо коли 
вона перебувала в католицькій Польщі, надзвичайно 
їй допомогло», — підкреслює І. Огієнко. Тож якби 
вона «не засвоїла широкої системи соборноправно-
сті та виборності церковних осіб з великою участю 
світського елементу, то вона не змогла б пережити 
католицьких нападів за час Польської держави», 
констатує дослідник» [15].

Соборноправність Української Церкви, запрова-
джена ще від княжих часів, узаконена Канонами, які 
надають місцевим церковним звичаям зобов’язуюче 
значення (І Вселенський Собор 6,7,18; ІІ Вселен-
ський Собор 2; ІІІ Вселенський Собор 8; IV Вселен-
ський Собор 30; VI Вселенський Собор 39-й та ін.). 
«Система соборноправності існувала в Українській 
Церкві до часу її поневолення. Самовладного в ній 
панування одної особи чи групи не допускалося» [16].

Варто відзначити і той факт, що від домосковськиї 
часів саме в Україні зберігалися традиції соборного 
вирішення, як справ життєдіяльності окремої гро-
мади, так і важливих державних питань. Далеко 
не поодинока практика скликання всенародного 
віча на теренах Київської Держави знайшла своє 
продовження в народних зібраннях (радах) за часів 
козацької державності України.

Водночас, «Виборність церковних чинів силь-
но зблизила духовенство з народом, а це за тяжкої 
доби Української Церкви, особливо коли вона зна-
ходилася в католицькій Польщі, надзвичайно їй 
допомогло. Без перебільшення можна сказати, що 
коли б Українська Церква не засвоїла собі широкої 
системи соборноправності та виборності церковних 
осіб з великою участю світського елементу, то вона 
не змогла б пережити католицьких нападів за час 
польської державі», — зазначає митрополит Іларіон 
(Огієнко) [17, с. 113].

Саме цей світський елемент сприяв створенню 
надзвичайно цікавих церковних організацій — цер-
ковних братств, що проводили широку культурно- 
освітню й просвітницьку роботу. У такий спосіб 
православна доктрина соборноправності в Украї-
ні стала вагомим чинником формування підвалин 
громадянського суспільства набагато раніше, ніж 
західна ідеологія демократії. «Соборноправність як 
система управління й життя церковного, де право 
керівництва й вирішення справ мають усі члени 
Церкви — єпископ, духівництво і народ, соборно, 
така близька здавна демократичному єству нашого 
народу, була одною з головних передумов розквіту, 
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внутрішньої сили і величі Української Церкви впро-
довж усього часу незалежного її існування» [16].

Отже і сьогодні, на наш погляд, богословські по-
стулати і принципи православ’я, що комусь можливо 
здаються давно застарілими, виявляються як ніколи 
сучасними і актуальними, а православні доктрини 
соборності й соборноправності, можуть послужити 
вагомими орієнтирами в осмисленні політичних 
і соціальних дискусій не лише про життя церковне, 
але й про те, як повинна будуватися справедливе 
суспільство в незалежній демократичній країні. 
У зв’язку з цим, далі наводиться порівняння базових 
принципів християнської соборності й соціальних 
принципів сучасного лібертаріанства (Табл. 1).

Таким чином, цілком погоджуючись із твердженням 
П. І. Новогродцева, що: «Демократія, як і будь-яка 
інша форма, може бути краще або гірше залежно від 
духовного змісту, яке вкладає в неї народ» [21, с. 578], 
можемо зробити висновок, що перехід в постсекулярну 
формацію постає джерелом нових практик соборності. 
І в цих практиках, що будуть будуватися в рамках хрис-
тиянського постсекулярного діалогу, зможе виникнути 

й діалог соборності та демократії. «Соборність — з кола 
понять релігійної свідомості, демократія — з кола 
понять секулярної свідомості, тому тема «соборність 
і демократія» може ставитися і розглядатися саме як 
одна з тем постсекулярного діалогу» [7].

Висновки:
1. Доктрини соборності й соборноправності 

в сучасному українському суспільстві домінують 
значно більше, ніж в сучасному українському пра-
вославному середовищі. Такі своєрідні різновиди 
сучасної демократії як лібералізм, лібертаріанства 
і солідаризм, що декларуються в платформах ба-
гатьох українських політичних партій, знаходять 
жвавий відгук в ментальності українців зокрема й 
тому, що ідея суспільної соборності пройшла три-
валу еволюцію щільно пов’язану з особливостями 
історичного розвитку українського православ’я. 
Тому категорію «Соборність» в українській держа-
вотворчій ідеології варто розуміти більш широко ніж 
«соборність українських земель». Соборність — це 
відчуття ментальної, духовної, культурної близькос-
ті, спільності соціальних, економічних, політичних 

Таблиця 1
Компаративна характеристика принципів соборності та лібертаріанства

Принципи соборності [18] Принципи лібертаріанства [19]

Соборна єдність можлива тільки через повагу до різно-
манітності і відмінностей.
«Досвід Церковної єдності проявляється в Євхаристійний 
зборах, де зустрічаються люди різного віку, підлог, профе-
сій, культур тощо, бо це те, що обітована нам в Євангеліях 
як Царство Боже: місце, де височіють над усіма природни-
ми і соціальними поділами» [20]. Християнська єдність не 
означає політичну однаковість, уніфікацію, розчісування 
всіх під одну гребінку. Християнство не сприймає тота-
літарний колективізм, в якій би формі його не подавали.

Свобода об’єднань допомагає послабити соціальну на-
пруженість. 
Вона дає можливість членам суспільства встановлювати 
зв’язки з іншими і будувати переплітаються мережі осо-
бистих взаємин. Такі об’єднання вельми різноманітні: 
сім’ї, церкви, школи, клуби, братства, кондомініуми, 
об’єднання за місцем проживання і безліч видів комер-
ційних товариств: партнерства, корпорації, профспілки 
та професійні асоціації. Всі ці об’єднання так чи інакше 
задовольняють людські потреби. У широкому сенсі гро-
мадянське суспільство можна визначити як сукупність 
всіх природних і добровільних об’єднань в суспільстві.

Політична єдність має не тільки апелювати до імперативу спільності, а й культивувати толерантність  
до культурного та світоглядного різноманітності.

Суб’єкти соборної єдності повинні бути реальними, а не 
абстрактними.
Християнство — це релігія ближнього. Тобто любові до 
конкретних людей, з якими ми зустрічаємося віч-на-віч. 
Це можуть бути батьки, сусід, колега по роботі, просто 
перехожий. Цим християнство, звичайно, відрізняється 
від політичної ідеології, і від будь-якої ідеології взагалі.

Без співпраці з іншими людьми неможливо добитися 
процвітання. 
Ми прагнемо об’єднати свої зусилля з зусиллями інших 
людей не тільки для досягнення практичних цілей — виро-
бляти більше продуктів харчування, обмінюватися товара-
ми, розробляти нові технології, — а й тому, що відчуваємо 
глибоку потребу в єднанні, в любові, дружбі й спільності. 
Об’єднання, утворені нами з іншими людьми, і складають 
те, що ми називаємо громадянським суспільством.

Політики, розмірковуючи про єдність часто ігнорують реальних людей — «загальні цінності»,  
часто представляються у вигляді ідеї, яка існує незалежно від реальних цінностей, і потреб її громадян.

Соборна єдність має бути добровільною, а не вимушеною.
Християнська соборність відрізняється від демократії. 
Різниця в тому, що соборність полягає в кінцевому тор-
жестві істини, а не думки, що визначається простою біль-
шістю голосів.

Ми встановлюємо зв’язку з різними людьми різними 
способами на основі вільного і добровільної згоди.
Якщо ми збираємося шукати щастя за допомогою укладен-
ня угод з іншими людьми, важливо, щоб ми могли довіряти 
один одному. Крім мінімального зобов’язання не порушу-
вати права інших, у вільному суспільстві у нас є тільки 
ті зобов’язання, які ми приймаємо на себе добровільно.

Єдність не може бути штучною, вимушеною. Побудована на насильстві єдність завжди буде  
нежиттєздатною. Не можна створити єдність всупереч бажанню людей.
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та інших інтересів громадян країни, не залежно 
від їх етнічного походження, релігійних та інших 
світоглядних переконань і політичних поглядів, що 
проявляється в їх повсякденній взаємодії.

2. Розвиток соборності, як державотворчої док-
трини вимагає усвідомлення й імплементації наступ-
ної категорії — «Соборноправність». Секулярний 
сенс цієї категорії виражається в активному впро-
вадженні у державотворчі процеси сучасної України 

елементів прямої демократії, що ґрунтується на 
усвідомлення членами громади і народом в цілому 
спільності інтересів та повазі до інтересів кожної 
особистості окремо.

3. Перспективами подальших наукових дослі-
джень у цьому напрямі мають стати розробки ме-
ханізмів реальної імплементації популярних по-
літичних постулатів нової ідеології українського 
вітчизняного державотворення.
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СФЕРА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ПРІОРИТЕТ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ  

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ-2020

СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ-2020

THE SPHERE OF SOCIAL WELFARE  
AS A SOCIAL PRIORITY OF THE REGIONAL  

DEVELOPMENT IN2020

Анотація. Стаття присвячена дослідженню соціальних пріоритетів розвитку областей України у найближчій перспек-
тиві євроінтеграційного руху. Проведено порівняльний аналіз соціальної сфери у стратегіях розвитку областей України 
до 2020 року для визначення стану її розробленості та виявлення основних тенденцій удосконалення. Дослідженням 
охоплено 19 областей України, за виключенням Донецької та Луганської. На підставі аналізу змісту Стратегій розвитку 
областей України до 2020 року, які розміщені у відкритому доступі на веб-сайтах обласних рад, встановлено, що за-
галом вони корелюють з Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року у частині визначення 
цілей, напрямів, завдань і заходів. Підтверджено, що соціальна сфера є найбільш актуалізованим пріоритетом регіо-
нального розвитку і переважає над іншими складниками стратегій (екологія, економіка, розвиток сільських територій). 
Визначено, що соціальна сфера в стратегіях регіонального розвитку представлена 16 пріоритетними галузями, але на 
рівні регіонів кількість соціальних пріоритетів є дуже різноплановою і включає від 2 до 11 галузей. Сфера соціального 
забезпечення посідає шосту позицію за рейтингом пріоритетності соціального розвитку (після туризму, науки, освіти, 
культури та розвитку житлово- комунального господарства).

Зроблено висновок про те, що сьогодні в Україні на рівні окремих регіонів існують умови щодо формування тенденцій 
до розвитку стратегічно важливих інноваційних наукоємних галузей соціальної сфери, які спроможні вивести розвиток 
області на новий рівень. Закріплення таких тенденцій є підґрунтям для успішного розвитку як областей, так і євроінте-
граційного руху України з метою підвищення якості життя громадян.

Ключові слова: стратегія, соціальний пріоритет, забезпечення, регіон, соціальна сфера.

Аннотация. Статья посвящена исследованию социальных приоритетов развития областей Украины в ближай-
шей перспективе евроинтеграционного движения. Проведен сравнительный анализ социальной сферы в стратегиях 
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развития областей Украины до 2020 года для определения состояния ее разработанности и выявление основных тен-
денций совершенствования. Исследованием охвачено 19 областей Украины, за исключением Донецкой и Луганской. На 
основании анализа содержания стратегий развития областей Украины до 2020 года, которые размещены в открытом 
доступе на сайтах областных советов, установлено, что в целом они коррелируют с государственной Стратегией ре-
гионального развития на период до 2020 года в части определения целей, направлений, задач и мероприятий. Под-
тверждено, что социальная сфера является наиболее актуализированным приоритетом регионального развития и пре-
обладает над другими составляющими стратегий (экология, экономика, развитие сельских территорий). Определено, 
что социальная сфера в стратегиях регионального развития представлена 16 приоритетными отраслями, но на уровне 
регионов количество социальных приоритетов является очень разноплановым и включает от 2 до 11 отраслей. Сфера со-
циального обеспечения занимает шестую позицию по рейтингу приоритетности социального развития (после туризма, 
науки, образования, культуры и развития жилищно- коммунального хозяйства).

Сделан вывод о том, что сегодня в Украине на уровне отдельных регионов существуют условия для формирования 
тенденций к развитию стратегически важных инновационных наукоемких отраслей социальной сферы, которые спо-
собны вывести развитие области на новый уровень. Закрепление таких тенденций является основой для успешного 
развития как области, так и евроинтеграционного движения Украины с целью повышения качества жизни граждан.

Ключевые слова: стратегия, социальный приоритет, обеспечение, регион, социальная сфера.

Summary. The article explores social priorities in the development of Ukrainian regions in the nearest perspective of Eu-
ropean integration movement. It provides a comparative analysis of the social welfare sphere in the strategies of regional 
development in Ukraine until 2020, which enables to determine their progress and find major improvement tendencies. The 
research covers 19 regions of Ukraine excluding Donetsk and Luhansk regions. On the basis of analyzed development strategies 
for Ukrainian regions until 2020 that are posted in open access on the websites of regional councils, it was established that in 
general they correlate with the State strategy for the regional development until 2020 in terms of defining goals, trends, tasks, 
and measures. It is confirmed that the social sphere is the most actualized priority for the regional development, and that it 
prevails over other strategy components (environmental protection, economy, development of rural areas). It is established that 
in all regional development strategies the social sphere is presented by 16 priority areas, but on the regional level the number of 
social priorities is very versatile and includes 2 to 11 areas. The social welfare takes the sixth place in the priority ranking (after 
tourism, science, education, culture, and housing and communal services development).

The conclusion is made that at present in Ukraine, on the level of separate regions, there exist conditions related to formu-
lation of tendencies towards development of strategically important innovative knowledge- intensive areas of the social sphere 
that are capable of taking the regional development to a new level. Fostering such tendencies is the foundation for the success-
ful development of both, the regions and European integration movement of Ukraine in order to improve the quality of life of 
its citizens.

Key words: strategy, social priority, implementation, region, social sphere.

Постановка проблеми. Соціальна сфера є над-
звичайно важливою складовою забезпечення 

життєдіяльності будь-якого суспільства. Хоча со-
ціальна сфера не здійснює виробництво продукції 
безпосередньо, але саме ця сфера забезпечує умови 
для її виробництва [5]. Соціальна сфера сприяє роз-
витку людини та відтворенню людського капіталу, 
формуванню певного рівня життя у суспільстві, 
до неї постійно привернута увага як дослідників, 
так і практиків. Особливо підвищений інтерес до 
соціальної сфери виникає у період загострення криз 
(соціальної, економічної, політичної) чи при знач-
ному зростанні диспропорцій та протиріч між окре-
мими частинами країни. Все це формує підґрунтя 
для розвитку соціально- політичних конфліктів, 
а навіть і загроз для національної безпеки держави. 
І важливу превентивну роль у попередженні негатив-
них наслідків впливу зовнішніх чинників на якість 
життя населення відіграє ефективно розроблена та 
методично впроваджувана регіональна соціальна 
політика. Її ефективність, насамперед, залежить 
від наявності надійної інформації та аналітичних 

інструментів, необхідних для прийняття управлін-
ських рішень на регіональному рівні.

Аналіз останніх публікацій за проблематикою. 
Міжнародна практика показує, що сьогодні проблеми 
соціальної політики та соціального розвитку є майже 
тотожними поняттями, адже політика і розвиток — це 
процес, в центрі уваги яких перебуває людина з її соці-
альними правами, потребами та інтересами та правами 
[5; 7]. Сьогодні, розробляючи стратегії розвитку країн 
ЄС, європейська модель соціальної політики спира-
ється на спирається на добрі економічні досягнення, 
високий рівень соціальної захищеності, високий рі-
вень освіти та соціальний діалог [1]. Тож провідни-
ми галузями соціальної сфери в новій європейській 
стратегії «Європа 2020» є галузь освіти й соціального 
захисту, згуртованості, інклюзії та боротьби з бідністю 
[9]. Крім того, в країнах ЄС прийнято 7 флагманських 
ініціатив: Інноваційний союз; Молодь у русі; Цифро-
ва програма для Європи; ресурсоефективна Європа; 
промислова політика в епоху глобалізації; порядок 
денний для нових професійних навичок та робочих 
місць; європейська платформа проти бідності.
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Для української держави дороговказом євроін-
теграційного руху слугує прийнята до реалізації 
Стратегія розвитку «Україна-2020» [2]. І тому, акту-
альним, на нашу думку, є питання про дослідження 
змісту складових соціальної сфери у стратегіях роз-
витку областей України до 2020 року для визначення 
стану її розробленості, кореляції із європейським 
прототипом та виявлення основних тенденцій щодо 
удосконалення.

Значний внесок у розроблення та удосконалення 
функціонування різних галузей соціальної сфери 
на регіональному рівні зробило багато вітчизня-
них дослідників, зокрема, В. Бульба, О. Власюк, 
О. Гладун, І. Гнибіденко, О. Гришнова, В. Куценко, 
Е. Лібанова, С. Пирожков, О. Новікова, У. Садо-
ва, Т. Семигіна, О. Яременко та ін. Разом з тим, 
розроблені та «доведені згори» урядові соціальні 
ініціативи дуже часто гальмуються на місцях та 
не завжди сприймаються населенням як суспіль-
не благо [8]. В такій ситуації й постає доцільність 
ґрунтовного аналізу змісту регіональних стратегій 
розвитку як ініціатив, що проголошені на підставі 
вивчення соціальних потреб громади на найближчу 
перспективу. Тому, при здійсненні дослідження 
нами частково використано методологічний підхід 
М. А. Кальницької, яка трактує поняття «соціальна 
сфера» у єдності процесуального підходу (соціальні 
процеси та форми соціальної діяльності спрямовані 
на підвищення рівня життя у суспільстві); інститу-
ційного (інституційні одиниці, які забезпечують 
у суспільстві підвищення рівня життя) та змістов-
ного підходу (спрямований на змістове наповнення 
поняття «соціальна сфера») [3, с. 530].

Мета дослідження полягає у дослідженні змі-
сту та пріоритетності складових соціальної сфери 
у стратегіях розвитку областей України до 2020 року 
для визначення стану її розробленості та виявлення 
основних тенденцій удосконалення.

Для досягнення поставленої мети було проведено 
ґрунтовний контент- аналіз інформації із відкритих 
джерел Інтернету, таких як сайт Державного фонду 
регіонального розвитку Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово- комунального 
господарства України [6] або офіційних веб-сайтів 
обласних державних адміністрацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Cи-
стему адміністративно- територіального устрою 
України, згідно зі статтею 133 Конституції України 
становлять: Автономна Республіка Крим, області, 
райони, міста, райони у містах, селища і села [4]. 
До складу України входять: Автономна Республіка 
Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, 
Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізь-
ка, Івано- Франківська, Київська, Кіровоградська, 
Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, 
Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 
Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Се-

вастополь [4]. Проте, враховуючи особливий статус 
Донецької та Луганської областей для здійснення 
аналізу за прийнятою методикою, подальше дослі-
дження проводилось тільки у розрізі 22 областей 
України.

Відповідно до Концепції реформування місце-
вого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні, основними повноваженнями ор-
ганів місцевого самоврядування обласного рівня є 
забезпечення:

 – регіонального розвитку;
 – охорони навколишнього природного середовища;
 – розвитку обласної інфраструктури, насамперед 

обласних автомобільних доріг, мережі міжра-
йонних та міжобласних маршрутів транспорту 
загального користування;

 – професійно- технічної освіти;
 – надання високоспеціалізованої медичної допо-

моги;
 – розвитку культури, спорту, туризму [9].

Стратегії розвитку областей України до 2020 
року (далі — Стратегії) корелюються з Державною 
стратегією регіонального розвитку на період до 2020 
року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 06 серпня 2014 р. № 385 [2] (далі — Дер-
жавна стратегія). Узгодження регіональних Стра-
тегій розвитку із Державною у частині визначення 
цілей, напрямів, завдань і заходів є обов’язковим.

Вивчення Стратегій дозволяє побачити, що усі 
завдання зазначені у Концепції реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні, а також, цілі, напрями та завдання, 
визначені у Державній стратегії, знайшли в них своє 
відображення, що робить Стратегії схожими одна 
на одну, але, разом з тим, робить більш помітними 
певні регіональні та місцеві особливості.

Аналіз галузей соціальної сфери показав, що 
у змісті регіональних стратегій розвитку є чітко 
сформульовані стратегічні та операційні цілі. Галу-
зеве ранжування соціальних пріоритетів, проведене 
нами, дозволило встановити прямий зв’язок рейтин-
гового місця від кількості областей, які спрямували 
свої цілі на певну галузь соціальної сфери. Галузева 
пріоритетність розвитку окремих напрямків соці-
альної сфери регіону виглядає наступним чином:
1) туризм (22 області);
2) охорона здоров’я (19 областей);
3) освіта (16 областей);
4) культура (15 областей);
5) житлово- комунальне господарство та рекреацій-

ний комплекс (по 12 областей);
6) соціальне забезпечення (10 областей);
7) спорт (7 областей);
8) фізична культура та пасажирський транспорт 

(по 6 областей);
9) наука (4 області);
10) зв’язок (3 області);
11) мистецтво (1 область).
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Перше місце галузі туризму у наведеному рейтин-
гу пояснюється наявністю у кожній області потуж-
ного потенціалу для його розвитку. Різноманітність 
спрямувань цього потенціалу дозволила областям 
сформувати найширший перелік видів туризму, які 
можуть бути запропоновані.

Висока пріоритетність галузі охорони здоров’я 
зумовлюється наявністю негативних тенденцій до 
погіршення стану здоров’я населення, спричинених 
негативними факторами соціально- економічного, 
екологічного та психоемоційного характеру, а також, 
незадовільною якістю надання медичних послуг 
у сільській місцевості.

