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MODERN STRATEGIC COMMUNICATIONS  
OF UKRAINE AND TURKEY IN THE CONTEXT  

OF ENSURING THE NATIONAL INTERESTS OF UKRAINE

Анотація. У статті проаналізовано характер впливу стратегічних комунікацій Туреччини на територіях, що раніше 
перебували у складі або під політико- релігійним впливом Оттоманської імперії, і досліджені можливі наслідки подібної 
інтерференції для України. За результатами аналізу Чорноморський регіон у довгостроковій перспективі буде залиша-
тися для Турецької Республіки одним з найважливіших напрямків стратегічних комунікацій. Найбільш серйозною пере-
шкодою для досягнення Туреччиною одноосібного лідерства в Причорномор’ї є геополітичні амбіції Москви і наміри США 
пролонгувати власну роль арбітра. Наявність мусульманського населення на території України, насамперед, кримських 
татар в окупованій Російською Федерацією Автономній Республіці Крим, є постійно діючим фактором, що сприяє по-
дальшому розвитку українсько- турецьких стратегічних комунікацій. Автори дійшли висновку, що політична підтримка 
Туреччиною територіального суверенітету України також позитивно впливатиме на подальшу долю українських зусиль 
щодо повернення контролю над тимчасово окупованими РФ територіями. Водночас, з огляду на вплив доктрини неоо-
сманізму на сучасний зовнішньополітичний курс Анкари в Причорноморському регіоні, офіційному Києву слід інтенси-
фікувати власну етнополітику у напрямку посилення інтеграції до українського суспільства місцевих мусульман.

Ключові слова:  стратегічні комунікації, міжнародні відносини, національні інтереси, неоосманізм, етнополітика.

Аннотация. В статье проанализирован характер влияния стратегических коммуникаций Турции на территориях, ранее 
входивших в состав или пребывавших под политико- религиозным влиянием Османской империи, и исследованы возмож-
ные последствия подобной интерференции для Украины. По результатам анализа Черноморский регион в долгосрочной 
перспективе будет оставаться для Турецкой Республики одним из важнейших направлений стратегических коммуника-
ций. Наиболее серьезным препятствием для достижения Турцией единоличного лидерства в Причерноморье являются ге-
ополитические амбиции Москвы и намерения США пролонгировать собственную роль арбитра. Наличие мусульманского 
населения на территории Украины, прежде всего, крымских татар в оккупированной Российской Федерацией Автоном-
ной Республике Крым, является постоянно действующим фактором, способствующим дальнейшему развитию украинско- 
турецких стратегических коммуникаций. Авторы пришли к выводу, что политическая поддержка Турцией территориально-
го суверенитета Украины также может положительно влиять на дальнейшую судьбу украинских усилий по возвращению 
контроля над временно оккупированными РФ территориями. В то же время, учитывая влияние доктрины неоосманизма 
на современный внешнеполитический курс Анкары в Причерноморском регионе, официальному Киеву следует интенси-
фицировать свою этнополитику в направлении усиления интеграции в украинское общество местных мусульман.

Ключевые слова: стратегические коммуникации, международные отношения, национальные интересы, неоосма-
низм, этнополитика.

Summary. The article analyzes the nature of the influence of Turkey’s strategic communications in the territories formerly part 
of or under the political and religious influence of the Ottoman Empire, and examines the possible consequences of such interfer-
ence for Ukraine. According to the results of the analysis, the Black Sea region will remain one of the most important areas of stra-
tegic communications for the Republic of Turkey in the long run. The most serious obstacles to Turkey’s sole leadership in the Black 
Sea region are Moscow’s geopolitical ambitions and the United States’ intention to extend its own role as an arbitrator. The pres-
ence of the Muslim population on the territory of Ukraine, first of all, the Crimean Tatars in the Autonomous Republic of Crimea 
occupied by the Russian Federation, is a constant factor contributing to the further development of Ukrainian- Turkish strategic 
communications. The authors conclude that Turkey’s political support for Ukraine’s territorial sovereignty may also have a positive 
effect on the further fate of Ukraine’s efforts to regain control of the territories temporarily occupied by Russia. At the same time, 
given the influence of the doctrine of neo- Ottomanism on the current foreign policy of Ankara in the Black Sea region, official Kiev 
should intensify its ethnopolitics in the direction of strengthening the integration of local Muslims into Ukrainian society.

Key words: strategic communications, international relations, national interests, neo- Ottomanism, ethnopolitics.