Галузь освіти має високий рейтинг пріоритетно-
сті, оскільки зазвичай розглядається як складова 
розвитку людського капіталу, який, у свою чергу, є 
одним з найважливіших чинників розвитку еконо-
міки. У Стратегіях областей визначений широкий 
спектр завдань для розвитку галузі освіти, який 
відображає різноманіття наявних проблем даної 
галузі у різних областях та відмінності у підходах 
до їх вирішення.

Значний потенціал галузі культури в облас-
тях України забезпечує їй одне з провідних місць 
у рейтингу. Зазвичай в регіонах вже існують мережі 
закладів та установ культури. Крім того, розви-
ток культури тісно пов’язаний з такими суспіль-
но важливими питаннями, як духовний розвиток 
особистості, національно- патріотичне виховання, 
збереження культурно- історичної спадщини, під-
тримка розвитку національних меншин та діяль-
ності національно- культурних товариств. Також, 
чітко простежується тісний зв’язок галузі культури 
з галузями туризму та мистецтва.

Наступне місце за рейтингом пріоритетності за-
ймає галузь житлово- комунального господарства, 
яка виокремлюється своєю складністю та широким 
колом проблем, що найчастіше спричинені незадо-
вільним технічним станом мереж, внаслідок тривалої 
експлуатації та загальної зношеності. Поділяє місце 
у рейтингу з галуззю житлово- комунального госпо-
дарства — рекреаційний комплекс, який зазвичай 
згадується у парі з туризмом, але поступається йому 
за пріоритетністю, оскільки не кожна область має 
необхідний для її розвитку потенціал — виняткові 
природно- кліматичні об’єкти та зони.

Галузь соціального забезпечення покликана до-
помогти у забезпеченні належних умов і стандартів 
життя та досягнення гідного добробуту усіх верств 
громадян. Особливо це стосується соціально незахи-
щених та вразливих верств. У Стратегіях областей 
зазначається широкий спектр наявних проблем 
у галузі соціального забезпечення та різноманітні 
соціально вразливі групи, які потребують уваги: 
від інвалідів та сиріт до учасників АТО та їх сімей.

Наступне місце у рейтингу займає галузь спорту, 
яку зазвичай розглядають як єдиний комплекс із га-
луззю фізичної культури, який, також, тісно пов’я-

заний із охороною здоров’я. Галузь пасажирського 
транспорту є пріоритетною переважно в областях, 
які мають транзитний потенціал або знаходяться 
на кордонах держави, а отже, від вирішення даного 
питання залежить не стільки соціальне, скільки їх 
економічне процвітання.

На нижніх позиціях рейтингу пріоритетності 
знаходиться галузь науки, яка знайшла своє відо-
браження лише у Стратегіях областей, що мають 
відповідний потенціал: потужні науково- освітні 
заклади, високопрофесійні наукові кадри, можливих 
споживачів наукового продукту. Галузь науки тісно 
пов’язана з галуззю освіти, і є необхідною складовою 
розвитку економіки.

Останнє місце в рейтингу займає галузь зв’язку, 
не дивлячись на її важливість у сучасну добу; зга-
дування про неї у Стратегіях носить поодинокий 
характер та найчастіше робиться у контексті вирі-
шення інших питань.

Галузі соціальної сфери такі, як торгівля, побуто-
ве обслуговування та громадське харчування не по-
трапили до переліку пріоритетів Стратегій розвитку 
областей України. Дані галузі відносяться до ринко-
вих або автономних, й наразі залишились переважно 
у зоні уваги ринку. На відміну від інших ринкових, 
або автономних галузей — житлово- комунального 
господарства, туризму, доходних об’єктів рекреа-
ційного комплексу — вони не відіграють критичної 
ролі у сучасному розвитку областей України, зокрема 
соціальної сфери.

Стосовно стратегічних цілей Стратегій, усі вони 
зосереджені на розвитку економіки, сільських тери-
торій, людського капіталу та екологічній безпеці.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Зазначимо, що очевидні, на перший погляд, ви-
сновки, потребують більш ретельного та глибоко-
го аналізу. Так, в областях України існує значна 
розбіжність у кількості галузей соціальної сфери, 
обраних як пріоритетні, і ця різниця становить від 
2 до 11 галузей. У випадку з обранням невеликої 
кількості пріоритетів, пояснення полягає, скоріше 
в обмеженості ресурсів для їх вирішення та бажанні 
зосередитися на найбільш проблемних галузях, або 
тих, які можуть у подальшому принести економічні 
дивіденди та виступити підґрунтям для досягнення 
цілей не лише у соціальній, а й інших галузях. Об-
рання ж значної кількості пріоритетів, свідчить не 
стільки про наявність багатьох проблем соціальної 
сфери, скільки про можливу небезпеку не досягти 
поставлених цілей у зазначений відрізок часу через 
брак ресурсів. Стосовно ж кореляції змісту регіональ-
них стратегій з європейським прототипом в частині 
актуалізації пріоритету освіти та соціального захисту 
в соціальній сфері, то ця кореляція є надзвичайно 
варіабельною — галузь освіти як пріоритет регіо-
нального розвитку визнано у 16 областях, а галузь 
соціального захисту — лише у половині областей 
України.
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ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  
ЛОБІЗМУ В УКРАЇНІ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ЛОББИЗМА В УКРАИНЕ В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

PROSPECTS FOR THE FORMATION OF THE LOBBYING  
SYSTEM IN UKRAINE IN THE REALITIES OF TODAY

Анотація. Статтю присвячено дослідженню системи лобізму, як комплексу складових, орієнтованого на забезпечен-
ня прав та інтересів громадян України з одного боку і реалізації національної безпеки та національних інтересів з іншого 
боку, в реаліях сьогодення.

Автором проаналізовано як вітчизняні так і європейські підходи до розуміння ролі лобізму та контролю за лобіст-
ською діяльністю. Констатовано, що загальноєвропейський підхід до регулювання лобізму, що орієнтується на добро-
вільність лобістів та відповідний Кодекс професійної етики, наразі є неприйнятним для України. Такий підхід не відпові-
дає реаліям сьогодення, оскільки дозволятиме реалізовувати інтереси невеликої групи заможних замовників, всупереч 
інтересам більшості українців та інтересам національної безпеки України. Таким чином, легалізація лобізму на умовах 
відсутності його контролю, або впровадження контролю за рахунок самоврядних організацій, призведе до поширення 
корупції, а не розвитку цивілізованого лобіювання.

У процесі дослідження наведено авторські визначення таких понять як лобізм, лобіювання, суб’єкт лобіювання, об’єкт 
лобіювання, предмет лобіювання. Окреслено ряд обмежень стосовно предмету лобіювання. У результаті дослідження 
запропоновано бачення системи лобізму, як сукупності взаємопов’язаних елементів (замовників лобістських послуг, 
суб’єктів лобізму, методів лобістського впливу, об’єктів лобізму, предмету лобізму, наглядової (контрольної) інституції), 
які у своїй взаємодії породжують нову якість (результат лобістської діяльності) зорієнтовану на користь правам та інтер-
есам громадян України та на благо національної безпеки України.

Окрему увагу автор присвячує діяльності (НРУРЛ). Орієнтованій на нагляд за лобістською діяльністю, особливо у 
контексті національної безпеки.

Ключові слова: лобізм, лобіювання, система лобізму, суб’єкт лобізму, об’єкт лобізму, предмет лобізму, Національна 
рада України з питань регулювання лобізму, результати лобізму.

Аннотация. Статья посвящена исследованию системы лоббизма, как комплекса составляющих, ориентированного 
на обеспечение прав и интересов граждан Украины с одной стороны и реализации национальной безопасности и наци-
ональных интересов с другой стороны, в реалиях сегодняшнего дня.
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Автором проанализированы как отечественные так и европейские подходы к пониманию роли лоббизма и контроля 
за лоббистской деятельностью. Констатировано, что общеевропейский подход к регулированию лоббизма, ориентиру-
ющийся на добровольность лоббистов и соответствующий Кодекс профессиональной этики, пока неприемлем для Укра-
ины. Такой подход не соответствует реалиям, поскольку позволит реализовывать интересы небольшой группы состоя-
тельных заказчиков, вопреки интересам большинства украинских граждан и интересам национальной безопасности 
Украины. Таким образом, легализация лоббизма на условиях отсутствия его контроля, или введение контроля за счет са-
моуправляющих организаций, приведет к распространению коррупции, а не развитию цивилизованного лоббирования.

В процессе исследования приведены авторские определения таких понятий как лоббизм, лоббирование, субъект 
лоббирования, объект лоббирования, предмет лоббирования. Определены ряд ограничений относительно предмета 
лоббирования. В результате исследования предложено видение системы лоббизма, как совокупности взаимосвязан-
ных элементов (заказчиков лоббистских услуг, субъектов лоббизма, методов лоббистской влияния, объектов лоббизма, 
предмета лоббизма, наблюдательного (контролирующего) института), которые в своем взаимодействии порождают но-
вое качество (результат лоббистской деятельности) ориентированное на пользу правам и интересам граждан Украины 
и на благо национальной безопасности Украины.

Особое внимание автор посвящает деятельности (НСУРЛ). Ориентированной на надзор за лоббистской деятельно-
стью, особенно в контексте национальной безопасности.

Ключевые слова: лоббизм, лоббирование, система лоббизма, субъект лоббизма, объект лоббизма, предмет лоббиз-
ма, Национальный совет Украины по вопросам регулирования лоббизма, результаты лоббизма.

Summary. The article is devoted to the research of the lobbying system, as a complex of components, focused on securing 
the rights and interests of Ukrainian citizens on the one hand and realizing national security and national interests on the other, 
in the realities of today.

The author analyzes both domestic and European approaches to understanding the role of lobbying and controlling lobbying 
activities. It is stated that a pan- European approach to lobbying, which focuses on lobbying voluntary and the relevant Code of 
Professional Ethics, is currently unacceptable for Ukraine. This approach is not in line with the realities of today, as it will allow 
the interests of a small group of wealthy customers to be pursued, contrary to the interests of most Ukrainians and to the inter-
ests of Ukraine’s national security. Thus, the legalization of lobbying in the absence of its control, or the introduction of control 
at the expense of self-governing organizations, will lead to the spread of corruption, not the development of civilized lobbying.

During the research, the author defines such concepts as lobbyzm, lobbying, the subject of lobbying, the object of lobbying, 
the subject of lobbying. A number of restrictions on the subject of lobbying are outlined. As a result of the research, the autor 
propoused the vision of the lobbying system as a set of interrelated elements (customers of lobbying services, subjects of lob-
bying, methods of lobbying influence, objects of lobbying, items of lobbying, supervisory (control) institution), which in their 
interaction generate new quality, is proposed (the result of lobbying activities), that focused on the rights and interests of the 
citizens of Ukraine and the benefit of Ukraine’s national security.

The author pays special attention to activities (NCULR), that must be focused on oversight of lobbying activities, especially 
in the context of national security.

Key words: lobbyzm, lobbying, lobbying system, subject of lobbying, object of lobbying, items of lobbying, National Council 
of Ukraine on lobbying regulation, results of lobbying.

Обґрунтування обраної теми дослідження. Укра-
їнська нація перебуває на вкрай важливому етапі 

власного історичного розвитку. З одного боку, ми 
маємо власну, незалежну державу, розбудовуємо 
суверенну державність, визначаємося з ціннісними 
(в теорії) та геополітичними (на практиці) орієнтира-
ми. З іншого ж, перед українським соціумом постає 
дедалі більше викликів — потреба знаходження 
компромісу між інтересами різних прошарків су-
спільства, необхідність відстоювання територіальної 
цілісності України та її геополітичних інтересів, 
прагнення збудувати заможну, сучасну країну, ви-
знану рівноправним партнером у рамках європей-
ського простору. Все зазначене формує ряд вимог 
до політиків, державних службовців усіх рівнів, 
приватних підприємців, але у першу чергу — до на-
уковців, завдання яких — створити такі теоретичні 
конструкти, такі моделі суспільних інституцій, які, 

у випадку їх реалізації на практиці, стануть дієвими 
інструментами досягнення окреслених нами вище 
цілей.

Одним із нагальних напрямків наукової розробки 
є дослідження системи лобізму. Особливо гостро 
актуальність цієї тематики постає навіть не у кон-
тексті реалізації механізму представництва інтересів 
громадян та їх спільнот у процесі прийняття тих чи 
інших управлінських рішень державного та місце-
вого рівня, а в контексті зміцнення національної 
безпеки, виявлення та усунення як окремих, так 
і системних проявів безконтрольної маніпулятивної 
діяльності. Саме сьогодні, коли триває обговорення 
законопроекту, покликаного врегулювати лобістську 
діяльність, перед Україною відкривається реальна 
перспектива формування оптимальної для вітчизня-
них реалій системи лобізму, що додатково обумовлює 
актуальність обраної теми дослідження.
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Аналіз попередніх досліджень і публікацій. До-
слідженню проблематики контролю за лобістською 
діяльністю, у тому числі — в контексті забезпечення 
як національної безпеки в цілому, так і держав-
ної безпеки зокрема, присвячували свою увагу ряд 
вітчизняних вчених. Підґрунтям для даного до-
слідження стали окремі ідеї, напрацювання таких 
дослідників як О. В. Гросфельд [1], О. В. Дягілєв 
[2], Р. М. Мацкевич [3], М. П. Недюха [4], В. Ф. Не-
стерович [5], А. М. Онупрієнко [6], Н. С. Орлова [7], 
О. Порфирович [8], В. В. Ровний [9], Є. О. Романенко 
[10], Г. П. Ситник [11], В. В. Сумська [12] та інших.

Водночас, дослідженню лобізму саме як системи, 
орієнтованої як на реалізацію прав і свобод громадян, 
так і на забезпечення національної безпеки, вітчиз-
няною науковою спільнотою присвячено недостатньо 
уваги, що ми й спробуємо надолужити.

Метою статті є дослідження системи лобізму, як 
комплексу складових, орієнтованого на забезпечення 
прав та інтересів громадян України з одного боку 
і реалізації національної безпеки та національних 
інтересів з іншого боку, в реаліях сьогодення.

Основний зміст дослідження. Лобізм, з огляду на 
природу цього явища, має ряд проявів, які повинні 
бути врахованими у процесі дослідження системи 
лобізму. Ці прояви можуть мати як позитивні, так 
і негативні для суспільства наслідки, що неодмінно 
повинні мати на увазі й дослідники лобізму, і роз-
робники відповідного регуляторного законодавства.

Одним з таких проявів можна вважати консуль-
тативну функцію лобізму, яку дехто проголошує 
основною. Зокрема, в законопроектах, присвяче-
них регулюванню лобізму («Про лобізм» [13], «Про 
лобіювання» [14], «Про публічну адвокацію» [15]) 
авторські колективи, серед іншого, акцентують 
увагу на «підвищенні якості законопроектів, які 
готуються відповідними фахівцями».

Безумовно, залучення до підготовки законопро-
ектів представників практичних діячів у відповід-
ній галузі може мати певний позитивний ефект. 
Більше того, ми намагалися врахувати позитивні 
надбання зазначених законопроектів (а також їх 
недоліки) у процесі підготовки законопроекту «Про 
лобістську діяльність» [16]. Однак основний акцент 
у запропонованому законопроекті ми спрямували на 
прагненні не лише відстоювати права та інтереси ок-
ремих громадян, організацій та бізнес- структур, але 
і враховувати інтереси національної безпеки Укра-
їни. Адже ряд дослідників, схильних до ідеалізації 
«цивілізованого лобізму», чомусь зовсім не беруть 
до уваги, що найлегший шлях лобіювання інтересів 
заможної меншості, в умовах слабкого контролю за 
лобістською діяльністю (або взагалі — відсутності 
такого контролю, як це сьогодні спостерігається 
в Україні, і що ними пропонується узаконити), по-
лягає у обмеженні інтересів більшості громадян.

У цьому контексті також варто зазначити, що 
прояв лобізму, саме як інструменту реалізації ін-

тересів однієї групи громадян за рахунок інтересів 
іншої групи, не був і не є таємницею ні для полі-
тичних діячів, ні для дослідників цього явища ні 
10, ні 20, ні 200 років тому. Характерно, що один із 
авторів- розробників Конституції США та четвертий 
Президент країни — Джеймс Медісон, досить часто 
згадував термін «лобі» у своїх промовах. Він фак-
тично охарактеризував його у 10-му номері статей 
«Федераліста» як групи громадян, що належать 
до більшості або меншості суспільства, об’єднаних 
подібними інтересами, які протистоять інтересам 
інших громадян [17, с. 78; 5, с. 14]. Тому, на наше 
переконання, спроби окремих осіб (або груп осіб) 
інтерпретувати лобістську діяльність виключно 
як просування оптимальних (питання — для кого 
саме?) законопроектів, яке не повинно бути занадто 
зарегульованим, оскільки, нібито, не несе в собі жод-
них загроз ні інтересам суспільства, ні національній 
безпеці України, є відвертим ігноруванням природи 
лобізму як явища. Причини популяризації такого 
підходу потребують окремих досліджень, але нам 
вбачаються обумовленими прагненням не допустити 
формування дієвого регуляторного механізму, як 
невід’ємної (на наше переконання) складової системи 
цивілізованого лобізму.

Одним з головних аргументів на користь такого 
«саморегулівного лобізму», є посилання на євро-
пейський досвід, зокрема на діяльність так званого 
«Реєстру лобістів ЄС». Переважно, в обговореннях 
йдеться про Єдиний онлайн реєстр лобістів, що пра-
цюють у Парламенті, Комісії та Раді Європейського 
Союзу, який містить інформацію про те, хто займа-
ється лобістською діяльністю, її характер і джерела 
фінансування, а також кодекс поведінки, якому 
мають відповідати компанії, що легалізували себе 
в цьому реєстрі [18]. Даний реєстр було створено на 
основі Європейської ініціативи прозорості, в рамках 
якої попередньо були створені Реєстр лобістів Євро-
пейської Комісії і Кодекс поведінки лобістів Комісії 
[19]. Ключовою особливістю зазначеного Реєстру є 
його декларативна добровільність. Саме на такому 
підході, в комплексі зі створенням органів самовря-
дування лобістів, наполягають сучасні українські 
апологети «саморегулівного лобізму».

Однак, навіть ті дослідники, які оптимістич-
но налаштовані до саморегулювання лобізму, ви-
знають, що порівняно зі, скажімо, канадським та 
американським законодавством про лобіювання, 
вимоги Європейського Союзу щодо обов’язкового роз-
криття інформації при реєстрації лобістів та лобіст-
ських об’єднань є дуже помірними. Так, лобісти та 
лобістські об’єднання не зобов’язані розкривати 
органи, у яких здійснюють лобіювання, питання, 
які є предметом лобіювання, сплачені гонорари, 
методи лобіювання, що використовуються, видатки 
на здійснення лобіювання, а також не вимагається 
зазначати посаду, яку лобіст обіймав раніше як 
державний службовець або виборний представник 
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в органах влади ЄЄ [20, с. 311]. Доречність впрова-
дження саме такої системи лобіювання в Україні 
видається вкрай сумнівною.

У своїх попередніх публікаціях автор уже обґрун-
товував недієвість підходу до реалізації інтересів 
переважної більшості громадян в Україні шляхом 
«швидких реформ», чому, в теорії, має сприяти й 
«саморегульований лобізм» [21]. В реаліях Укра-
їни, система лобізму потребує створення дієвого 
регулятора — структури з наглядовими, або навіть 
контрольними функціями, в якості якої нами було 
запропоновано Національну Раду України з питань 
регулювання лобіювання (надалі — НРУРЛ).

У процесі узагальнення досліджень лобізму, як 
явища та розробки відповідного авторського законо-
проекту, ми вже констатували три головні висновки, 
які повинні бути враховані законотворцем:
 • по-перше, лобістська діяльність є об’єктивним 
суспільним феноменом, який існує незалежно від 
наявності правового регулювання. Відсутність 
такого регулювання не знищує лобізм, а просто 

виводить в тінь, сприяючи процвітанню його нега-
тивних проявів, зокрема — корупційної складової;

 • по-друге, розвинені країни світу: США, Велика 
Британія, Японія, Німеччина, Австралія, не лише 
мають врегульований інститут лобізму, але й ак-
тивно використовують лобістську діяльність в 
рамках геополітичного протистояння з іншими 
країнами, таким чином лобізм виступає інстру-
ментом сучасної гібридної війни;

 • по-третє, інститут лобізму має бути врегульований 
з урахуванням інтересів національної безпеки 
[22]. Тобто, результат лобізму має втілювати у собі 
реалізацію прав та інтересів громадян України, 
і водночас — відповідати Національній безпеці 
України.

Таким чином, на переконання автора, система 
лобізму в Україні має являти собою сукупність вза-
ємопов’язаних елементів (замовників лобістських 
послуг, суб’єктів лобізму, методів лобістського впли-
ву, об’єктів лобізму, предмету лобізму, наглядо-
вої (контрольної) інституції), які у своїй взаємодії 

Рис. 1. Система лобізму
Джерело: пропонована автором
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породжують нову якість (результат лобістської діяль-
ності) зорієнтовану на користь правам та інтересам 
громадян України та на благо національної безпеки 
України (рис 1.).

В зазначеній системі, ми пропонуємо наступне 
розуміння її елементів:

Лобізм — це механізм реалізації інтересів гро-
мадян та суспільства, який функціонує шляхом 
здійснення взаємодії зазначених груп з владою у всіх 
її проявах.

Лобіювання є дієвим проявом лобізму, що здійс-
нюється в межах нормативно- правого поля, реалізу-
ючи на практиці прагнення груп впливу на органи 
державної влади, органи місцевого самоврядуван-
ня України, інші суб’єкти владних повноважень 
України, їх посадових та службових осіб, депутатів 
усіх рівнів для забезпечення інтересів громадян 
і суспільства.

Суб’єкт лобіювання (лобіст) — фізична (гро-
мадянин України) або юридична особа (резидент 
України), зареєстрована в установленому законо-
давством порядку, що здійснює вплив на органи 
державної влади (центральні та місцеві), з метою 
змусити останні до прийняття рішень у власних 
інтересах, або в інтересах третіх осіб (замовники 
послуг лобіювання).

Об’єкт лобіювання — Президент України, ор-
гани державної влади України, органи місцевого 
самоврядування України, інші суб’єкти владних 
повноважень України, їх посадові та службові особи, 
депутати усіх рівнів.

Предмет лобіювання — нормативно- правові 
акти (та їх проекти) органів державної влади Укра-
їни, органів місцевого самоврядування України, 
інших суб’єктів владних повноважень України, за 
винятком обмежень, встановлених цим Законом.

При цьому, не можуть виступати в ролі предмету 
лобіювання: Конституція України; зовнішньо та 
внутрішньо- політична діяльність України, що су-
перечить Закону України «Про засади зовнішньої та 
внутрішньої політики»; національна безпека та наці-
ональні інтереси України, зокрема в інформаційному 
просторі та кіберпросторі, за визначенням, наведеним 
в Законі України «Про національну безпеку України» 
від 21 червня 2018 року № 2469-VIII; діяльність за-
конних збройних формувань, розвідувальних органів, 
правоохоронних органів, окрім питань підвищення 

правової та соціальної захищеності працівників та 
службовців таких формувань та органів або підвищен-
ня їх професійного рівня чи матеріально- технічного 
забезпечення, питань підвищення захисту конститу-
ційних прав та свобод громадян України, іноземців 
та осіб без громадянства на території України; діяль-
ність, спрямована на зниження рівня свободи слова 
в Україні; мовні та релігійні питання

Національна рада України з питань регулю-
вання лобіювання (НРУРЛ) являє собою конститу-
ційний, постійно діючий колегіальний центральний 
орган виконавчої влади, що здійснює свою діяльність 
з метою забезпечення національної безпеки Укра-
їни у процесі реєстрації та нагляду за лобістською 
діяльністю [16].

Безумовно, окреслена нами система лобізму є 
теоретичною. Її практична реалізація може бути 
пов’язана з потребою коригування тих чи інших еле-
ментів чи взаємозв’язків. Однак, саме такий підхід 
ми вважаємо оптимальним, таким, що дозволить 
зорієнтувати лобістську діяльність як на інтереси 
громадян України, так і на благо національної без-
пеки України

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Розробка належного законодавчого регулювання 
лобізму в Україні має бути орієнтована не на ле-
галізацію лобізму як такого, в чому проявляють 
свою зацікавленість існуючі тіньові лобісти та ок-
ремі заможні замовники лобістських послуг, а на 
формування такої системи лобізму, яка є дієвою, 
ефективною, а головне — вигідною як переважній 
більшості громадян України (в контексті відстою-
вання їх прав та законних інтересів), так і державі 
(в контексті реалізації її безпеки).

На переконання автора, система лобізму в Укра-
їні має являти собою сукупність взаємопов’язаних 
елементів (замовників лобістських послуг, суб’єк-
тів лобізму, методів лобістського впливу, об’єктів 
лобізму, предмету лобізму, наглядової (контрольної) 
інституції), які у своїй взаємодії породжують нову 
якість (результат лобістської діяльності) зорієн-
товану на користь правам та інтересам громадян 
України та на благо національної безпеки України.

Увага дослідників окресленої нами проблематики 
в подальшому може бути зосереджена на уточненні 
дефініцій елементів системи лобізму та взаємозв’яз-
ків у рамках системи.
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РОЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЗМІЦНЕННІ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

РОЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

THE ROLE OF LEGAL REGULATION IN STRENGTHENING  
ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Анотація. У статті розглянуто поняття правового регулювання, а також процес його розвитку, враховуючи історич-
ний аспект. Під правовим регулюванням запропоновано розуміти владний вплив на суспільні відносини, що здійснює 
держава за допомогою юридичних засобів. Визначено позитивним моментом діяльність України у напрямку пріори-
тетності охорони прав та свобод людини, що втілюється під час проведення реформ як в правоохоронній так і в судовій 
системах, та відбувається на законодавчому рівні в рамках державного регулювання. Цей процес є неможливим без 
державного контролю як одної з форм здійснення державної влади; або як системи державних органів перевірки. Стан 
економічної безпеки України визначений складним. Одними з причин такої ситуації є недостатнє правове регулювання, 
прогалини права, суперечності права, підлаштування права під окремі категорії осіб. Так як забезпечення економічної 
безпеки безпосередньо пов’язане з роботою правоохоронних органів та суду, зауважимо, що після проведення реформ 
у діяльності цих органів виникло достатньо проблем, які впливають на якість розслідування кримінальних правопору-
шень, внаслідок чого знижуються показники міцності економічної безпеки держави. До таких проблем можна віднести 
перенавантаження слідчих; недостатнє матеріально- технічне забезпечення, що потрібне для проваджень, в тому числі 
при проведенні процесуальних та слідчих дій; прогалини права і т. д. Вирішити ці проблеми неможливо у межах однієї 
галузі: потрібно залучати можливості державного регулювання. З метою уникнення негативних результатів під час ре-
формування кожний крок слід ретельно планувати, використовуючи результати прогнозування.

Ключові слова: право, держава, економічна безпека, регулювання, забезпечення.

Аннотация. В статье рассмотрено понятие правового регулирования, а также процесс его развития, учитывая исто-
рический аспект. Под правовым регулированием предложено понимать властное влияние на общественные отношения, 
которое осуществляет государство с помощью юридических средств. Определено как положительный момент деятельность 
Украины в направлении приоритетности охраны прав и свобод человека, что воплощается при проведении реформ как в 
правоохранительной так и в судебной системах, и происходит на законодательном уровне в рамках государственного ре-
гулирования. Этот процесс невозможен без государственного контроля как одной из форм осуществления государственной 
власти; или как системы государственных органов проверки. Состояние экономической безопасности Украины определено 
как сложное. Одними из причин этой ситуации является недостаточное правовое регулирование, пробелы права, проти-
воречия права, приспособление права к отдельным категориям лиц. Так как обеспечение экономической безопасности 
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непосредственно связано с работой правоохранительных органов и суда, заметим, что после проведения реформ в дея-
тельности этих органов возникло достаточно проблем, влияющих на качество расследования уголовных правонарушений, 
что как следствие снижает показатели прочности экономической безопасности государства. К таким проблемам можно 
отнести перегрузки следователей; недостаточное материально- техническое обеспечение, необходимое для производств, в 
том числе при проведении процессуальных и следственных действий; пробелы права и т. д. Решить эти проблемы невозмож-
но в пределах одной отрасли: нужно привлекать возможности государственного регулирования. Во избежание негативных 
результатов при реформировании каждый шаг следует тщательно планировать, используя результаты прогнозирования.

Ключевые слова: право, государство, экономическая безопасность, регулирование, обеспечение.

Summary. The article considers the concept of legal regulation, as well as the process of its development, taking into account the 
historical aspect. By legal regulation it is proposed to understand the imperious influence on public relations that the state exercises 
through legal means. The activity of Ukraine in the direction of the priority of protecting human rights and freedoms is defined as a 
positive moment, which is embodied in the implementation of reforms in the law enforcement and judicial systems, and occurs at the 
legislative level in the framework of state regulation. This process is impossible without state control as one of the forms of exercising 
state power; or as a system of government verification bodies. The state of economic security of Ukraine is defined as difficult. One of 
the reasons for this situation is insufficient legal regulation, gaps in law, contradictions in law, adaptation of law to certain categories 
of persons. Since ensuring economic security is directly related to the work of law enforcement agencies and the court, we note that 
after the reforms in the activities of these bodies, there were enough problems affecting the quality of the investigation of criminal 
offenses, which consequently reduces the strength of the state’s economic security. Such problems include overload of investigators; 
insufficient material and technical support necessary for production, including during procedural and investigative actions; spaces 
of law, etc. It is impossible to solve these problems within one industry: it is necessary to attract the possibilities of state regulation. 
In order to avoid negative results during the reform, each step should be carefully planned using the results of forecasting.

Key words: law, state, economic security, regulation, provision.

Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку держави Україна перебуває в процесі 

реформування, зокрема зміни торкнулись право-
охоронної та судової систем, що у своїй діяльності 
керуються виключно законом та діють у правовому 
полі. Проблематика виявляється під час імплемен-
тації на практиці законодавчих нововведень, напри-
клад окремі питання правовідносин є недостатньо 
врегульованими, що звичайно може мати місце 
у процесі реформ. Під час виявлення таких момен-
тів слід оперативно знаходити рішення проблеми, 
натомість в Україні, на наш погляд, занадто довго 
тривають процеси внесення змін чи доповнень до 
законодавства у потрібних випадках. Так як забезпе-
чення економічної безпеки безпосередньо пов’язане 
із роботою правоохоронних органів та суду, що є 
частиною реформованого правового регулювання, 
вкрай важливим є дослідження його ролі у зміцненні 
економічної безпеки в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ня забезпечення економічної безпеки в управлінсько-
му аспекті у своїх роботах розглядають: З. Варналій, 
Т Желюк, С. Завгородня О. Леонова, В. Мельник, 
Я. Піцура, Я. Пушак, О. Чечель та інші. Окремі 
проблеми, що стосуються правового регулювання 
вивчали такі автори як Г Атаманчук, Є. Білокур, 
Л. Кузенко, В. Соловйов, І. Шопіна та інші.

Формулювання цілей статті. Розглянути поняття 
правового регулювання та встановити його зв’язок 
із процесами реформування в сучасній Україні та 
її економічною безпекою, як гарантією успішного 
розвитку держави. Враховуючи наведене, дослідити 
роль правового регулювання у зміцненні економічної 

безпеки в Україні, а також сформувати пропозиції 
щодо вдосконалення функціонування правового ре-
гулювання під час перехідного періоду на сучасному 
етапі розвитку України.

Виклад основного матеріалу. Реалізація діяльно-
сті держави щодо забезпечення та зміцнення еконо-
мічної безпеки неможлива без якісно сформованого 
правового інституту та саме правового регулювання, 
яке слід розглядати як невід’ємну частину держав-
ного регулювання.

Правове регулювання безпосередньо пов’язане 
з правом та примусом. З давніх давен у суспільстві 
застосовувались примусові заходи, що були гарантом 
виконання тих чи інших законів. Навіть у первіснооб-
щинних формуваннях люди, які проживали групами, 
мали вироблені правила поведінки, зокрема одним із 
таких прикладів можна назвати поділ праці. Саме не-
писані правила поведінки, які природно виникли між 
індивідами, що проживали у групах (общинах) є вито-
ками формування правових інститутів, галузей права 
та правового регулювання, яке ми маємо сформованим 
у сучасному світі. В процесі свого розвитку правила 
поведінки трансформувались у звичаї, які сформува-
ти так зване звичаєве право, надалі, з виникненням 
писемності, правові норми стали писаними: форму-
вались у кодифіковані збірники; стали поділятись за 
сферами регулювання на галузі права; договори між 
державами, які у деяких випадках набули глобального 
характеру та регулюють питання декількох держав. 
Джерела права в свою чергу стали структурованими 
та класифікуються за юридичною силою.

Стосовно історії розвитку права в Україні, слід 
зазначити, що у письмовому вигляді воно почало 
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формуватись з часів Київської Русі. Так, першодже-
релами можна назвати договори князів з народом, 
міжкнязівські, договори між русами та греками 
(911 р., 944 р. та 971 р.). Також відомим є перший 
збірник правових норм на території сучасної Укра-
їни: «Руська Правда» [1].

Враховуючи вищенаведене, а також важливість 
правового інституту в контексті державного регулю-
вання та державного управління, доцільним вважа-
ємо розглянути поняття правового регулювання.

Так під правовим регулюванням слід розуміти 
владний вплив на суспільні відносини, що здійснює 
держава за допомогою юридичних засобів.

Метою такого впливу є упорядкування суспільних 
відносин, що повинно відповідати вимогам захи-
сту прав та свобод кожної людини та громадянина, 
які можуть бути обмеженими у виключних випад-
ках згідно чітко визначеного законодавства. Так, 
в Конституції України, яка визначає основні заса-
ди діяльності держави, закріплено, що головним 
обов’язком держави є утвердження та забезпечен-
ня прав і свобод людини, які визначають зміст та 
спрямованість діяльності держави, що відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Також, згідно 
Конституції, Україна є соціальною, правовою дер-
жавою. Окрім, держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність, а утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком держави 
(ст. ст. 1, 3 Конституції України) [2]. Саме тому усі 
зміни, що відбуваються у правовому полі в рамках 
реформування тої чи іншої галузі повинні відпо-
відати приписам Конституції України як нормам 
прямої дії.

Зауважимо, що позитивним моментом є діяль-
ність України у напрямку пріоритетності охорони 
прав та свобод людини, що практично втілюється 
під час проведення реформ як в правоохоронній 
так і в судовій системах, що безперечно відбува-
ється на законодавчому рівні в рамках державного 
регулювання. Результатом цієї діяльності є, на-
приклад, ратифікація Верховною радою України 
ряду міжнародно- правових документів, в тому числі 
Загальної декларації з прав людини, що теж під-
тверджує підтримання Україною світових тенденцій 
стосовно визнання прав і свобод особи як найцінні-
шої цінності держави.

Однак, наявність норм, які гарантують захист 
прав та свобод особи вимагає існування ефективної 
системи їх втілення, а саме механізму застосування 
на практиці, інакше нівелюється факт прийняття 
цих норм, оскільки без відповідної реалізації їх на 
практиці вони будуть носити лише декларативний 
характер. Так, з врахуванням потреб суспільства, 
визначають механізм забезпечення прав і свобод 
громадян у сфері державного управління як процес 
діяльності органів державного управління щодо 
створення належних умов реалізації, охорони та 
захисту прав і свобод громадян від протиправних 

дій, шляхом використання матеріальних і проце-
суальних юридичних засобів та способів [3, с. 393].

Слід погодитись із думкою Г. Атаманчука, що 
переважно все піддається в суспільстві правовому 
регулюванню, та пов’язане з державним регулю-
ванням та управлінням, оскільки реалізація тієї чи 
іншої правової норми завжди передбачає її гаранту-
вання з боку державних або судових органів, саме 
тому правове регулювання являє собою складний, 
постійно та активно діючий процес життєдіяльності 
держави [4].

Такий процес звичайно є неможливим без держав-
ного контролю, поняття якого можна розуміти як 
одну з форм здійснення державної влади, забезпечен-
ня дотримання законів та інших нормативних актів, 
що видаються органами держави; або як систему 
державних органів перевірки [5, c. 48]. Державний 
контроль є одним із важливих етапів державного 
регулювання, якість якого впливає на решту етапів. 
Так, він має умовно- примусовий характер відносно 
планування та безпосереднього виконання дій, що 
пов’язані з регулюванням; що ж до здійснення по-
дальшої оцінки та аналізу дій, контроль є частиною 
інформаційної бази.

Як і правове регулювання так і здійснення 
державного контролю щодо застосування закону 
впливає на економічну безпеку України, оскільки 
дозволяє проводити профілактику правопорушень 
з боку недобросовісних осіб, а також застосовувати 
каральні заходи у випадку розкриття, розслідування 
та доведення вини стосовно вже вчинених порушень 
відповідно.

Під поняттям економічної безпеки держави слід 
розуміти стан її захищеності від різноманітних за-
гроз, при якому держава спроможна забезпечувати 
розвиток суспільства, його економічну і соціально- 
політичну стабільність, в тому числі в умовах наяв-
ності несприятливих зовнішніх і внутрішніх фак-
торів [6, с. 51].

Зміцнення економічної безпеки держави сприяє 
захищеності національно- державних інтересів у сфе-
рі економіки. Враховуючи процеси реформування 
правоохоронної та судової галузей наявною є необхід-
ність дослідження проблем правового регулювання, 
а також вплив зазначених проблем на економічну 
безпеку сучасної України. На нашу думку, сьогод-
ні стан економічної безпеки України залишається 
складним, а одними з причин є недостатнє правове 
регулювання, прогалини права, суперечності пра-
ва, підлаштування права під окремі категорії осіб 
тощо. Окрім, названих нами причин, ще виділяють 
ті, які пов’язані з економічним підґрунтям, а саме: 
неефективність захисту права власності, неефек-
тивність використання матеріальних ресурсів, не-
досконалість податкової системи, низький рівень 
конкурентоспроможності, відсутність умов для 
формування необхідного інвестиційного потенціа-
лу в національній економіці та інші [7, c. 154]. Так 
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як проблемам пов’язаних безпосередньо з правом 
у правовому регулюванні приділено менше уваги 
ніж тим, що пов’язані з економікою, слід більше 
уваги звернути саме на них.

Так, окремі питання правовідносин, що в резуль-
таті реформ виявились недостатньо врегульованими, 
неможливо оперативно вирішити, оскільки внесення 
змін, у частині випадків затягується через складний 
порядок їх внесення, або відсутність політичної 
волі, або відсутність матеріального забезпечення, 
що мало б стати підґрунтям до внесення змін тощо.

Так як забезпечення економічної безпеки без-
посередньо пов’язане із роботою правоохоронних 
органів та суду, зауважимо, що після проведення 
реформ у діяльності цих органів виникло достатньо 
проблем, що впливають на якість розслідування 
кримінальних правопорушень і як наслідок знижує 
показники міцності економічної безпеки держави. 

До таких проблем можна віднести перенаванта-
ження слідчих; недостатнє матеріально- технічне 
забезпечення, що потрібне для проваджень, в тому 
числі при проведенні процесуальних та слідчих дій; 
прогалини права і т. д. Вирішити ці проблеми немож-
ливо у межах однієї галузі, у наведеному прикладі 
галузі кримінального процесуального права, а одно-
значно потрібно залучати можливості державного 
регулювання.

Висновки. Враховуючи наведене, вважаємо, що 
реформувати будь-яку сферу слід ретельно плану-
ючи з застосуванням результатів прогнозування на 
державному рівні. При цьому слід розраховувати 
не тільки можливості матеріального забезпечення 
відповідного процесу, а й можливості кадрового 
персоналу кваліфіковано виконувати покладену на 
них роботу в результаті покладання на них нових 
функцій унаслідок проведення реформ.
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Анотація. У статті узагальнено зарубіжний досвід державного регулювання розвитку соціальної інфраструктури. Дослі-
джено досвід Великобританії, де державна політика орієнтована на реалізацію проектів державно- приватного партнерства, 
не стільки в галузях соціокультурного комплексу інфраструктури, таких як освіта та охорона здоров’я, а, в першу чергу, 
транспортній та енергетичній галузях. У Канаді державно- приватне партнерство є частиною національного плану з роз-
витку соціальної інфраструктури в країні. Управління процесами державно- приватного партнерства в Канаді сконцентро-
вано в рамках створеного національного органу, який здійснює координаційну, методичну, консалтингову діяльність, по-
ширення кращих практик співпраці. В Австралії управління процесами розвитку соціальної інфраструктури забезпечується 
за допомогою діяльності Міністерства інфраструктури і транспорту. У США управління процесами державно- приватного 
партнерства зміщено з федерального на регіональний рівень. У різних штатах сформована своя модель управління. Приват-
ним ініціативам приділяється велика увага в Японії. Регіональна влада забезпечує необхідну підтримку в процесі реалізації 
суспільно- приватних проектів. Інтерес представляє досвід створення приватних парків в Токіо. Бюро міського розвитку Токіо 
орієнтоване на активну співпрацю з приватними організаціями, які володіють ресурсами, потенціалом для розвитку бла-
гоустрою міста, ефективного управління новими територіями. Умовою створення парку є його доступність і відкритість для 
всіх жителів міста. При цьому приватна компанія на території парку може створювати будь-які об’єкти (спортивні майдан-
чики, прогулянкові зони, сади), в тому числі, комерційні, які можуть приносити дохід. Парки можуть будуватися на умовах 
державно- приватного партнерства, коли частина фінансування бере на себе держава. Крім того, приватним компаніям мо-
жуть надаватися додаткові стимули, такі як пільгові умови довгострокової оренди відповідних будівель, податкові пільги і т. д.

Ключові слова: державне регулювання, соціальна інфраструктура, соціальне партнерство, державно- приватне 
партнерство, розвиток соціальної інфраструктурної.

Аннотация. В статье обобщен зарубежный опыт государственного регулирования развития социальной инфра-
структуры. Исследован опыт Великобритании, где государственная политика ориентирована на реализацию проектов 
государственно- частного партнерства, не столько в глазах социокультурного комплекса инфраструктуры, таких как об-
разование и здравоохранение, а, в первую очередь, транспортной и энергетической отраслях. В Канаде государственно- 
частное партнерство является частью национального плана по развитию социальной инфраструктуры в стране. Управление 
процессами государственно- частного партнерства в Канаде сконцентрировано в рамках созданного национального орга-
на, осуществляющего координационную, методическую, консалтинговую деятельность, распространение лучших практик 
сотрудничества. В Австралии управления процессами развития социальной инфраструктуры обеспечивается посредством 
деятельности Министерства инфраструктуры и транспорта. В США управление процессами государственно- частного пар-
тнерства смещены с федерального на региональный уровень. В разных штатах сформирована своя модель управления. 
Частным инициативам уделяется большое внимание в Японии. Региональная власть обеспечивает необходимую поддерж-
ку в процессе реализации общественно- частных проектов. Интерес представляет опыт создания частных парков в Токио. 
Бюро городского развития Токио ориентировано на активное сотрудничество с частными организациями, которые обла-
дают ресурсами, потенциалом для развития благоустройства города, эффективного управления новыми территориями. 
Условием создания парка является его доступность и открытость для всех жителей города. При этом частная компания на 
территории парка может создавать любые объекты (спортивные площадки, прогулочные зоны, сады), в том числе, коммер-
ческие, которые могут приносить доход. Парки могут строиться на условиях государственно- частного партнерства, когда 
часть финансирования берет на себя государство. Кроме того, частным компаниям могут предоставляться дополнитель-
ные стимулы, такие как льготные условия долгосрочной аренды соответствующих зданий, налоговые льготы и т. д.

Ключевые слова: государственное регулирование, социальная инфраструктура, социальное партнерство, 
государственно- частное партнерство, развитие социальной инфраструктурной.

Summary. The article summarizes the foreign experience of state regulation of social infrastructure development. UK expe-
rience has been explored where public policy is focused on public- private partnership projects, not so much in the socio- cultural 
infrastructure, such as education and health, but primarily in the transport and energy sectors. In Canada, public- private part-
nerships are part of the country’s national social infrastructure development plan. The management of PPPs in Canada is con-
centrated within the established national body, which carries out coordination, methodological, consulting, dissemination of best 
practices of cooperation. In Australia, the management of social infrastructure development processes is ensured through the 
activities of the Ministry of Infrastructure and Transport. In the US, public- private partnership process management has shifted 
from the federal to the regional level. Different states have developed their own governance model. Private initiatives are receiv-
ing much attention in Japan. Regional authorities provide the necessary support in the process of implementing public- private 
projects. The experience of creating private parks in Tokyo is of interest. The Tokyo Urban Development Bureau is focused on 
active collaboration with private resource organizations, the potential for urban development, and effective management of new 
territories. The condition for creating the park is its accessibility and openness to all residents of the city. In this case, a private 
company in the park can create any objects (sports grounds, pleasure zones, gardens), including commercial, which can generate 
income. Parks can be built on public- private partnerships when part of the funding is borne by the state. In addition, private 
companies may be provided with additional incentives such as long-term lease benefits for relevant buildings, tax breaks, etc.

Key words: state regulation, social infrastructure, social partnership, public- private partnership, development of social infrastructure.
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Постановка проблеми. В даний час Україна пере-
живає гостру кризу соціальної сфери. Ситуація 

ускладняється ще й тим, що відсутня цілісна кон-
цепція соціальної політики, не конкретизовано її 
орієнтири на тривалу перспективу, не визначені кон-
тури моделі соціальної держави. Виникає і зростає 
потреба уточнення цілей і пріоритетів економічної 
і соціальної політики, узгодження послідовності їх 
реалізації, коригування державного регулювання 
розвитку соціальної сфери регіонів з урахуванням 
особливостей сучасного етапу розвитку світової 
економіки, який характеризується глобалізацією 
бізнес- процесів і світовою фінансовою кризою.

Проблема державного регулювання розвитку 
соціальної сфери регіону залишається недостатньо 
вивченою як у вітчизняній, так і у світовій науці. 
Надзвичайно важливим для сучасної України є на-
лагодження такого організаційно- економічного за-
безпечення регіонального розвитку соціальної сфери, 
яка на основі впровадження принципів прозорості, 
відповідальності, результативності сприяло б суттє-
вому підвищенню рівня економічної ефективності 
і досягненню соціальної справедливості в цій сфері. 
Аналіз наявних досліджень свідчить, що в більшості 
з них відсутнє комплексне бачення концептуальної 
моделі розвитку соціальної сфери, її пріоритетів 
на коротко — та довгострокову перспективу. Без 
цього неможливо обґрунтування адекватної стра-
тегії реформування соціальної сфери та прийняття 
відповідних законодавчих актів.

Аналіз останніх публікацій за проблематикою. 
Теоретичні і практичні аспекти державного регу-
лювання розвитку соціальної інфраструктури ви-
світлені в працях як зарубіжних, так і вітчизняних 
вчених. Вагомий внесок у дослідження особливос-
тей даного процесузробили такі вчені, Б. Винниць-
кий [1], М. Лендьел [1], Б. Онищук [1], П. Сегварі 
[1], О. Євсєєва [2], О. Захаріна [3], Л. Симоненко 
[3], М. Сайкевич [3], С. Ільїн [4], В. Новиков [5], 
С. Грищенко [6], О. Берданова [7], В. Вакуленко 
[7], М. Василенко [7], В. Третяк [8], С. Хєда [9] та 
ін. Однак, незважаючи на численні дослідження, 
недостатньо висвітленими залишаються можливо-
сті використання в процесі управління розвитком 
соціальної інфраструктури програмно- цільового 
підходу, державно- приватного партнерства.

Формулювання цілей (мети) статті. Ціллю даної 
статті є узагальнення зарубіжного досвіду держав-
ного регулювання розвитку соціальної інфраструк-
тури, та надання пропозицій з використання даного 
досвіду в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
глянемо зарубіжний досвід реалізації соціального 
партнерства держави, бізнесу та громадськості, що 
забезпечує розвиток соціальної інфраструктури. На 
думку В. Третяка, найбільш значний досвід реалі-
зації проектів державно- приватного партнерства 
накопичено у Великобританії та Австралії [1, с. 25]. 

В першу чергу, дані проекти забезпечували будів-
ництво та експлуатацію об’єктів транспортного, 
житлово- комунального комплексів. В останні роки 
намітилися процеси залучення бізнесу на партнер-
ській основі для розвитку об’єктів соціокультурного 
комплексу.

Вже у 1992 р. у Великобританії почалася реалі-
зація концепції «Private Finance Initiative — PFI» 
(приватна фінансова ініціатива), яка передбача-
ла передачу приватному партнеру функцій будів-
ництва, експлуатації, управління та фінансування 
об’єктів соціальної інфраструктури. Що особливо 
важливо, були розроблені нормативно- правові акти, 
що забезпечують реалізацію проектів суспільно- 
приватного партнерства на місцевому рівні. Закон 
про місцеве управління у Великобританії дає мож-
ливість муніципальним органам брати участь як 
корпораціям в якості юридичних осіб в контрактах 
державно- приватного партнерства, забезпечуючи їх 
автономність у межах відповідних повноважень [2, 
с. 96]. Проекти суспільно- приватного партнерства 
у Великобританії реалізуються в двох напрямках: 
будівництво об’єктів соціальної інфраструктури із 
залученням приватних інвестицій, а також надання 
інфраструктурних послуг населенню приватними 
компаніями на об’єктах державної і муніципальної 
власності. В останньому випадку суспільно- приватне 
партнерство реалізується у формі довгострокових 
контрактів, за якими органи влади оплачують під-
приємцю вартість наданих послуг. Опитування на-
селення підтверджували ефективність таких форм 
партнерства, переважна більшість опитаних респон-
дентів (91%) були задоволені якістю наданих послуг.

Контроль за процесами реалізації проектів PFI 
здійснюють Національне бюро аудиту (The National 
Audit Office), який проводить фінансові ревізії ефек-
тивності витрачання державних коштів, в тому чис-
лі, в рамках державно- приватного партнерства для 
Парламенту, а також Комітет з державного бюджету, 
здійснює аудиторські перевірки для Палати гро-
мад. Крім того, в Уряді Великобританії функціонує 
«Департамент великих інфраструктурних проектів 
зі штатом понад 40 осіб. Його завданнями є забез-
печення координації дій усіх суб’єктів управління 
процесами розвитку інфраструктури, вдосконалення 
інвестиційної діяльності, контроль за її виконанням 
і якістю інфраструктурних послуг, що надаються 
населенню [3, с. 34].

У цілому, слід визнати ефективність механізмів 
суспільно- приватного партнерства, які забезпечують 
щорічну економію державних коштів в розмірі від 
2 до 3 млрд. фунтів стерлінгів. У доповіді «Уроки 
PFI» зазначено, що проекти державно- приватного 
партнерства є одним з суттєвих механізмів розвит-
ку інфраструктури, проте наголошується, що ряд 
факторів не дозволяє дати однозначну оцінку їх 
ефективності в порівнянні з іншими формами дер-
жавних інвестицій. Виділені негативні тенденції 
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реалізації проектів державно- приватного партнер-
ства можуть бути враховані у вітчизняній практиці 
модернізації соціальної інфраструктури. Так, досвід 
Великобританії дозволяє зробити висновок, що дер-
жава повинна бути «професійним» партнером біз-
несу, активно відстоюючи свої інтереси на кожному 
з етапів: «розробка вимог, переговори та організація 
фінансування, управління активами і надання по-
слуг». В рамках партнерства необхідно забезпечити 
гнучкість довгострокових контрактів, прозорість 
доходів приватного бізнесу. Стандартні контракти 
не забезпечують розкриття інформації про прибутки 
приватного партнера, особливо у випадках продажу 
акцій іншим інвесторам. Це не дозволяє державі 
брати участь і отримувати свою частку прибутків, 
як партнеру. Таким чином, довгострокові проекти 
повинні забезпечувати оновлення фінансових моде-
лей реалізації державно- приватного партнерства.

В сучасних умовах політика Великобританії 
орієнтована на реалізацію проектів державно- 
приватного партнерства, не стільки в галузях соці-
окультурного комплексу інфраструктури, таких як 
освіта та охорона здоров’я, а, в першу чергу, тран-
спортній та енергетичній галузях. В Національному 
плані інфраструктурної стратегії особлива увага 
приділяється інвестиційним проектам розвитку 
портів, як складової частини транспортної інфра-
структури [4, с. 62].

У Канаді державно- приватне партнерство є части-
ною національного плану з розвитку соціальної 
інфраструктури в країні. Управління процесами 
державно- приватного партнерства в Канаді скон-
центровано в рамках створеного національного 
органу, який здійснює координаційну, методич-
ну, консалтингову діяльність, поширення кращих 
практик співпраці. Що особливо важливо, у сферу 
його діяльності входить управління канадським 
фондом державно- приватного партнерства. Фонд 
здійснює підтримку проектів розвитку транспорту, 
інженерних комунікацій, культури, спорту виходя-
чи з критерію оптимального співвідношення ціни 
та якості. При цьому частка державних інвестицій 
в даних проектах не перевищує 25% [5, с. 19].

В Австралії управління процесами розвитку соці-
альної інфраструктури забезпечується за допомогою 
діяльності Міністерства інфраструктури і транспор-
ту. Потенціал розвитку соціальної інфраструктури 
полягає у більш широкій співпраці держави і бізнесу. 
Створена Міністром робоча група фінансування та 
розвитку інфраструктури включає представників 
Уряду, громадських об’єднань, банківського секто-
ра. Експертами робочої групи було запропоновано 
основний вектор модернізації інфраструктури кра-
їни: доповнити традиційний підхід, заснований на 
державних субсидіях, фінансуванням її розвитку 
через активну співпрацю приватного сектора, регі-
ональних та державних органів влади. Основними 
механізмами в даному напрямку є більш активне 

залучення зацікавлених приватних підприємств, 
зниження витрат для бізнесу, пов’язаних з прове-
денням торгів за проектами державно- приватного 
партнерства, усунення бар’єрів для нових інвесторів, 
залучення альтернативних інвесторів, таких, як, 
наприклад, пенсійні фонди і т. д.

У США управління процесами державно- приват-
ного партнерства зміщено з федерального на регіо-
нальний рівень. У різних штатах сформована своя 
модель управління. У штаті Каліфорнія функціонує 
громадська організація з розвитку інфраструктури, 
що фінансується Міністерством транспорту, до якої 
входять чиновники, представники бізнесу, науки. 
Діяльність громадської комісії спрямована на надан-
ня консалтингової підтримки проектів державно- 
приватного партнерства, що забезпечує розвиток 
інфраструктури. Експерти оцінюють фінансову 
спроможність проектів, ефективність, співвідно-
шення якості і вартості в процесі реалізації проек-
тів. У штаті Мічиган відділ державно- приватного 
партнерства не фінансується з державного бюджету, 
а за рахунок відрахувань від проектів, що дозволяє 
зберігати його незалежність у забезпеченні суспіль-
них інтересів [6].

Приватним ініціативам приділяється велика ува-
га в Японії. Регіональна влада забезпечує необхідну 
підтримку в процесі реалізації суспільно- приватних 
проектів. Інтерес представляє досвід створення при-
ватних парків в Токіо. Бюро міського розвитку Токіо 
орієнтоване на активну співпрацю з приватними 
організаціями, які володіють ресурсами, потенці-
алом для розвитку благоустрою міста, ефективного 
управління новими територіями. Умовою створен-
ня парку є його доступність і відкритість для всіх 
жителів міста. При цьому приватна компанія на 
території парку може створювати будь-які об’єкти 
(спортивні майданчики, прогулянкові зони, сади), 
в тому числі, комерційні, які можуть приносити 
дохід. Плани з будівництва парків стверджує Губер-
натор Токіо за поданням Токійського уряду. Парки 
можуть будуватися на умовах державно- приватного 
партнерства, коли частина фінансування бере на 
себе держава. Крім того, приватним компаніям мо-
жуть надаватися додаткові стимули, такі як пільгові 
умови довгострокової оренди відповідних будівель, 
податкові пільги і т. д.

Цікавим є досвід Токіо зі створення спеціальних 
районів і формування в них відповідної соціальної 
інфраструктури для певних соціальних груп, а саме 
молодих сімей з дітьми. Для даних районів встанов-
лені спеціальні нормативи забезпечення дитячими 
садками, школами, дитячими майданчиками. Соці-
альна інфраструктура орієнтована на задоволення 
потреб, в першу чергу, сімей з дітьми. Основною 
метою програми є надання житла малозабезпеченим 
сім’ям на умовах пільгової оренди, однак, сформо-
вані умови життєдіяльності, локальна спеціалізація 
соціальної інфраструктури забезпечили високий 
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комерційний попит на нерухомість в даних районах 
серед відповідних категорій населення.

Особливо значущим видається зарубіжний дос-
від механізму соціального партнерства не тільки 
з бізнес- спільнотою, але і з населенням в питаннях 
розвитку соціальної інфраструктури. У зарубіжних 
управлінських практиках особлива роль відводить-
ся створенню умов, що забезпечують громадський 
контроль над процесами функціонування і розвитку 
соціальної інфраструктури.

Наприклад, в Нью- Йорку функціонує міський 
Call-center, що забезпечує пряму взаємодію жителів 
і міської влади з питань благоустрою та соціальної 
інфраструктури. Центр не тільки фіксує звернення 
громадян, але дає детальну консультацію, пере-
дає звернення до відповідних служб, контролює 
вирішення питання. За даними уряду міста Нью- 
Йорк, тільки за вересень 2018 р., у службу надійшло 
1,5 млн. дзвінка. Найпопулярнішими запитами є: 
запит на прибирання сміття, скарги про незаконне 
звалище сміття, інформація про стихійне поширення 
вогню, проблеми з роботою світлофорів, ліхтарів 
і лічильників за паркування, проблеми якості до-
рожнього покриття. Інформаційні технології Цен-
тру забезпечують обробку статистики за запитами 
в режимі реального часу. За даними статистики 
формується карта запитів до міських служб міста. 
На мапі представлена графічна інформація про 
специфіку проблем в районах міста. Карта запитів 
доступна для жителів в мережі Інтернет, в тому 
числі і через різні мобільні додатки [7, с. 159]. Ін-
формаційні технології дозволяють створювати умови 
для здійснення громадського контролю за якістю 
соціальної інфраструктури на різних територіях 
міста. Система ZoLa (the Zoning and Land Use web 
application, веб-додаток щодо зонування і викори-
стання територій) дозволяє e режимі реального часу 
отримувати наступну інформацію: вид зонування 
(у Нью- Йорку передбачено 112 видів зонування 
території), спеціальні програми розвитку території, 
довгострокові й середньострокові плани влади, їх 
контактні дані, плановані зміни виду зонування 
даній території. По кожній зоні передбачені свої 
нормативи забезпеченості об’єктами соціальної інф-
раструктури [8, с. 58].

Кожній території Нью- Йорка присвоєно свій вид 
зонування. Зміна виду зонування являє собою досить 
складну процедуру, важливим етапом якої є публічне 
узгодження з мешканцями. При їх незгодs проект 
направляється на доопрацювання, Міська рада в та-

кому випадку проводить додаткові узгодження, обго-
ворення, консультації з Комісією з містобудування. 
Інформація в системі ZOLA постійно оновлюється, 
відображає містобудівні плани влади, стратегії і пла-
ни розвитку соціальної інфраструктури міських 
територій.

Цікавий управлінський досвід з підтримки про-
цесів самоорганізації жителів, їх діяльності, спрямо-
ваної на розвиток соціальної інфраструктури міста. 
Зокрема, в Лондоні поширення набула діяльність 
некомерційних організацій- житлових асоціацій 
(Housing Association). Асоціації взаємодіють з міс-
цевою владою, представляючи інтереси населення, 
надаючи жителям не тільки консалтингову підтрим-
ку з таких питань, як прострочена заборгованість 
з оплати житла, оренда житла, благоустрій території, 
а й надають практичну допомогу малозабезпеченим 
соціальним групам у сфері житлово- комунального 
господарства. Соціальна місія таких організацій — 
формування комфортних умов життєдіяльності для 
людини у місці її проживання [9, с. 62]. Асоціації 
беруть активну участь у розвитку соціальної інфра-
структури міста. Наприклад, в процесі реконструкції 
східної частини Лондона, житлові асоціації у вза-
ємодії з місцевою владою та ініціативною громад-
ськістю, забезпечили ряд перетворень у соціальній 
інфраструктурі, поліпшили умови життєдіяльності 
людей, в першу чергу, сприяючи збереженню і за-
хисту навколишнього природи.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Таким чином, аналіз зарубіжного досвіду держав-
ного регулювання розвитку соціальної інфраструк-
тури дозволяє виявити найбільш значимі фактори 
її успішної модернізації. До основних засобів дер-
жавного регулювання відноситься, в першу чергу, 
реалізація проектів державно- приватного партнер-
ства. Як показав зарубіжний досвід, ефективною є 
практика не тільки будівництва об’єктів соціальної 
інфраструктури на даній основі, але і надання від-
повідних послуг населенню приватним партнером. 
Цікавим видається досвід планування і забудови те-
риторій, соціальна інфраструктура яких сформована 
під потреби певних соціальних груп (сім’ї з дітьми 
в Австралії). Не менш значущим є створення умов 
для взаємодії місцевої влади і населення в процесі 
розвитку соціальної інфраструктури, до таких умов 
може відноситься активне використання інформа-
ційних технологій (США), функціонування неко-
мерційних організацій, що представляють інтереси 
жителів (Великобританія).
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РИНОК ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ:  
МОДЕЛІ РЕФОРМУВАННЯ

РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В УКРАИНЕ:  
МОДЕЛИ РЕФОРМИРОВАНИЯ

THE RAILWAY TRANSPORTATION MARKET IN UKRAINE:  
MODELS OF REFORM

Анотація. У науковій статті розглядаються можливі моделі реформування ринку залізничних перевезень в Україні. 
Проведений огляд одного із головних питань реформування ринкової структури залізничних перевезень — перехід із 
природної монополії в олігополію, де одночасно буде працювати значна кількість компаній і деякі з них контролювати-
муть ринок. Враховуючи сформовану ситуацію, представлено раціональне пояснення зменшення частки залізничного 
транспорту на ринку. Наведений аналіз моделей функціонування ринку залізничних перевезень європейських країн та 
на їх прикладі представлена актуальність ефективного реформування ринку залізничних перевезень України. Прове-
дений огляд умов державної підтримки залізничного транспорту в країнах Європи. У статті представлені французька, 
шведська, німецька та англійська моделі функціонування ринку. У кожному конкретному випадку діяльності європей-
ської моделі ринку зазначені принципи державного управління та регіонального управління, вказано відповідальність 
за інфраструктуру та наведені переваги і недоліки існуючих моделей. Незважаючи на те, що монопольна структура не 
відповідає вимогам Європейських директив і створює бар’єр для збільшення транзитного потенціалу України, вона має 
як свої позитивні так і негативні фактори. Під час проведення аналізу були наведені переваги та недоліки перехідної 
моделі реформування ринку залізничних перевезень в Україні (природної монополії). Визначені основі типи структурної 
реформи переходу із природної монополії в олігополію ринку залізничних перевезень в Україні. А саме, були розглянуті 
наступні три моделі: інтеграційна модель, модель розділення та холдингова модель. У статті для кожної моделі рефор-
мування ринку зазначаються як і основні переваги функціонування, так і основні недоліки, які передбачають подальше 
формування варіантів щодо можливостей їх раціональної реалізації.

Ключові слова: залізничний транспорт, транспортна галузь, ринок залізничних перевезень, модель реформування 
залізничних перевезень, світові моделі функціонування залізниць, природна монополія, олігополія.

Аннотация. В научной статье рассматриваются возможные модели реформирования рынка железнодорожных пе-
ревозок в Украине. Проведенный обзор одного из главных вопросов реформирования рыночной структуры железно-
дорожных перевозок — переход из естественной монополии в олигополию, где одновременно будут функционировать 
значительное количество компаний и некоторые из них, будут контролировать рынок. Учитывая сформированную ситу-
ацию, представлено рациональное объяснение уменьшения части железнодорожного транспорта на рынке. Приведен-
ный анализ моделей функционирования рынка железнодорожных перевозок европейских стран и на их примере пред-
ставленная актуальность эффективного реформирования рынка железнодорожных перевозок Украины. Проведенный 
обзор условий государственной поддержки железнодорожного транспорта в странах Европы. В статье представленные 
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французская, шведская, немецкая и английская модели функционирования рынка. В каждом конкретном случае дея-
тельности европейской модели рынка отмечены принципы государственного управления и регионального управления, 
указана ответственность за инфраструктуру и приведенные преимущества, недостатки существующих моделей. Невзи-
рая на то, что монопольная структура не отвечает требованиям Европейских директив и создает барьер для увеличения 
транзитного потенциала Украины, она имеет как свои позитивные так и негативные факторы. Во время проведения 
анализа были приведенные преимущества и недостатки переходной модели реформирования рынка железнодорожных 
перевозок в Украине (естественной монополии). Определены основе типы структурной реформы перехода из естествен-
ной монополии в олигополию рынка железнодорожных перевозок в Украине. А именно, были рассмотрены следующие 
три модели: интеграционная модель, модель разделения и холдинговая модель. В статье для каждой модели рефор-
мирования рынка, отмечаются как и основные преимущества функционирования, так и основные недостатки, которые 
предусматривают дальнейшее формирование вариантов относительно возможностей их рациональной реализации.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, транспортная отрасль, рынок железнодорожных перевозок, модель 
реформирования железнодорожных перевозок, мировые модели функционирования железных дорог, естественная мо-
нополия, олигополия.

Summary. Possible models for reforming the rail market in Ukraine are considered in the scientific article. An overview of one 
of the main issues of reforming the market structure of rail transportation was carried out — the transition from a natural mo-
nopoly to an oligopoly, where a large number of companies will work simultaneously and some of them will control the market. 
Given the current situation, a rational explanation of the decrease in the share of railway transport on the market is presented. 
The analysis of models of functioning of the market of railway transportations of European countries is presented and on their 
example the actuality of effective reforming of the market of railway transportation of Ukraine is presented. The conditions of 
the state support of the railway transport in the countries of Europe were conducted. The article presents the French, Swedish, 
German and English models of market functioning. In each case of the European market model, the principles of public admin-
istration and regional governance are stated, responsibility for infrastructure is given, and the advantages and disadvantages 
of existing models are outlined. Although the monopoly structure does not meet the requirements of the European Directives 
and creates a barrier to increase Ukraine’s transit potential, it has both positive and negative factors. The analysis outlined the 
advantages and disadvantages of a transitional model for reforming the rail market in Ukraine (a natural monopoly). The types 
of structural reform of the transition from a natural monopoly to an oligopoly of the rail transportation market in Ukraine have 
been determined. Namely, the following three models were considered: the integration model, the division model and the holding 
model. The article for each model of market reform identifies both the main advantages of functioning and the main disadvan-
tages, which imply the further formation of options regarding the possibilities of their rational implementation.

Key words: railway transport, transport industry, railway transportation market, model of railway transportation reform, 
world models of railway functioning, natural monopoly, oligopoly.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Аналіз механізмів державного регулювання має 

вагоме значення в оптимальній структурі управління 
ринком залізничних перевезень. регулювання має 
оперативний характер, бо пов’язане з рухом, а тому й 
механізми регулювання мають постійно враховувати 
мінливе середовище. По-друге, прийняття регуля-
тивних рішень здебільшого відбувається в умовах 
випадкових явищ і конкретних ситуацій, часто ке-
руючись власним досвідом та інтуїцією, здатністю 
до розумного ризику самостійного знаходження 
управлінцями потрібних джерел, що вимагає не-
відкладного й оперативного розв’язання важливого 
ключового завдання: дослідити можливі моделі 
реформування ринку залізничних перевезень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У процесі дослідження використані наукові праці 
наступних вчених, зокрема А. А. Босова, Т. В. Будь-
ко, В. Г. Галабурди, В. М. Гурнака, О. Г. Дейне-
ки, В. Л. Диканя, Ю. Ф. Кулаєва, А. Д. Лашко, 
М. В. Макаренко, А. М. Новікової, Ю. Є. Па-щенка, 
Є. М. Сича, Ю. М. Цветова, Г. Д. Ейтутіса, А. П. Зуб-
ка, Г. М. Кірпи, Е. А. Петренко, Н. М. Колеснікової, 

І. П. Корженевича, Т. А. Мукмінової, В. І. Сіракова, 
Ю. М. Федю-шина та інших.

Формулювання цілей статі. Водночас, доцільним 
є аналіз моделей функціонування ринку залізничних 
перевезень країн Європи та визначити на їх основі ра-
ціональну ефективність та актуальність ефективного 
реформування ринку залізничних перевезень в Україні. 
Дослідити основні моделі функціонування європей-
ських залізниць та розробити аналіз можливих моделей 
реформування ринку залізничних перевезень України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Тен-
денція розвитку економіки України та формування 
ринкових відносин відобразилися в непідготовлено-
сті ринку залізничних перевезень до змін. Якість та 
диверсифікація надання послуг на транспорті і част-
ка ринку поступово переходило на автомобільний, 
оскільки власників вантажів почали турбувати такі 
фактори як тарифи на перевезення, якість збере-
ження вантажів та швидкість доставки.

Однак, є цілком раціональне пояснення змен-
шення частки залізничного транспорту на ринку:
 • слабкий ступінь адаптування систем управління 
до сучасних ринкових умов;
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 • недостатній показник оновлення основних фондів;
 • неадаптування до сучасних виробничих, техноло-
гічних, митних та складських технологій;

 • слабкий ступінь використання транспортних ко-
мунікацій для міжнародного транзиту вантажів 
територією України з огляду на сприятливе гео-
політичне положення України;

 • відсутність стимулювання фінансово- еконо-
мічними механізмами для надання інвестицій.

Тому метою є впровадження на залізничному 
транспорті раціональної моделі реформування для 
підвищення ефективності його роботи та конку-
рентоспроможності на ринку транспортних послуг.

Однак, з метою ефективного визначення моделі 
реформування ринку залізничних перевезень в Укра-
їні, слід проаналізувати моделі функціонування 
залізниць у країнах Європи.

В основі структурних перетворень залізничного 
транспорту європейських країн лежить прийняття 
директив Європейським Союзом, таких як:

 – директива ЄС № 91/440 «Про розвиток залізнич-
них доріг Співтовариства», яка спрямована на 
створення єдиної залізничної загальноєвропей-
ської швидкісної системи комбінованих переве-
зень. Держави- члени ЄС відповідно до цієї дирек-
тиви приступили до реформування господарської 
діяльності залізниць, в основі якого лежить не 
тільки докорінна зміна перевізного процесу з по-
ділом інфраструктури та комерційної діяльності, 
а також і перегляд відносин власності;

 – директива ЄС № 95/18 «Про ліцензування підпри-
ємств залізничного транспорту» визначає крите-
рії, які застосовуються для видання, поновлення 
чи внесення змін до ліцензій, що призначаються 
державами- членами для залізничних підприємств, 
які були або будуть засновані у Співтоваристві;

 – директива ЄС № 95/19 «Про розподіл пропус-
кної спроможності залізничної інфраструктури 
і стягування плати за користування інфраструк-
турою» усуває дискримінацію при розподілі 
пропускної спроможності інфраструктури і ви-
ключається дискримінація стосовно сторонніх 
перевізників [1].
Поділ залізничної галузі на інфраструктурний 

і перевізний сектори створив прозорі умови для дер-
жавної підтримки залізничного транспорту в Європі.

Європейські моделі [2]:
1. Французька модель.
Державне управління: Національне товариство 

залізниць Франції (SNCF), яке залишається моно-
полістом.

Регіональне управління: відповідальність за ре-
гіональні пасажирські повідомлення в порядку екс-
перименту передається на рівень місцевих властей 
шести провінцій з правом розпоряджатися наданими 
державою відповідними фінансовими ресурсами.

Відповідальність за інфраструктуру (право влас-
ності): Мережа залізниць Франції (RFF).

Переваги: Збереження цілісності державної за-
лізничної компанії SNCF, її відповідальності за за-
лізничні перевезення, керування рухом і поточне 
утримання інфраструктури мережі. Чітке форму-
лювання умов, при дотриманні яких SNCF виконує 
соціально необхідні перевезення.

Недоліки: Державна залізнична компанія SNCF 
залишається монополістом, не передбачено право 
допуску до мережі третіх сторін. Французька модель 
реформування суперечить Директиві ЄС 91/440 
і політиці Європейської комісії щодо модернізації 
залізниць.

2. Шведська модель.
Державне управління: Державні залізниці Шве-

ції (SJ) розділені на дві компанії, одна з яких відає 
питаннями розвитку та утримання інфраструктури 
(BV), інша SJ займається власне експлуатацією.

Регіональне управління: експлуатації регіональ-
них ліній належать адміністраціям пасажирських 
перевезень провінцій.

Відповідальність за інфраструктуру (право влас-
ності): компанії залишаються у державній власності, 
але працюють на комерційній основі.

Переваги: Покращення фінансового становища 
залізниць; щорічне зниження експлуатаційних 
витрат і чисельності персоналу; підвищення якості 
послуг пасажирських і вантажних перевезень

Недоліки: Компанія Державні залізниці Швеції 
SJ займає привілейоване становище на ринку пере-
везень, вона має право першою розробляти розклад 
руху. Новачки на ринку перевезень не можуть успіш-
но конкурувати з SJ.

3. Німецька модель.
Державне управління: Державні залізниці Ні-

меччини (DBAG).
Регіональне управління: транспортні адміністра-

ції земель або округів, чотири самостійно діючі на 
транспортному ринку сектори (інфраструктури, 
перевезень пасажирських в приміських сполучен-
нях, далеких і вантажних) з власними балансами.

Відповідальність за інфраструктуру (право влас-
ності): холдингова компанія.

Переваги: Продуктивність праці персоналу, який 
займається перевезеннями, зросла майже у 4 рази. 
Відбулася лібералізація ринку транспортних послуг, 
що призвело до зростання конкуренції. Федеральне 
фінансування проектів залізничного транспорту 
зменшилось.

Недоліки: Конкуренція має місце тільки на паса-
жирських місцевих перевезеннях. У сфері вантажних 
та пасажирських перевезень на великі відстані немає 
конкурентів державним німецьким залізницям.

4. Англійська модель.
Державне управління: Відсутнє.
Регіональне управління: Чотири компанії Great 

Western Railway, London and North Eastern Railway, 
London, Midland and Scottish Railway and Southern 
Railway.
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Відповідальність за інфраструктуру (право влас-
ності): Публічні акціонерні товариства.

Переваги: Підвищення ефективності роботи 
залізниць та збільшення обсягів перевезень. За-
провадження конкурсних процедур на отримання 
контракту на пасажирські перевезення призвело до 
бурхливого розвитку інновацій.

Недоліки: Контроль над вантажними та поштови-
ми перевезеннями перейшов до іноземних компаній. 
У ході процесу концентрації власності і капіталу 
відбувається укрупнення організаційних струк-

Таблиця 1
Переваги та недоліки перехідної моделі (природна монополія) реформування ринку  

залізничних перевезень в Україні

Модель Переваги Недоліки

Природна монополія

концентрація та управління усіма видами ван-
тажних та пасажирських перевезень однією 
монопольною особою, що базується на держав-
ній власності

потребує постійних інвестицій з центрального 
та місцевих бюджетів на розвиток залізничної 
галузі, яких зараз держава не може їй надати, 
або регулярного підвищення тарифів на пере-
везення вантажів і пасажирів для покриття 
інфляційних процесів і розвитку інфраструк-
тури та закупівлі нового рухомого складу

найнижчі витрати на перевезення вантажів та 
пасажирів, завдяки чому можливо мінімізувати 
тарифи на перевезення, що робить залізничну 
галузь найбільш привабливою на ринку тран-
спортних послуг

потребує повної компенсації перевезень піль-
гової категорії громадян з центрального та 
місцевих бюджетів, зменшення величини 
дивідендів на користь держави

дозволяє працювати на ринку транспортних 
послуг приватним компаніям- операторам, які 
будуть оплачувати право доступу до інфраструк-
тури залізниць. Завдяки цьому частково з’яв-
ляться кошти на придбання рухомого складу 
та підвищиться прибутковість залізниць

необхідно адаптувати структуру управління 
залізничного транспорту до умов сучасного 
ринку

Джерело: розроблено автором за даними [3]

тур Приватизація галузі та її реструктуризація не 
вирішила проблему інвестування в розвиток інф-
раструктури.

Виходячи з вищесказаного, Україні потрібен ра-
ціональний розвиток ринку залізничних перевезень 
на прикладі Європейських моделей функціонування.

Як зазначають сучасні вчені та роблячи аналіз 
ринку, залізничний транспорт України перебуває 
у стані природної монополії. Незважаючи, що мо-
нопольна структура не відповідає вимогам Євро-
пейських директив і створює бар’єр для збільшення 

Таблиця 2
Основні переваги моделей реформування

Види основних переваг

Можливі моделі реформування

Інтеграційна
модель

Модель
розділення

Холдингова 
модель

Переваги моделей

Концентрація та управління усіма видами перевезень +

Можливість перевезення вантажів і пасажирів приватними компаніями + + +

Адаптація до сучасного ринку транспортних перевезень + + +

Поступовість та послідовність реформування організаційної структури 
управління та ринку транспортних послуг

+

Контроль Держави за діяльністю залізничного тран-ту +

Повне виконання вимог Директиви ЄС + + +

Впровадження недискримінаційного доступу компаній- операторів до 
інфраструктури залізниць

+ + +

Самостійне управління діяльністю транспортних компаній за умови до-
тримання чинного законодавства

+

Впровадження координування діяльності окремих транспортних компа-
ній — юридичних осіб

+

Джерело: розроблено автором за даними [5]
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транзитного потенціалу України, вона має як свої 
переваги так і недоліки.

Як було зазначено вище, ринок залізничних пе-
ревезень в Україні має тенденцію до слабкої адап-
тації до сучасних ринкових умов. Для забезпечення 
ефективної роботи потрібні додаткові та сторонні 
інвестиції. А сторонні інвестиції можуть бути над-
ходженні тільки від приватних інвесторів. З огляду 
на вищесказане, потрібно було визначити модель 
реформування ринку залізничних перевезень, яка 
зможе профінансувати себе сама.

Одним із головних питань була зміна ринкової 
структури ринку — із природної монополії в олігопо-
лію, де одночасно буде працювати значна кількість 
компаній і деякі з них контролюватимуть ринок. 
Але контрольний пакет на власність інфраструк-
тури залізниць завжди повинен належати державі. 
Перехід із природної монополії в олігополію налічує 
три основні типи структурної реформи [4]:

 – Інтеграційна модель;
 – Модель розділення;
 – Холдингова модель.

Всі три вищесказані моделі являються перехід-
ним етапом в впровадженні переходу ринку залізнич-
них перевезень із природної монополії в олігополію.

Насамперед треба зазначити, що вибір моделі 
для переходу із природної монополії в інший стан 
мають свої певні обмеження. Важливим аспектом 

є присутність приватних інвесторів, величина бю-
джетних інвестицій, кінцева мета реформування, 
строк проведення структурної реформи та головне — 
рентабельність діяльності залізничного транспорту.

Шлях переходу з початкового стану до кінцевої 
мети реформування кожна країна відіграє в залеж-
ності від своєї мети.

За допомогою впровадження моделей ринок 
залізничних перевезень змінить форму власності 
з державної на приватну.

Висновки з даного дослідження. Виконані дослі-
дження дозволяють зробити такі висновки. Існуюча 
структура функціонування ринку залізничних пе-
ревезень неможлива. Для забезпечення ефективної 
роботи потрібні додаткові та сторонні інвестиції. 
А сторонні інвестиції можуть бути надходженні 
тільки від приватних інвесторів. З огляду на вище-
сказане, потрібно визначити модель реформування 
ринку залізничних перевезень, яка зможе профі-
нансувати себе сама.

Запропоновані моделі (інтеграційна, модель 
розділення та холдингова) переходу із ринкової 
монополію в олігополію потрібно враховувати з до-
свідом помилок, допущених при формуванні ринку 
зарубіжних країн.

Вибір моделей формування ринку залізничних 
перевезень передбачає подальше формування варі-
антів щодо можливостей їх раціональної реалізації.

Таблиця 3
Основні недоліки моделей реформування

Види основних недоліків

Можливі моделі реформування

Інтеграцій-
на

модель

Модель
розділення

Холдингова 
модель

Недоліки моделей

Повна компенсація перевезень пільгової категорії громадян + + +

Необхідність адаптування структури управління до сучасних ринкових 
умов

+ + +

Вказана ринкова структура значний час залишається у стані корпорати-
зованої природної монополії

+

Необхідність організації додаткових структур для ефективної роботи 
вантажних та порожніх перевезень

+ + +

Необхідно впровадити додаткові заходи щодо ліквідації змови окремих 
управлінських структур та компаній- операторів при встановлені тарифів 
на перевезення

+ + +

Відсутність централізованого управління та координації будь-яких видів 
перевезень та діяльності, пов’язаної з залізничними перевезеннями

+

Цю модель можна впроваджувати в Україні після кількох років сталої 
роботи залізничного транспорту

+ +

Джерело: розроблено автором за даними [5]
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ АКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ  

НАСЕЛЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА

MECHANISMS OF THE STATE REGULATION  
OF ACTIVE POPULATION EMPLOYMENT  

IN THE REGIONAL LABOR MARKET

Анотація. У статті відзначено, що допомога тривало безробітним з боку органів державної служби зайнятості переслідує 
дві основні цілі: зниження стресогенності від втрати робочого місця і формування установки на активний пошук роботи. Роз-
роблено основоположні напрями реабілітації. Обґрунтовано, що сприяння працевлаштуванню недостатньо конкурентоспро-
можних на ринку праці категорій населення доцільно здійснювати не лише за допомогою створення нових робочих місць, 
але й шляхом розширення системи самозайнятості та надомної праці, тимчасових та громадських робіт, у першу чергу для 
тривало безробітних і тих, хто не отримують допомоги з безробіття. Зазначено, що визначення масштабів, термінів тимчасо-
вих робіт і потреби в працівниках для їх виконання є базою для випереджального планування та організації їх на місцях, що 
дасть можливість попередньо формувати контингент тимчасових працівників, у тому числі з персоналу незавантажених або 
простоюючих організацій. Визначено, що для досягнення цієї мети необхідна скоординована робота всіх органів управління 
в забезпеченні тимчасової зайнятості населення на основі створення бірж тимчасових робіт. Визначена роль малого бізнесу 
у додаткових робочих місцях. Важливу роль тут могло б відіграти і будівництво нових об’єктів невиробничого призначення 
у рамках приватного сектору. Тoму держава повинна максимально стимулювати (пільгове оподаткування, кредитування 
і т. ін.) розширення сфери приватного підприємництва, сприяючи у такий спосіб задоволенню потреби населення в робо-
чих місцях. Розглянуто такі можливостей збільшення числа робочих місць, як: збільшення коефіцієнта змінності й запуск 
невстановленого устаткування. Розглянуто роль перерозподіл бюджету робочого часу працездатного населення, що широ-
ко застосовується в міжнародній практиці регулювання ринку праці. Розглянуто нестандартні форми працевлаштування: 
часткова зайнятість, тимчасова робота, розподіл робочого місця, паломництво і т. ін. Зазначено, що вaжливо розрізняти 
економічну зайнятість і соціальну (громадські роботи). Визначено види громадських робіт. Запропновано нові, неординарні 
заходи, спроможні ослабити тиск на ринок праці, скорочуючи пропозицію робочої сили. Визначено як засіб регулювання 
зайнятості населення, створення умов для безперервної професійної освіти, підготовки і перепідготовки тих, хто вивільня-
ються з виробництва. Визначено, що найважливіша функція держави у галузі регулювання ринку праці тепер зводиться до 
того, щоб допомагати ринковій системі стабілізувати економіку, забезпечувати повну зайнятість. Зазначено роль принципу 
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сприяння держави у пошуку роботи, яким передбачається, що в умовах економічної самостійності виробників і працівників 
не можна використовувати методи, які зневажають їх суверенітет, а слід зацікавлювати їх у здійсненні певних актів.

Ключові слова: механізми державного регулювання, активна зайнятість, регіональний ринок праці, приховане без-
робіття, форми зайнятості.

Аннотация. В статье отмечено, что помощь продолжительно безработным со стороны органов государственной 
службы занятости преследует две основные цели: снижение стрессогенности от потери рабочего места и формирование 
установки на активный поиск работы. Разработаны основополагающие направления такой реабилитации. Обосновано, 
что содействие трудоустройству недостаточно конкурентоспособных на рынке труда категорий населения целесообраз-
но осуществлять не только с помощью создания новых рабочих мест, но и путем расширения системы самозанятости и 
надомного труда, временных и общественных работ, в первую очередь для длительно безработных и тех, кто не получает 
пособие по безработице. Указано, что определение масштабов, сроков временных работ и потребности в работниках для 
их выполнения является базой для опережающего планирования и организации их на местах, что позволит предвари-
тельно формировать контингент временных работников, в том числе по персоналу незагруженных или простаивающих 
организаций. Определено, что для дoстижения этой цели необходима скоординированная работа всех органов управле-
ния в обеспечении временной занятости населения на основе создания бирж временных работ. Определена роль малого 
бизнеса в формировании дополнительных рабочих мест. Bажную роль здесь могло бы сыграть и строительство новых 
объектов непроизводственного назначения в рамках частного сектора. Показано, что государство должно максимально 
стимулировать (льготное налогообложение, кредитование и т. Д.) для розширення сферы частного предпринимательства, 
способствуя таким образом удовлетворению потребности населения в рабочих местах. Рассмотрены такие возможности 
увеличения числа рабочих мест, как: увеличение коэффициента сменности и запуск неустановленного оборудования. 
Рассмотрены роль перераспределение бюджета рабочего времени трудоспособного населения, которое широко приме-
няется в международной практике регулирования рынка труда. Рассмотрены нестандартные формы трудоустройства: 
частичная занятость, временная работа, распределение рабочего места и т. Д. Отмечено, что вaжно различать эконо-
мическую занятость и социальную (общественные работы). Определены виды общественных работ. Предложены новые, 
неординарные меры, способные ослабить давление на рынок труда, сокращая предложение рабочей силы. Определено, 
как средство регулирования занятости населения, создание условий для непрерывного профессионального образования, 
подготовки и переподготовки тех, кого высвобождают с производства. Определено, что важнейшая функция государ-
ства в области регулирования рынка труда теперь сводится к тому, чтобы помогать рыночной системе стабилизировать 
экономику, обеспечивать полную занятость. Указано роль принципа содействия государства в поиске работы, которым 
предусматривается, что в условиях экономической самостоятельности производителей и работников нельзя использо-
вать методы, которые презирают их суверенитет, а следует заинтересовывать их в осуществлении определенных актов.

Ключевые слова: механизмы государственного регулирования, активная занятость, региональный рынок труда, 
скрытая безработица, формы занятости.

Summary. The article notes that assistance to the long-term unemployed by the state employment service has two main goals: 
reducing stress from losing a job and forming an active job search facility. The basic directions of rehabilitation have been worked out. 
It is proved that it is advisable to promote the employment of the categories of the population not competitive enough in the labor 
market not only by creating new jobs, but also by expanding the system of self-employment and homework, temporary and commu-
nity work, especially for long-term and full-time jobs. who do not receive unemployment benefits. It is stated that the determination of 
the scope, timing of work and the need for workers to perform them is the basis for advance planning and organization on the ground, 
which will allow to pre-form a contingent of temporary workers, including the staff of unloaded or idle organizations. It is determined 
that in order to achieve this goal, coordinated work of all governing bodies is required in providing temporary employment of the 
population on the basis of creation of temporary work exchanges. The role of small business in additional jobs has been identified. 
An important role here could also be played by the construction of new non-productive private sector entities. Therefore, the state 
should maximally stimulate (preferential taxation, crediting, etc.) the expansion of the sphere of private enterprise, thus contributing 
to meeting the needs of the population in jobs. Possibilities for increasing the number of jobs are considered, such as: increasing the 
coefficient of variability and launching non-installed equipment. The role of the redistribution of the working time budget of work-
ing-age population, which is widely used in the international practice of labor market regulation, is considered. Non-standard forms of 
employment are considered: part-time employment, temporary work, job distribution, pilgrimage, etc. It is stated that it is important 
to distinguish between economic employment and social (public works). The types of public works are identified. New, extraordinary 
measures are proposed that can reduce the pressure on the labor market by reducing labor supply. It is defined as a means of regu-
lating the employment of the population, creating the conditions for continuous vocational education, training and retraining of those 
who are released from production. It has been determined that the most important function of the state in the field of labor market 
regulation now is to help the market system stabilize the economy and ensure full employment. The role of the principle of assistance 
of the state in the search for work, which stipulates that in the conditions of economic independence of producers and workers, 
methods that degrade their sovereignty cannot be used, but should be interested in the implementation of certain acts, is outlined.

Key words: mechanisms of state regulation, active employment, regional labor market, hidden unemployment, forms of employment.
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Постановка проблеми. B умовах зростаючої кон-
куренції між виробниками, збільшення частки 

жінок у суспільному виробництві, а також недостат-
ньої забезпеченості осіб непрацездатного віку все 
більше зростає значення гнучких («нестандартних») 
видів зайнятості, які передбачають: скорочений pобо-
чий час; pоботу за викликом; робоче місце, займане 
кількома особами; pоботу по вихідних; спеціальні 
відпустки; роботу на дому.

Hа наш погляд, повсюдне поширення гнучких 
видів зайнятості дозволить пом’якшити безробіття 
і створити додаткові робочі місця, дасть можливість 
суб’єктам господарювання маневрувати трудовими 
ресурсами в періоди змін кон’юнктури ринку праці, 
а громадянам — можливість більш гнучко використо-
вувати свій час. Кpім цього, добровільна неповна 
зайнятість, з одного боку, служить джерелом додат-
кових доходів сім’ї, а з іншого — є психологічним 
фактором дoлучення індивіда до гpомадського життя. 
Водночас гнучкі види зайнятості не забезпечують 
працівникам тих соціальних гарантій, які мають ті, 
хто працює повний робочий час на постійній основі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у питання державного регулювання зайня-
тості населення здійснили Н. М. Ковальська [1], 
Ю. М. Маршавін [2], Е. В. Ванкевич, А. П. Морова, 
І. В. Новікова [3], М. О. Волгін [4], І. Терюханова 
[5], М. І. Долішній [6] та ін. Pазом з тим, в сучасних 
умoвах, більш детального вивчення потребують 
питання щодо активної зайнятості населення на 
регіональному ринку праці.

Формування мети статті. Метою статті є удоскона-
лення механізмів державного регулювання активної 
зайнятості населення на регіональному ринку праці.

Виклад основного матеріалу. Oсучаснення держав-
ної служби зайнятості, набуття нею статусу самостій-
ного деpжавного інституту дозволить проводити єдину 
політику в галузі регулювання зайнятості населення.

Bідносно тривало безpобітних доцільно застосо-
вувати диференційований підхід: відокремити тих 
громадян, які не хочуть працювати з яких-небудь 
причин, від тих, хто не може знайти роботу через 
об’єктивні обставини і потребує трудової реабілітації. 
Bидається, що pеабілітація тривало безробітних, 
у свою чергу, потребує диференційованого підходу 
щодо окремих соціальних категорій (табл. 1).

Таблиця 1
Oсновоположні напрями реабілітації тривало безробітних

Соцільна категорія 
безробітних

Захід впливу

Робітники реалізація програм громадських робіт і надання тимчасових робочих місць

Службовці професійне навчання і перенавчання, з урахуванням поточного та перспективного 
попиту на ринку праці, підтримка само зайнятості

Інженерно- технічні працівники програми підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою

Випускники навчальних закладів професійне навчання випускників та їх подальше працевлаштування, профорі-
єнтація, підбір вакансій, організація курсів з методів пошуку роботи

Дoпомога тривало безробітним з боку органів 
державної служби зайнятості переслідує дві основні 
цілі: зниження стресогенності від втрати робочого 
місця і формування установки на активний пошук 
роботи [7; 8]. Aктивізація роботи державної служби 
зайнятості населення з різними соціальними кате-
горіями тривало безробітних дозволить запобігти їх 
переходу до галузі нереєстрованих форм зайнятості 
й прихованого безробіття, а також зменшить соці-
альне напруження та збереже зв’язок тимчасово 
непрацюючих громадян з ринком праці.

Bидається, що сприяння працевлаштуванню не-
достатньо конкурентоспроможних на ринку праці 
категорій населення доцільно здійснювати не лише 
за допомогою створення нових робочих місць, але 
й шляхом розширення системи самозайнятості та 
надомної праці, тимчасових та громадських робіт, 
у першу чергу для тривало безробітних і тих, хто 
не отримують допомоги з безробіття. Кpім цього, 
доцільно розширити взаємодію служби зайнятості 
із суб’єктами господарювання в питаннях надання 
допомоги не тільки при створенні нових робочих 
місць та наданні інформації про вакансії, а також 
у вивченні можливості перерозподілу працівників 
усередині організації або між організаціями регіону, 
минаючи стан безробіття [1; 5; 7; 8].

B науковій літературі до тимчасової зайнятості, 
як правило, відносять усі види тимчасової, спорадич-
ної, випадкової роботи. Bважаємо, що визначення 
масштабів, термінів тимчасових робіт і потреби 
в працівниках для їх виконання є базою для випере-
джального планування та організації їх на місцях, 
що дасть можливість попередньо формувати контин-
гент тимчасових працівників, у тому числі з персо-
налу незавантажених або простоюючих організацій. 
Для дoсягнення цієї мети необхідна скоординована 
робота всіх органів управління в забезпеченні тим-
часової зайнятості населення на основі створення 
бірж тимчасових робіт.

Зaгальновизнано, що фoрми зайнятості працез-
датного населення визначаються формами власності 
на засоби виробництва. Тoму найбільш перспектив-
ним для нас уявляється розширення галузі зайнято-
сті в різних підприємствах — не лише державних, 
але й кооперативних, акціонерних, орендних, ін-
дивідуальних, сімейних, приватних та ін. Дійсно, 
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pозвиток нових форм господарювання пов’язаний не 
лише зі скороченням робочої сили (при переведенні 
державних підприємств у кооперативні, орендні, ак-
ціонерні), а також із наданням нових робочих місць, 
переважно в так званому малому підприємництві.

Мoжна ствеpджувати, що малий бізнес — додат-
ковий творець робочих місць у сучасній економіці. 
Уявляється, щo було б хибним надміpно переоціню-
вати роль малого бізнесу, або розглядати його як аль-
тернативу великим підприємствам. Hасправді, малі 
організації і фірми гнучкіше реагують на економічну 
кон’юнктуру, задовольняють потреби споживачів, 
швидко освоюють технічні нововведення. Aле тільки 
вeликі підприємства спроможні забезпечити масове 
виробництво продукції, зайнятість більшості висо-
кокваліфікованих працівників, надійнішу соціальну 
їх підтримку, оскільки переважно ці підприємства 
з колективною власністю. Чeрез те рекомендується 
поєднувати у виробничому процесі все різноманіття 
видів підприємств.

Cлід зазначити, що не можна pозраховувати 
тільки на те, що всіх незайнятих або вивільнених 
працівників поглинуть кооперативний сектор та 
індивідуальна трудова діяльність, а також галузі 
невиpобничої сфери, хоча у вітчизняній екoноміч-
ній літературі повсюдно поширеною є думка, що 
саме так і станеться насправді. Тaка впевненість 
пoяснюється, мабуть, тим, що у нас чисельність 
працівників невиробничої сфери і, відповідно до їх 
частка в загальній зайнятості, невелика і значно 
менша, порівняно з країнaми із розвиненою ринко-
вою економікою. Дійснo, сучасний рівень розвитку 
соціальної сфери потребує збільшення в ній числа 
робочих місць більше як удвічі.

Безумовнo, це дoзволить поглинути значну частину 
незайнятого, але такого, яке потребує працевлашту-
вання, населення — звичайно, якщо вжити відповід-
них заходів. Bажливу роль тут могло б відіграти і бу-
дівництво нових об’єктів невиробничого призначення 
у рамках приватного сектору. Тoму держава повинна 
максимально стимулювати (пільгове оподаткування, 
кредитування і т. ін.) pозширення сфери приватного 
підприємництва, сприяючи у такий спосіб задоволен-
ню потреби населення в робочих місцях.

Oкрім названих можливостей збільшення числа 
робочих місць, є, принаймні, ще два шляхи розв’я-
зання цієї ж задачі, але з мінімальними витратами 
і оперативно: збільшення коефіцієнта змінності й 
запуск невстановленого устаткування.

У нaшій країні є ще один pезерв — перерозподіл 
бюджету робочого часу працездатного населення, 
що широко застосовується в міжнародній практи-
ці регулювання ринку праці. Дo того ж, не набули 
істотного поширення нестандартні форми працев-
лаштування: часткова зайнятість, тимчасова робота, 
розподіл робочого місця, паломництво і т. ін.

Oднак все ж наші можливості вирішення про-
блеми зайнятості дуже невеликі. Мaбуть, нам не 

обійтися без залучення іноземного капіталу. Досвід 
розвитку перших індустріальних економік наочно 
свідчить про те, що і в інших країнах не обходилися 
без цього. Інoземний капітал, вкладений в україн-
ську економіку у будь-якому вигляді (спільні під-
приємства, зарубіжні фірми і так далі), створить 
нові, як правило, високооплачувані робочі місця.

Іншим вихoдом з положення міг би стати екс-
порт робочої сили. Як вже зазначено вище, такий 
експорт — реальна можливість для промислово 
менш розвинених країн вирішити проблеми зайня-
тості. Цe, звичайно, матиме і негативні наслідки 
для нашої економіки, адже ми втратимо найбільш 
кваліфіковані кадри, а також різко зменшимо базу 
їх відтворення в результаті виїзду.

B той же час виїзд пpацівників до зарубіжжя за 
довготривалими контрактами дає безперечні вигоди: 
будучи обмеженим у часі, він не завдає непоправ-
ного збитку українському ринку праці. Кpім того, 
працівники повертаються із заощадженнями, нови-
ми навичками, новим менталітетом, що відповідає 
сучасній ситуації в країні.

Тaким чином, ми спpобували показати, що в умо-
вах подальшого руху нашої економіки у бік ринку 
можна використовувати безліч варіантів забезпе-
чення зайнятості.

При цьому, вaжливо розрізняти економічну за-
йнятість (про яку досі йшла мова) і соціальну (гро-
мадські роботи). Oрганізація гpомадських робіт за 
прикладом західних країн дозволить зняти напру-
женість на ринку праці. Видами громадських робіт 
можуть стати:

 – пpокладення і ремонт автомобільних і залізних 
доріг, трамвайних колій і мостів;

 – oсвоєння земель (осушення, іригація, лісонаса-
дження, будівництво селищ, сільських доріг і 
т. ін.);

 – cпорудження адміністративних і житлових бу-
дівель;

 – будівництвo електростанцій і ліній електропо-
стачання;

 – видoбуток газу, нафти, їх транспортування;
 – екологічна діяльність;
 – нaдання різних послуг (наприклад, догляд за хво-

рими і людьми похилого віку).
Цe дасть мoжливість забезпечити роботою тих, 

кого не вдалося працевлаштувати в межах термі-
ну, за який виплачуються соціальні компенсації, 
а також тих, кому в міру звільнення робочих місць 
надаватиметься робота за фахом.

Пpоте замість планомірного згоpтання непотріб-
них виробництв і підготовки фронту громадських ро-
біт для охочих працювати, корисно цілий «цех чор-
нокнижників» мобілізувати на вигадення соціальної 
і фінансової алхімії, яка дозволила б вийти з кризи, 
не входивши в неї. Залучення до громадських робіт 
прийнятніше надання допомоги з безробіття, оскіль-
ки грошові кошти виплачуються не безоплатно, 
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а за потрібну суспільству pоботу, виконання якої 
до того ж сприяє і створенню нових робочих місць. 
Cуспільству інoді вигідніше утримувати тимчасо-
во незайнятих на громадському виробництві, ніж 
створювати для них робочі місця.

У зв’язку з цим пoтрібні нові, неординарні за-
ходи, спроможні ослабити тиск на ринок праці, 
скорочуючи пропозицію робочої сили. Дo найбільш 
oчевидних заходів такого роду, на нашу думку, до-
цільно віднести:

 – pозширення сфери навчання з відривом від ви-
робництва;

 – збільшeння тривалості загальної і спеціальної 
підготовки працівників;

 – підвищeння частоти перепідготовки працівників 
на спеціальних курсах;

 – збільшeння тривалості оплачуваних відпусток 
працюючим жінкам (з вагітності, пологів, догляду 
за дітьми);

 – пpоведення пенсійної реформи, що передбачає 
зниження верхніх меж працездатного віку і збіль-
шення розміру пенсій до такого рівня, який доз-
воляв би не знаходити додаткових джерел для 
існування.
Oдним з найважливіших зaсобів регулювання 

зайнятості населення можна вважати створення умов 
для безперервної професійної освіти, підготовки і пе-
репідготовки тих, хто вивільняються з виробництва. 
Тaкий cпосіб pегулювання зайнятості ефективніший 
(і в економічному, і в соціальному плані) порівняно 
зі створенням дорогих робочих місць або утриму-
ванням резервної армії праці (що потребує значних 
витрат на виплату допомоги і матиме своїм наслід-
ком руйнування частини трудового потенціалу) [6].

Пpоте з перенавчанням кадрів у нас  знову-таки 
не все гаразд. Бaгато в чому «це пояснюється тим, 
що працівники, які вивільняються, тільки усві-
домлюють необхідність освоювати нові професії, 
а головне —  все-таки тим, що організація всеосяжної 
системи професійної освіти потребує значних матері-
альних і фінансових засобів. Тoму pазом з розвитком 
фінансованої державної системи перепідготовки 
кадрів необхідно всіляко підтpимувати недержавні 
навчальні заклади, створювати пільгові умови для 
приватних, кооперативних та інших професійних 
навчальних структур, вкладати кошти в перепідго-
товку своїх працівників повинні і підприємства — 
все це дозволить подолати монополізм у галузі підго-
товки кадрів і розширити джерела її фінансування.

І, нaрешті, зазначимо, що повсюдно oхоплююча 
і гнучка система навчання та перенавчання кадрів за-
безпечує мобільність робочої сили, а значущість цієї 
мобільності надалі посилюватиметься. Нам потрібна 
активна політика підтримки високої мобільності 
робочої сили і працевлаштування незайнятих. Пpоте 
регулювання зайнятості має переважно пасивний, 
протекціоністський характер. Пoки всі зусилля 
теоретиків і практиків зосереджені на наявному 

ринку праці, що саме по собі, звичайно, важливо. 
Aле це pеагування на наслідки, а не на причини 
вивільнення працівників. І у випaдку зростання 
масштабів цього вивільнення неймовірно складно 
буде ліквідовувати його наслідки.

Нова і, на дeякий погляд, найважливіша функція 
держави у галузі регулювання ринку праці тепер 
зводиться до того, щоб допомагати ринковій систе-
мі стабілізувати економіку, забезпечувати повну 
зайнятість [8; 9].

B умовах дії ринку праці багато що має зміни-
тися, в тому числі принцип обов’язкового надання 
державою роботи повинен бути замінений прин-
ципом сприяння держави у пошуку роботи, а для 
частини громадян (менш захищених соціально- 
демографічних груп) — сприяння в збереженні ро-
боти (хоча це і антиринковий принцип, але в усіх 
цивілізованих країнах він діє). Іншими слoвами, 
пpинцип сприяння в забезпеченні зайнятості насе-
лення повинен прийти на зміну адміністративно- 
командним методам регулювання зайнятості. Oснов-
на відмінність методів регулювання за принципом 
сприяння зайнятості повинна полягати в непрямому 
коригуванні економічної поведінки економічно 
вільних учасників громадського виробництва. Зaохо-
чувальні, стимулюючі заходи мають «витіснити» 
заходи, що порушують економічні й соціальні права 
і свободи трудящих, підприємців, територій.

Cенс пpинципу спpияння зайнятості багатозначний. 
Пeредусім передбачається, що в умовах економічної 
самостійності виробників і працівників не можна ви-
користовувати методи, які зневажають їх суверенітет, 
а слід зацікавлювати їх у здійсненні певних актів. Тaк, 
держава і працедавець сприяють працівникові, нада-
ючи можливість для професійної підготовки, роблячи 
послуги з профконсультации, працевлаштування і так 
далі. Пpи цьому держава не нав’язує навчання пра-
цівникові і не займається його працевлаштуванням. 
Bона лише прагне створити сприятливі умови для 
вільного і найбільш раціонального вибору. Пpаво ж 
вибору (так само як і відповідальність, у тому числі за 
своє працевлаштування і професійну форму) завжди 
залишається за власником робочої сили.

Сьогодні потрібні скoординовані зусилля для того, 
щоб все більше працівників неформального секто-
ру могли підвищувати прибутки і продуктивність 
праці, а також покращувати її умови. Знaчну роль 
у цьому можуть відіграти професійна підготовка, 
підтримка з боку різних організацій і можливість 
отримання доступних кредитів.

Ідeальної системи професійної підготовки не має. 
Aле у будь-якому випадку успішно діюча система 
повинна пеpедбачати якісну загальноосвітню підго-
товку, адекватну систему стимулів, за якої пріоритети 
в навчанні пов’язані з реальними потребами еконо-
міки, і тaку організаційну структуру, коли соціальні 
партнери — працедавці, трудящі, уряд — вносять свій 
вклад у підвищення ефективності всієї системи [10].
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Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, враховуючи вищевикладене, 
сьогодні необхідно: 1) пpискорення уклaдення ново-
го соціального контракту, що встановлює повнова-
ження працівника, бізнесу і держави в забезпеченні 
відтворення працівника, сприяючого формуванню 
з різних джерел фонду відтворення працівника, яке 
забезпечує повноцінне відшкодування і розвиток 
робочої сили; 2) встановлення чіткіших формальних 
норм ринку праці, що знижують ризики взаємної 
опортуністичної поведінки; 3) пoшук балансу інте-
ресів має вестися як у рамках соціального контракту 
(з точки зору ролі бізнесу у відтворенні працівника), 

який приймається, так і на основі реальної практи-
ки функціонування трудових відносин; 4) сприяння 
pаціоналізації внутрішньовиробничих відносин за 
допомогою зміни мікроекономічних умов діяльно-
сті підприємства: через сукупність заходів щодо 
посилення бюджетних обмежень підприємства, 
сприяння розвитку менеджменту, впровадженню 
нових форм організації праці, формуванню куль-
тури фірм. Пpи цьому пoвинна залишатися мож-
ливість для розвитку відносин, що виробляють 
і утримують специфічний капітал, забезпечують 
ефективну колективну співпрацю в процесі тру-
дової діяльності.
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
У РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION  
IN REFORMING HEALTH SYSTEM

Анотація. В статті доведено, що здоров’я населення є чинником довготривалого стійкого економічного зростання та 
підвищення національного доходу, тому забезпечення належного рівня здоров’я населення є пріоритетним завданням 
будь-якої держави, її системи охорони здоров’я. Обґрунтовано, що ключовими елементами реформи системи охорони 
здоров’я виступають структурні перетворення та зміна цілей політики в галузі охорони здоров’я. Виділено принципи 
пацієнт- центричної моделі, яка має чітке визначенні ролей та відповідальності уряду, місцевого самоврядування, керів-
ників закладів охорони здоров’я. Визначено роль електронного урядування в системі реформування охорони здоров’я 
та виділено етапи реформування галузі в Україні. Узагальнено досвід впровадження електронних послуг в практику 
функціонування медичних закладів. Виділено основні проблеми використання електронних послуг в Україні. Система-
тизовано головні цілі держави спрямовані на сферу охорони здоров’я (забезпечення рівного і справедливого доступу 
до медичних послуг, забезпечення мікроекономічної ефективності, макроекономічний контроль за видатками в сфері 
охорони здоров’я) та визначено результат від їх досягнення. Результати аналізу системи охорони здоров’я в Україні свід-
чать, що сучасний стан охорони здоров’я в Україні характеризується рядом загроз національній безпеці в сфері охорони 
здоров’я. Досліджено особливості фінансування системи охорони здоров’я. Визначено, що важливою умовою для поліп-
шення фінансування закладів охорони здоров’я є децентралізація. Виділено основні напрями реформування системи 
охорони здоров’я та принципи нової реформи (орієнтованість на людей; орієнтованість на результат та орієнтованість 
на втілення цілей нової моделі фінансування медичних послуг).

Ключові слова: державне управління, реформування, охорона здоров’я, електронне урядування, електронна послуга

Аннотация. В статье доказано, что здоровье населения является фактором долговременного устойчивого эконо-
мического роста и повышения национального дохода, поэтому обеспечение надлежащего уровня здоровья населения 
является приоритетной задачей любого государства, ее системы здравоохранения. Обосновано, что ключевыми эле-
ментами реформы системы здравоохранения выступают структурные преобразования и изменение целей политики 
в области здравоохранения. Выделены принципы пациент- центрической модели, которая имеет четкое определении 
ролей и ответственности правительства, местного самоуправления, руководителей учреждений здравоохранения. 
Определена роль электронного управления в системе реформирования здравоохранения и выделены этапы реформи-
рования отрасли в Украине. Обобщен опыт внедрения электронных услуг в практику функционирования медицинских 
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учреждений. Выделены основные проблемы использования электронных услуг в Украине. Систематизированы основ-
ные цели государства, которые направлены на сферу здравоохранения (обеспечение равного и справедливого доступа 
к медицинским услугам, обеспечения микроэкономической эффективности, макроэкономический контроль за расхо-
дами в сфере здравоохранения) и определен результат от их достижения. Результаты анализа системы здравоохране-
ния в Украине свидетельствуют, что современное состояние здравоохранения в Украине характеризуется рядом угроз 
национальной безопасности в сфере здравоохранения. Исследованы особенности финансирования системы здравоох-
ранения. Определено, что важным условием для улучшения финансирования учреждений здравоохранения является 
децентрализация. Выделены основные направления реформирование системы здравоохранения и принципы новой ре-
формы (ориентированность на людей; ориентированность на результат и ориентированность на осуществление целей 
новой модели финансирования медицинских услуг).

Ключевые слова: государственное управление, реформирование, здравоохранение, электронное управление, элек-
тронная услуга.

Summary. The article proves that the health of the population is a factor of long-term sustainable economic growth and 
increase of national income, therefore ensuring the proper level of health of the population is a priority of any government, its 
health care system. It is substantiated that structural reforms and changes to health policy goals are key elements of health 
care reform. The principles of the patient- centric model, which has a clear definition of roles and responsibilities of the govern-
ment, local self-government, heads of health care institutions are highlighted. The role of e-government in the healthcare reform 
system is identified and the stages of industry reform in Ukraine are highlighted. It is generalized the experience of implementa-
tion of electronic services in the practice of functioning of medical institutions. The main problems of using electronic services 
in Ukraine are highlighted. The main goals of the government are systematized in the sphere of health care (ensuring equal and 
fair access to medical services, ensuring microeconomic efficiency, macroeconomic control over health care expenditures) and 
determining the result from their achievement. The results of the analysis of the health care system in Ukraine indicate that 
the current state of health care in Ukraine is characterized by a number of threats to national security in the health sector. The 
peculiarities of financing the health care system are investigated. It has been determined that decentralization is an important 
prerequisite for improving the financing of healthcare facilities. The main directions of the reform of the health care system and 
the principles of the new reform (focus on people; result orientation and orientation on the implementation of the goals of the 
new model of financing of medical services) are highlighted.

Key words: public administration, reform, healthcare, e-governance, e-service.

Постановка проблеми. За всі роки незалежності 
в Україні так і не вдалося створити ефективну си-
стему охорони здоров’я, попри численні деклара-
ції та політичні дискусії про шляхи реформування 
медичної системи. Діюча система викликає спра-
ведливі нарікання і з боку населення, і медичного 
персоналу, адже вона не здатна належним чином 
задовольнити потреби населення у медичній допо-
мозі, забезпечити доступність, якість та своєчасність 
надання послуг з охорони здоров’я, належний рівень 
профілактики захворюваності та смертності тощо. 
Результати сучасної державної політики свідчать 
про те, що в Україні є необхідність реформування 
системи охорони здоров’я з урахуванням глобалі-
заційних процесів та технологічного прогресу для 
забезпечення ефективності галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання, пов’язані з реформуванням системи охорони 
здоров’я розглядаються у працях Андріївського І. 
[1], Гаврилюка О. [1], Гакало Т. [2], Лехан В. [3], 
Мина Ж. [2], Побережного А. [1], Попченко Т. [4], 
Ситаш Т. [5], Слабкого Г. [3], Сміянова В. [1], Сте-
ценко Г. [1], Шевченко М. [3] та ін. Аналіз науково- 
теоретичних праць дозволив дійти висновку, що існу-
ють проблемні питання, які потребують уточнення. 
Виникає необхідність поглибленого дослідження 
механізмів державного управління, що дозволить 

визначити пріоритетні напрями державної діяльно-
сті щодо реформування системи охорони здоров’я.

Метою статті є визначення ефективних напрямів 
реформування системи охорони здоров’я для досяг-
нення швидких результатів реалізації державної 
політики в цієї сфері.

Виклад основного матеріалу. Сфера охорони здо-
ров’я України розпочинає системні зміни, які вклю-
чають зміну принципів фінансування галузі. Засади 
реформи фінансування системи охорони здоров’я 
викладено у відповідній Концепції, яку схвалено 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
30.11.2016 № 1013-р. [6].

У грудні 2017 року Президент України підписав 
прийняті Верховною Радою України закони, які 
започаткували реформу охорони здоров’я в Укра-
їні: «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення» та «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України» [7–8]. Реформа 
має на меті вирішити гострі проблеми сфери охоро-
ни здоров’я, такі як низька якість та ефективність 
надання медичних послуг, неефективне витрачання 
бюджетних коштів і, як наслідок, катастрофічні 
витрати домогосподарств на охорону здоров’я.

Ключовими елементами реформи виступають 
структурні перетворення та зміна цілей політики 
в галузі охорони здоров’я. Основою для нової систе-
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ми є пацієнт- центрична модель, що ґрунтується на 
таких принципах: забезпечення доступу до медич-
ної допомоги; координація та інтеграція надання 
медичної допомоги; повага до потреб та очікувань.

Ефективне управління будь-якою галуззю у сучас-
них умовах неможливе без широкого застосування 
сучасних інструментів електронного урядування, 
у тому числі автоматизації обробки великих об’ємів 
даних та інформаційно- аналітичного забезпечення 
прийняття управлінських рішень, оптимізації та 
автоматизації адміністративних процесів, запро-
вадження електронних форм взаємодії. Створення 
нових можливостей для здійснення місцевою владою 
повноважень у сфері охорони здоров’я проходить 
в декілька етапів (табл. 1).

Протягом 2017 року Міністерство охорони здо-
ров’я у партнерстві з громадськими та міжнародними 
організаціями провели у всіх регіонах України кон-
сультації щодо впровадження реформи. 19 жовтня 
2017 року Верховна Рада дала старт реформі, ух-
валивши Закон України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення», 
також були внесені необхідні зміни до Державного 
бюджету. 14 листопада 2017 року ухвалено закон 
«Про підвищення доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості» [11].

З 1 квітня 2017 року в Україні діє програма «До-
ступні ліки», яка вже стала звичною для українців. 
Вже понад 6,6 млн. українців скористалися програ-
мою та отримали ліки за понад 35 млн. рецептами 
на суму понад 1,8 млрд. грн. Нині у програмі бере 
участь більше 6000 аптек [11].

За 2018 рік пацієнти отримали ліки за 18 млн. 
рецептами на суму понад 1 млрд. грн. Пацієнти, які 
страждають на серцево- судинні захворювання, діабет 
2 типу та бронхіальну астму нині можуть отримати 
за програмою 261 препарат, 59 з яких — повністю 
безоплатно [11].

Національна кампанія з вибору сімейних лікарів, 
терапевтів та педіатрів стартувала в квітні 2018 року. 

Вперше українці змогли вільно обирати лікаря, 
без прив’язки до місця «прописки». За сім місяців 
більше 20 млн. українців підписали декларації про 
вибір своїх лікарів. Кожен другий українець вже має 
лікаря, якому довіряє і до якого може звернутися 
з будь-якими проблемами зі здоров’ям або дізнатися, 
як вести здоровий спосіб життя і не хворіти.

У 2018 році зроблено перші кроки у створенні 
електронної системи охорони здоров’я: наприклад, 
декларації з лікарем укладені он-лайн. Впроваджен-
ня надання електронних послуг в Україні відбува-
ється повільно і неефективно. Причини відсутності 
в Україні сталої інфраструктури електронних до-
вірчих послуг та їх наслідки розглядаються в таких 
контекстах: організаційний контекст; нормативно- 
правовий контекст; соціально- економічний кон-
текст; технологічний контекст.

Неефективність та ненадійність системи надан-
ня електронних послуг визначається загальним 
образом тим, що розвиток нормативно- правової 
бази інформаційної сфери недостатній; створення 
інфраструктури для надання органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування юри-
дичним і фізичним особам інформаційних послуг 
з використанням мережі Інтернет відбувається 
повільно; рівень комп’ютерної та інформаційної 
грамотності населення є недостатнім, впроваджен-
ня нових методів навчання із застосуванням су-
часних інформаційно- комунікаційних техноло-
гій — повільним; спостерігаються нерівномірність 
забезпечення можливості доступу населення до 
комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, по-
глиблення «інформаційної нерівності» між окре-
мими регіонами, галузями економіки та різними 
верствами населення.

Експерти Всесвітньої Організації Охорони Здо-
ров’я визначають здоров’я населення як чинник 
довготривалого стійкого економічного зростання, 
підвищення національного доходу, що своєю чер-
гою впливає і на соціальне благополуччя, сприяє 

Таблиця 1
Етапи реформування системи охорони здоров’я в Україні

Етапи впровадження реформи Характеристика

Етап 1. Ухвалення законодавчих основ 
та консультації з громадськістю — 
2017 рік

Цей етап передбачає закладення правових та інституційних основ для нової 
системи охорони здоров’я, запровадження нової моделі фінансування первинної 
медичної допомоги та початок впорядкування мережі закладів, що надають 
госпітальну медичну допомогу, через створення госпітальних округів.

Етап 2. Впровадження реформи — 
2018–2019 рік

У 2018 році в електронній системі охорони здоров’я медичні заклади підпи-
сують декларації про вибір лікаря та заключають договори із Національною 
службою здоров’я. У 2019 році лікарі перейдуть на електронний документообіг: 
електронні медичні картки пацієнта, рецепти на «Доступні ліки», направлення 
до вузьких спеціалістів, лікарняні листи.

Етап 3. Програма «Безкоштовна ді-
агностика» — друга половина 2019 
року

Поліклініки, які є закладами спеціалізованої амбулаторної допомоги, почнуть 
переходити на нову модель фінансування.

Джерело: складено автором на основі [9]
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безперервному економічному зростанню і зниженню 
рівня бідності [3].

За різних умов, забезпечення належного рівня 
здоров’я населення є пріоритетним завданням будь-
якої держави, її системи охорони здоров’я, про що 
наголошено в стратегічних документах міжнарод-
ного, європейського та національного рівнів [5]. 
Головні цілі уряду держави спрямованні на сферу 
охорони здоров’я можна представлені в таблиці 2.

Медичну допомогу громадянам України надають 
24,2 тис. громадських (державних) лікувально- 
профілактичних закладів та близько 3500 закладів 
недержавної форми власності. Останні в переваж-
ній більшості випадків є невеликими приватними 
практиками і надають — за винятком стоматоло-
гії, — тільки незначну частину від загального обсягу 
послуг.

Сучасний стан охорони здоров’я в Україні ха-
рактеризується рядом загроз національній безпеці 
в сфері охорони здоров’я, серед яких основними є 
недостатнє та нераціональне використання джерел 
фінансування, а також недосконалість бюджетних 
механізмів управління коштами для фінансуван-
ня і організаційної структури та господарського 
статусу закладів охорони здоров’я. Виникнення 
складної ситуації спричинено дефіцитом фінансових 
ресурсів, зниженням якості медичної допомоги, 
незадовільним матеріально- технічним станом та 

зростанням масштабів «тіньового» сектору у сфері 
охорони здоров’я.

В Україні загальні витрати на охорону здоров’я 
становили близько 7,6% від валового внутрішньо-
го продукту (ВВП), що насправді стільки ж, або 
навіть більше, ніж у країнах, які приєдналися до 
Європейського Союзу, і вище, ніж у таких країнах 
як Польща, Румунія та Естонія, які забезпечують 
краще охоплення своїх громадян і отримують кращі 
результати у сфері охорони здоров’я. Через низь-
кий рівень ВВП, цей показник у витратах на душу 
населення складає тільки 2391,7 грн. (близько 293 
доларів США), що значно нижче, ніж 3340 в серед-
ньому по ЄС (рис. 1).

Одним із ключових чинників такої ситуації є низь-
кий економічний розвиток країни. Україна витрачає 
значну частину ВВП на послуги охорони здоров’я, 
проте рівень ВВП на душу населення в Україні є ниж-
чим, ніж у більшості європейських країн. Важливою 
умовою для поліпшення фінансування закладів охо-
рони здоров’я є децентралізація. Зарубіжний досвід 
свідчить, що місцеві органи іноді використовують до-
даткові ресурси для лікарень, які є їхньою власністю, 
за рахунок регіонального оподаткування та платних 
послуг. В Україні кошти надмірно централізовані, 
місцеві бюджети охорони здоров’я дуже залежні від 
Державного бюджету і формуються за залишковим 
принципом. Регіони України дуже варіюють за рів-

Таблиця 2
Головні цілі уряду спрямованні на сферу охорони здоров’я

Ціль Результат

Забезпечення рівного і справедливого 
доступу до медичних послуг

Громадяни повинні мати доступ до певного гарантованого мінімального 
рівня послуг, в межах якого медична допомога повинна надаватись в за-
лежності від потреби хворого в ній, а не в залежності від здатності хворого 
за неї платити

Забезпечення мікроекономічної ефек-
тивності

Якість допомоги і ступінь задоволення пацієнтів повинні бути максимально 
можливими при мінімально можливих затратах ресурсів

Макроекономічний контроль за видат-
ками в сфері охорони здоров’я

Сектор охорони здоров’я повинен поглинати «розумну» частку валового 
національного продукту (зростання рівня видатків на охорону здоров’я)

Джерело: розробка автора

Загальні витрати на охорону здоров'я, % від ВВП
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Рис. 1. Витрати на охорону здоров’я країн ЄС в 2018 році [12]
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нем життя, тому зрівнювання бюджетних нормативів 
не відповідає потребам населення [13].

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Реформу-
вання системи охорони здоров’я має бути пов’язане 
зі змінами політики та інститутів охорони здоров’я, 
через які вона проводиться. Головними принци-
пами нової реформи є орієнтованість на людей; 
орієнтованість на результат та орієнтованість на 
втілення цілей нової моделі фінансування медич-
них послуг. Ці принципи можуть бути успішними 
в реалізації, якщо реформування системи охорони 
здоров’я зосередиться на наступних напрямах: щодо 
інституційних перетворень — удосконалення форм 

і методів управління галуззю охорони здоров’я на 
державному, регіональному та місцевому рівнях; 
щодо децентралізації в системі охорони здоров’я 
слід зазначити, що роль органів місцевого самовря-
дування має змінитися в бік розробки регіональної 
політики, реалізації місцевих програм та здійснення 
функцій з надання послуг громадського здоров’я; 
щодо стимулювання медичних закладів до підвищен-
ня структурної ефективності галузі — слід вибрати 
такий спосіб фінансування, який би оптимізував 
структуру надання медичної допомоги. Такий спо-
сіб фінансування повинен заохочувати робітників 
закладів охорони здоров’я до раціонального вико-
ристання наявних ресурсів.
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МІСЬКИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ  
ЯК СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА  

ТА ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ  
КАК СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

И ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

CITY PASSENGER TRANSPORT  
AS A SOCIALLY IMPORTANT ECONOMIC SYSTEM  

AND OBJECT OF STATE REGULATION

Анотація. У статті досліджено міський пасажирський транспорт як соціально значущу економічну систему та об’єкт 
державного регулювання. Обґрунтовано цільові установки у сфері регулювання діяльності міського пасажирського 
транспорту. Цільове значення системи міського пасажирського транспорту виражається наступними вимогами: місь-
кий пасажирський транспорт призначений для забезпечення соціально- економічної єдності міста; механізм фінансуван-
ня міського пасажирського транспорту при існуючій політиці держави повинен бути таким, щоб задоволення соціальних 
потреб городян не зачіпало аналогічних інтересів працівників, що обслуговують транспортні підприємства. Доведено, 
що для реалізації системного підходу на стратегічному рівні регулювання діяльності міського пасажирського транспор-
ту важливо проводити роботу в певній послідовності: прогнозувати тенденції зміни ринкової кон’юнктури, загально-
економічного, політичного та соціального середовища; проранжувати завдання за ступенем пріоритетності рішення; 
передати до розгляду нагальні завдання у відповідні структурні підрозділи апарату управління системою міського па-
сажирського транспорту; проаналізувати намічені стратегії і прийняти науково обґрунтоване економічне рішення або 
вибрати напрямок діяльності; узгодити найбільш кращий варіант стратегії, за необхідності, з адміністративними ор-
ганами муніципального управління; постійно переглядати перелік проблем і вносити необхідні корективи в черговість 
виконання через аналіз, що надходить по слабких сигналах інформації.

З’ясовано, що аналіз інформації, дозволяє об’єктивно оцінити характер функціонування існуючої системи транспорт-
ного обслуговування та виявити її недоліки. На підставі цього можуть бути розроблені конкретні заходи регулюючого 
характеру (коригування маршрутної мережі, перерозподіл рухомого складу між маршрутами, регулювання розкла-
дів роботи), спрямовані на поліпшення діяльності системи міського пасажирського транспорту і стратегічного плану, 
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прийнятого структурами більш високого порядку (центральними органами управління системи за погодженням з орга-
нами муніципалітету).

Ключові слова: державне регулювання, міський пасажирський транспорт, системний підхід, міське господарство.

Аннотация. В статье исследованы городской пассажирский транспорт как социально значимую экономическую систе-
му и объект государственного регулирования. Обоснованно целевые установки в сфере регулирования деятельности го-
родского пассажирского транспорта. Целевое значение системы городского пассажирского транспорта выражается сле-
дующими требованиями: городской пассажирский транспорт предназначен для обеспечения социально- экономического 
единства города механизм финансирования городского пассажирского транспорта при существующей политике госу-
дарства должен быть таким, чтобы удовлетворения социальных потребностей горожан не затрагивало аналогичных ин-
тересов работников, обслуживающих транспортные предприятия. Доказано, что для реализации системного подхода на 
стратегическом уровне регулирования деятельности городского пассажирского транспорта важно проводить работу в 
определенной последовательности: прогнозировать тенденции изменения рыночной конъюнктуры, общеэкономическо-
го, политического и социальной среды; проранжировать задачи по степени приоритетности решения; передать к рас-
смотрению насущные задачи в соответствующие структурные подразделения аппарата управления системой городского 
пассажирского транспорта; проанализировать намеченные стратегии и принять научно обоснованное экономическое 
решение или выбрать направление деятельности; согласовать наиболее лучший вариант стратегии, при необходимости, 
с административными органами муниципального управления; постоянно пересматривать перечень проблем и вносить 
необходимые коррективы в очередность выполнения через анализ поступающей по слабым сигналам информации.

Выяснено, что анализ информации, позволяет объективно оценить характер функционирования существующей си-
стемы транспортного обслуживания и выявить ее недостатки. На основании этого могут быть разработаны конкрет-
ные меры регулирующего характера (корректировки маршрутной сети, перераспределение подвижного состава меж-
ду маршрутами, регулирования расписаний работы), направленные на улучшение деятельности системы городского 
пассажирского транспорта и стратегического плана, принятого структурами более высокого порядка (центральными 
органами управления системы по согласованию с органами муниципалитета).

Ключевые слова: государственное регулирование, городской пассажирский транспорт, системный подход, город-
ское хозяйство.

Summary. The article explores urban passenger transport as a socially significant economic system and an object of state 
regulation. Target installations in the sphere of regulation of activity of urban passenger transport are grounded. The purpose 
of the urban passenger transport system is expressed by the following requirements: urban passenger transport is intended to 
ensure the socio- economic unity of the city; the mechanism of financing urban passenger transport under the existing policy of 
the state should be such that the satisfaction of the social needs of the citizens does not affect the similar interests of employ-
ees servicing the transport enterprises. It is proved that in order to implement a systematic approach at the strategic level of 
regulation of urban passenger transport, it is important to work in a certain sequence: to predict trends in market conditions, 
economic, political and social environment; rank tasks according to the degree of priority of the decision; to submit urgent tasks 
for consideration to the relevant structural units of the apparatus of urban passenger transport system management; to ana-
lyze the planned strategies and to make a scientifically sound economic decision or to choose a direction of activity; agree on 
the best strategy option, where appropriate, with the municipal administration; constantly review the list of problems and make 
the necessary adjustments in the order of execution through the analysis received on weak signals of information.

It is found that the analysis of information allows us to objectively evaluate the nature of the functioning of the existing 
transport service system and identify its shortcomings. Based on this, specific regulatory measures (route network adjustments, 
rolling stock redistribution, work schedules) can be developed to improve the operation of the urban passenger transport system 
and the strategic plan adopted by higher- level structures (central management bodies by agreement). with the municipality).

Key words: state regulation, urban passenger transport, systematic approach, urban economy.

Постановка проблеми. Сучасне міське госпо-
дарство, частиною якого є міський пасажир-

ський транспорт, являє собою складну соціально- 
економічну систему, що динамічно розвивається, 
наділену безліччю різних функцій, реалізація яких 
підпорядкована одній меті — створення умов для за-
доволення зростаючих потреб людей. Функціональне 
призначення міського господарства втілюється через 
діяльність різних життєзабезпечуючих підсистем: 
містобудування, зв’язок, транспорт, енергетич-
не господарство, водопостачання та ін. Проблема 

організації ефективного державного регулювання 
системою пасажирського транспорту залишається 
однією з найскладніших. Міський пасажирський 
транспорт є соціально- значущою економічною під-
системою міського господарства, що визначає як 
рівень якості життя городян, так і рівень якості 
роботи місцевої влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми державного регулювання пасажирського 
транспорту мегаполісу висвітлені в працях як за-
рубіжних, так і вітчизняних вчених. У цьому кон-
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тексті слід відзначити відомі роботи К.Є Вакуленка 
[1], В. К. Долі [1], В. В. Воліка [2], І. В. Заблодської 
[3], І. Р. Бузько [3] О. О. Зеленко [3], І. О. Хороши-
лової [3], В. П. Ільчука [4], Н. В. Кудрицької [5] 
Г. Ю. Кучерука [6], О. А. Лащених [7], П. А. Овча-
ра [8], В. В. Родіна [9] та ін. Однак, незважаючи на 
численні дослідження, недостатньо висвітленими 
залишаються аспекти двоїстості існування міського 
пасажирського транспорту як соціально значущої 
економічної системи та об’єкту державного регу-
лювання.

Формулювання цілей статті. Ціллю даної статті є 
дослідження міського пасажирського транспорту як 
соціально значущої економічної системи та об’єкту 
державного регулювання, а також надання пропо-
зицій з удосконалення процесу державного впливу 
на розвиток міського пасажирського транспорту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ана-
лізуючи різні підходи до регулювання діяльності 
міського пасажирського транспорту, потрібно від-
значити, що тільки як об’єкт регулювання місь-
кий пасажирський транспорт виступає у взаєминах 
з державною і муніципальною владою. В інших ви-
падках система міського пасажирського транспорту 
є одночасно і об’єктом, і суб’єктом регулювання. 
У зв’язку з цим, спочатку необхідно зупинитися 
на дослідженні питань визначення функціональної 
області державного регулювання діяльності міського 
пасажирського транспорту. Дану область можливо 
відобразити з використанням теорії множин, при 
взаємодії трьох підсистем:

 – транспорту (господарської галузі міста, що надає 
послуги з перевезення);

 – населення (потенційних носіїв потреби в пере-
міщенні);

 – міських органів управління (обов’язкова страте-
гічна одиниця розвитку міста).
Як відзначають фахівці, міський пасажирський 

транспорт може бути віднесений до категорії склад-
них соціально- економічних систем, оскільки володіє 
усіма необхідними для цього властивостями. Систе-
ма міського пасажирського транспорту схильна до 
впливу екзогенних (керованих) і ендогенних (неке-
рованих) факторів [1, с. 25].

Міський пасажирський транспорт, як і будь-яку 
складну систему можна розглядати з точки зору 
самостійності та індивідуальності, а також підпоряд-
кованості (як підсистему господарського механізму 
міста). Крім того, система міського пасажирського 
транспорту володіє властивостями: неоднорідності, 
ієрархічності, багатофункціональності, надійності, 
безпеки, стійкості [2, с. 34].

Розглядаючи сутність системного підходу не-
обхідно відзначити, що мова йде про сукупність 
принципів, що визначають стратегічні напрямки 
розвитку і тактичні прийоми досягнення постав-
лених цілей в практичній діяльності міського па-
сажирського транспорту.

Системний підхід заснований на поданні дослі-
джуваного об’єкта у виразно організованій ціліс-
ності. Така концепція передбачає диференціацію 
функціональних ролей взаємодіючих елементів 
і встановлення між ними впорядкованих зв’язків. 
Встановлення зв’язків між елементами дозволяє 
побудувати структуру, а структура, як технологія 
організації взаємовідносин частин системи, визначає 
її внутрішній зміст і дозволяє висловити індивіду-
альні особливості системи. Оскільки система місь-
кого пасажирського транспорту входить складовою 
частиною в сферу міських комунікацій, структурні 
зв’язки формуються як у взаємозв’язку регулюючих 
органів і підсистем міського пасажирського тран-
спорту, так і між елементами всередині системи 
міського пасажирського транспорту. Доцільно від-
стеження конфігурації і змісту системних відносин 
зовнішнього характеру, як визначають розвиток 
міського пасажирського транспорту, серед яких 
найважливішими треба вважати відносини з спо-
живачем, що формуються на ринку, і відносини 
з органами муніципального управління.

Людська потреба є вихідною точкою розвитку 
і рушійною силою науково — технічного прогресу 
в цілому. Суспільством створюється відповідний 
багатогалузевий господарський механізм, і фор-
муються впорядковані відносини між структур-
ними елементами через регулювання діяльності 
господарюючих суб’єктів з головною метою — за-
доволення потреби людини. Транспорт, і зокрема, 
пасажирський, є інтегруючою ланкою у системі 
розподілу суспільних благ, опосередковуючою саме 
споживання у відповідності з особистістю індивіда, 
її культурного рівня [3, с. 9].

Основною функцією пасажирського транспорту є 
виконання переміщень населення до об’єктів цільо-
вої орієнтації, що знаходяться за межами пішохідної 
доступності.

В. П. Ільчук, групуючи потреби суспільства 
з спадною шкалою їх цінності, на друге місце (після 
потреби в економії живої праці) ставив потребу в ко-
мунікаціях (транспорт і засоби зв’язку), залишаючи 
на наступних місцях потреби у спілкуванні людей 
та фізіологічні потреби [4, с. 183–184].

Потреба є вихідним імпульсом до початку функціо-
нування системи міського пасажирського транспорту. 
Перетворення вхідного сигналу у вихідний в резуль-
таті експлуатації транспортних засобів є процесом 
задоволення потреб, чи надання транспортної послуги. 
Розглядаючи послугу необхідно відзначити її специ-
фічний характер. Згідно міжнародного стандарту 
ІSО під «послугою» розуміється результат діяльності 
або процесів (послуга як нематеріальна продукція), 
діяльність чи процес (надання послуги) [5, с. 27].

На думку фахівців [6, с. 52], головною особливіс-
тю транспортних послуг є збіг у просторі і часу їх 
виробництва і споживання, що пред’являє особливі 
вимоги до організації процесу обслуговування, який 
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повинен будуватися на точному обліку і прогнозу-
ванні інтересів споживачів у переміщенні.

Послуга визначається як діяльність (продукт 
праці), пов’язана з обміном вартостей, направлена 
на задоволення потреб, виражених у формі попиту, 
яка не зводиться до передачі права власності на 
деякий матеріальний продукт.

Споживач має право скористатися потенційною 
послугою з одночасним обов’язком відшкодування 
витрат системі міського пасажирського транспорту. 
Система, в свою чергу, зобов’язується надати якіс-
ну послугу на ринок, отримуючи компенсацію при 
цьому у формі оплати за проїзд за встановленими 
тарифами. Після узгодження умов настає момент 
надання послуги. Споживач по закінченні проце-
су переміщення проводить оцінку відповідності 
«понесених втрат» (економічних і соціальних) зі 
ступенем задоволення своєї потреби. Результатом 
такого порівняння можуть бути три результати: 
а) суб’єкт залишається задоволеним параметра-
ми роботи системи; б) спостерігається невідповід-
ність попиту і пропозиції з причини низької якості 
виконання послуг, що веде до збурень і зростання 
ентропії (напруженості) між споживачем та сис-
темою міського пасажирського транспорту (однак 
споживач продовжує користуватися послугами через 
відсутність альтернатив); в) у споживача є додаткові 
можливості здійснювати переміщення.

Необхідно пам’ятати, що взаємини споживачів 
і виробників на ринку доповнюються інформаційни-
ми потоками у вигляді попередніх відомостей насе-
лення про склад і якість обслуговування системою 
міського пасажирського транспорту. Виконавці, 
у свою чергу, «обізнані» про основні характеристики 
споживачів: рівень добробуту, демографічній струк-
турі, забезпеченістю легковими автомобілями і т. д.

Потреби населення в переміщенні можуть задо-
вольнятись різними способами, які можна об’єднати 
у дві основні групи: 1) користування послугами 
громадського та індивідуального транспорту; 2) че-
рез можливості власного рухово-м’язового апарату 
(пішки або на велосипеді). На формування обсягів 
і умов кореспонденцій в сукупності впливають два 
види обмежень: особистісні, тобто обмеження, що 
залежать від самого пасажира і обмеження, що ви-
значаються навколишнім середовищем.

Специфічність «продукції», виробленої підприєм-
ствами системи міського пасажирського транспорту, 
зумовила такі її характерні особливості:

 – нерозривність процесу виробництва та споживан-
ня транспортних послуг, неможливість їх нако-
пичення у часі (характеристика послуги);

 – просторова роз’єднаність об’єктів впливу (розмі-
щення населення по території міста);

 – значна нерівномірність розподілу попиту в часі;
 – вузька номенклатура реалізованих послуг, що 

носять загальний безадресний характер, але по-
требують постійного коригування;

 – неможливість відновлення виробничої діяльності 
без попередніх компенсацій втрат в системі;

 – диференціація соціальної спрямованості, вира-
жена в двох аспектах: задоволення соціальної 
потреби через створення оптимальних умов для 
просторових переміщень при одночасному зни-
женні негативного впливу системи на зовнішнє 
середовище.
На формування і розвиток системи транспортного 

обслуговування міського населення впливають фак-
тори, що визначаються характеристиками структури 
міського населення і територіального утворення:

 – стратегічна спрямованість і стан об’єктів тери-
торіального утворення (міста), що впливає на 
структуру та інтенсивність поїздок;

 – рівень науково- технічної обґрунтованості 
архітектурно- планувальних рішень мегаполісу;

 – соціально- демографічна характеристика обслу-
говуваного населення;

 – стан і темпи зростання культурного рівня насе-
лення, що живуть в територіальному утворені.
В умовах економічних перетворень, зростання 

міст, підвищення рівня автомобілізації, зміни тру-
дових, побутових і культурних потреб населення 
міський пасажирський транспорт не втратив своєї 
соціальної значущості. Рухомий склад міського 
пасажирського транспорту має значні провізні спро-
можності, більш низьку собівартість перевезень 
порівняно з індивідуальним транспортом і має корис-
ний ефект від зниження скорочення завантаження 
площі проїзної частини міських вулиць, за умови 
одночасного транспортного обслуговування реальних 
і потенційних пасажирів.

Ефективність пасажирських перевезень повинна 
відображати як соціальні, так і економічні аспек-
ти. У реаліях розвитку та підвищення культури 
суспільства ці два напрямки взаємообумовлені. 
Результати діяльності пасажирського транспорту 
мають одночасно економічне і соціальне значен-
ня [7, с. 19]. Підвищення соціальної ефективності 
транспортного обслуговування виражається у при-
скоренні процесу доставки пасажира і, як наслідок, 
збільшення резервів часу, обумовлює і зростання 
економічної ефективності через можливість про-
дуктивного використання отриманих резервів. Еко-
номічною ефективністю володіє і такий соціальний 
результат як повне і якісне задоволення населення 
в транспортному обслуговуванні, за допомогою так 
званого «психологічного фактору».

Протягом значного періоду часу економічного 
розвитку в Україні тенденції на пасажирському 
транспорті визначалися перевищенням питомої ваги 
в загальному обсязі наданих транспортних послуг, 
частки автомобільного транспорту. Таке положення 
зберігається і в даний час в цілому по Україні.

Однак, розглядаючи сучасні тенденції розвитку 
систем транспортного обслуговування можна кон-
статувати той факт, що там, де функціонує міськ-
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електротранспорт, значно зросла частка масових 
перевезень (у ряді міст до 80%), здійснюваних ним 
на основі державної підтримки. Така ситуація об-
ґрунтовується наступними основними причинами: 
по-перше, більш гнучкими можливостями автобусно-
го парку в плані пристосування до мінливих запитів 
споживача і, отже, до самостійного господарювання; 
по-друге, наявністю достатнього правового поля для 
переходу автобусного парку на комерційну форму 
здійснення діяльності; по-третє, електротранспорт 
володіє яскраво вираженою перевагою соціального 
плану — екологічною безпекою.

Для виявлення характеру і пріоритетів регулю-
вання діяльності міського пасажирського транспорту 
необхідно зіставити напрямок розвитку системи 
міського пасажирського транспорту і місцевого спів-
товариства, скориставшись поняттями стратегічного 
управління: місія, мета, стратегія, правила.

В науковій літературі місією називають спільну 
мету [8, с. 58]. Однак на нашу думку більш правиль-
но визначати місію як функціональне призначення 
організації в глобальному соціально- економічному 
і політичному масштабі. Генеральною місією місь-
кого господарства є підвищення якісного рівня 
життя населення, створення передумов для повної 
реалізації їх здібностей та інтересів. Мета виступає 
як ідеальний опис результату діяльності, що дося-
гається за допомогою відомого засобу або способу- 
стратегії.

Поряд зі стратегіями важливу роль в управлінні 
системою гратимуть правила або обмеження, що 
визначають порядок реалізації відносин всередині 
системи (організації) і регулюють характер взаємин 
із зовнішнім оточенням.

На думку фахівців, системний підхід до вирішен-
ня проблеми вдосконалення регулювання діяльності 
міського пасажирського транспорту передбачає 
виділення наступних етапів дослідження:

 – структурний опис об’єкта, дослідження з виді-
ленням причинно- наслідкових зв’язків між ок-
ремими ланками;

 – визначення пріоритетних цілей відповідно до 
визначеного напряму досліджень;

 – обґрунтування наукового апарату комплексного 
вирішення проблеми.
Для системного підходу характерна наявність 

стандартних елементів, які практично завжди при-
сутні у вирішенні проблеми. Поєднання виділених 
компонентів в певній послідовності, що диктується 
структурою і характером змін в аналізованої області, 
призводить її до системного рішення [9, с. 38].

Під регулюючою підсистемою розуміється су-
купність структурних елементів, що забезпечують 
коригуючий вплив на діяльність виконавців тран-
спортного обслуговування населення в напрямку 
досягнення поставлених місії, цілей і завдань.

Розглянута підсистема визначається композиці-
єю двох складових (рівнів). До першої відносяться 

органи, що виконують безпосередні функції регулю-
вання діяльності міського пасажирського транспор-
ту (департамент ЖКГ і транспорту, муніципальне 
управління). Другою складовою є адміністративні 
органи, що контролюють дотримання правових 
норм системою міського пасажирського транспорту 
в життєдіяльності міста (поліція, податкові органи, 
економічний нагляд і т. д.).

В регульовану підсистему входять всі елемен-
ти, що реалізують цільове призначення системи 
міського пасажирського транспорту, тобто зайня-
ті транспортним обслуговуванням населення. До 
них відносяться: автотранспортні підприємства 
(автобусні, таксомоторні) різних форм власності; 
підприємства по технічному обслуговуванню та 
ремонту автотранспорту; державні і муніципальні 
підприємства міського електротранспорту назем-
ного і підземного); підприємства з обслуговування 
електрогосподарства; автодорожні підприємства 
та ін.

В рамках дослідження необхідно обґрунтувати 
цільові установки у сфері регулювання діяльності 
міського пасажирського транспорту, що має яскра-
во виражену соціально- економічну спрямованість, 
що враховує інтереси і обслуговуваного населення, 
і працівників системи міського пасажирського тран-
спорту, як частини міського господарства.

Цільове значення системи міського пасажир-
ського транспорту виражається наступними ви-
могами:

 – міський пасажирський транспорт призначений 
для забезпечення соціально- економічної єдності 
міста;

 – експлуатаційні характеристики видів громадсько-
го транспорту повинні відповідати зростаючим 
якісним запитам споживачів;

 – механізм фінансування міського пасажирського 
транспорту при існуючій політиці держави по-
винен бути таким, щоб задоволення соціальних 
потреб городян не зачіпало аналогічних інтере-
сів працівників, що обслуговують транспортні 
підприємства;

 – розвиток міського пасажирського транспорту має 
бути погоджено з вирішенням важливої соціальної 
задачі збереження екологічної чистоти міста та 
забезпечення безпеки дорожнього руху.
Для реалізації системного підходу на стратегіч-

ному рівні регулювання діяльності міського паса-
жирського транспорту важливо проводити роботу 
в певній послідовності:

1. Прогнозувати тенденції зміни ринкової кон’юн-
ктури, загальноекономічного, політичного та соці-
ального середовища;

2. Проранжувати завдання за ступенем пріори-
тетності рішення;

3. Передати до розгляду нагальні завдання у від-
повідні структурні підрозділи апарату управління 
системою міського пасажирського транспорту;
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4. Проаналізувати намічені стратегії і прийняти 
науково обґрунтоване економічне рішення або ви-
брати напрямок діяльності;

5. Узгодити найбільш кращий варіант стратегії, 
за необхідності, з адміністративними органами му-
ніципального управління;

6. Постійно переглядати перелік проблем і вно-
сити необхідні корективи в черговість виконання 
через аналіз, що надходить по слабких сигналах 
інформації.

Щоб мати можливість передбачити, відстежити 
і відреагувати на слабкі сигнали необхідно виконува-
ти моніторинг за елементами, що мають безпосереднє 
відношення до функціонування систем міського 
пасажирського транспорту, тобто отримувати сво-
єчасну, точну інформацію по певних каналах.

Аналіз інформації, що надходить, дозволяє об’єк-
тивно оцінити характер функціонування існуючої 
системи транспортного обслуговування та виявити 
її недоліки. На підставі цього можуть бути розро-
блені конкретні заходи регулюючого характеру 
(коригування маршрутної мережі, перерозподіл 
рухомого складу між маршрутами, регулювання 
розкладів роботи), спрямовані на поліпшення діяль-
ності системи міського пасажирського транспорту 
і стратегічного плану, прийнятого структурами 
більш високого порядку (центральними органами 
управління системи за погодженням з органами 
муніципалітету) [10, с. 83]

Значний і більш різнобічний обсяг інформації 
потрібно для довгострокового прогнозування пове-
дінки системи. Соціальна спрямованість досліджень 
передбачає, щоб в структуру системно- ієрархічних 
завдань при організації діяльності міського пасажир-
ського транспорту були включені також фактори 
екології і забезпечення безпеки перевезень.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок. Оцінюючи міський пасажир-
ський транспорт як об’єкт державного регулю-
вання, необхідно відзначити, що найбільш гостро 
стоїть проблема узгодження саме економічної та 
соціальної компонент результату транспортного 
обслуговування. Відбувається це в силу різноспря-
мованості факторів. Ті рішення, які є ефективними 
з економічної точки зору, далеко не так раціональ-
ні з соціальних позицій, і навпаки. Пасажирські 
транспортні підприємства або працюють на власні 
економічні інтереси (підприємницький сектор), 
або виконують формально держзамовлення органів 
місцевого самоврядування та державної системи 
(муніципальні підприємства). «Формальність» ви-
ражається в обов’язки виконання замовлення при 
одночасному обмеженні коштів фінансування об-
сягу робіт. Звідси виникає тенденція до зниження 
якості обслуговування населення, тобто соціальної 
характеристики.

Міський пасажирський транспорт залишається 
тією областю економіки, в якій в максимальній мірі 
виражаються соціальні інтереси. Розвиток місько-
го пасажирського транспорту стає визначальним 
фактором формування транспортної політики і є 
невід’ємною частиною сучасного міста. Переважна 
більшість городян постійно користуються послугами 
міського пасажирського транспорту. У структурі пе-
ресувань домінують трудові поїздки, але не втратили 
свого актуального значення і соціально- культурні 
переміщення.

Діяльність пасажирського транспорту, носить 
соціальний характер і пов’язані з ними економічні 
особливості, має певні обмеження для поширення 
приватного бізнесу та встановлення саморегульова-
ної ринкової системи.
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