Постановка проблеми. Зміна парадигми між-
народного розвитку та зовнішньополітичної 

діяльності вплинули на прогнозування міжнарод-
ник відносин, трансформували систему чинників, 
основоположних для прийняття і реалізації полі-
тичних рішень, призвели до перегляду пріоритетів 

національних інтересів держав, зміною акцентів 
в налагодженні стратегічного партнерства та розвит-
ку стратегічних комунікацій. Наприкінці минулого 
століття у зв’язку з глобальними змінами, що були 
викликані крахом біполярної системи міжнародних 
відносин, Турецька Республіка (далі ТР) взяла курс 
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на зміну свого статусу з «геополітичного центра» на 
«геостратегічного актора» (за термінологією З. Бже-
зинського). Ідеологічною основою трансформації 
стала доктрина неоосманізму, що наклала значного 
відбитку на стратегічні комунікації офіційної Анка-
ри. На цьому тлі наявність у Туреччини потужного 
військово- економічного і політико- релігійного по-
тенціалу в умовах триваючої ісламізації країни надає 
особливої актуальності дослідженням нинішніх зов-
нішньополітичних підходів Туреччини. Перш за все, 
це стосується України та інших держав, що мають 
спільний з ТР кордон і на території яких проживають 
мусульманські меншини, в культурно- релігійному 
відношенні переважно орієнтовані на Анкару.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти, пов’язані з державною політикою України 
і сучасною зовнішньою політикою Туреччини, вивча-
ли такі зарубіжні та українські вчені як М. Алієв, 
Д. Бачард [1], Е. Бебешко [15], В. Бебик [21], О. Во-
лович, М. Воротнюк, О. Гаджиєв, М. Дмитренко 
[21], С. Зінько, В. Куйбіда [21], А. Нурієв, Л. Стоун, 
О. Таспінар [3], Ш. Чалиш [2], М. Явуз [8], А. Язь-
кова [11] та інші. На жаль, вплив неоосманізму на 
стратегічні комунікації Анкари автори практично 
не розглядають як окрему проблему.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Аналіз характеру впливу доктрини неоосманізму 
на стратегічні комунікації Туреччини на територіях, 
що раніше перебували у складі або під політико- 
релігійним впливом Оттоманської імперії, і дослі-
дити можливі наслідки подібної інтерференції для 
державної безпеки України.

Вважається, що термін «неоосманізм» першим 
використав політичний аналітик і журналіст Девід 
Барчард, який спеціалізується на турецькій тема-
тиці. Аналізуючи політичну ситуацію в ТР за часів 
прем’єрства Тургута Озала, він писав: «У політич-
них промовах, газетах, як і шкільних підручниках, 
особлива увага приділяється турецькій державі й 
необхідності зміцнювати її єдність і владу. … Істо-
рія Османської імперії — від її розквіту в XVI в. до 
занепаду у XIX в. — зазвичай подається у безпосе-
редньому зв’язку з сьогоденням. Почуття прина-
лежності до спадкоємців великої імперії забарвлює 
й турецькі офіційні підходи, і, певною мірою, гро-
мадську думку» [1, с. 19]. Оцінки ролі «неоосманіз-
му» в політичній спадщині цього державного діяча 
істотно різняться. Так, Шабан Чалиш вважає, що 
саме «неоосманізм» був для Озала ключовою части-
ною політичного і соціального бачення ідентичності 
Туреччини та її орієнтації [2]. На думку ще одного 
відомого турецького дослідника Омера Таспінара, 
«неоосманізм» є швидше спробою «збалансувати й 
розширити горизонти кемалізму та його надмірну 
одержимість західною ідентичністю…» [3, с. 14]. 
«Концепція» неоосманізму», крім іншого, перед-
бачає регіональне лідерство Туреччини, а також 
її домінування у великому тюркському світі — від 

Алтаю до Балкан», — робить висновок Гай Борисов 
[4]. Саме цим експерт пояснює причини особливої 
уваги Озала до вирішення курдської і вірменської 
проблем: наявність ворожих Анкарі «курдської 
стіни» і «вірменського клину» роблять неможливим 
існування єдиного простору «Великого Турану» [4].

У свою чергу ми розглядаємо стратегічні комуні-
кації ТР як цілеспрямовані дії уряду Анкари щодо 
залучення ключових цільових аудиторій сусідніх 
держав у створення, зміцнення або збереження спри-
ятливих умов для розширення інтересів, політики 
і завдань Туреччини через доведення ключових ме-
седжів та впливу.

Втілення доктрини неоосманізму в стратегіч-
них комунікаціях Анкари зазвичай пов’язують 
з особистістю Ахмета Давутоглу, який вийшов 
із наукового середовища і в подальшому обіймав 
вищі міністерські й партійні пости. У 2001р. була 
опублікована його книга «Стратегічна глибина. 
Міжнародне положення Туреччини», в якій опи-
сується стратегія перетворення ТР у глобального 
гравця світової політики [5]. Водночас, звертають 
увагу й на те, що сам Давутоглу у 2009 р. у своє-
му інтерв’ю для «Balkan Fellowship for Journalistic 
Excellence» заперечував наявність подібної полі-
тичної орієнтації, що мало великий резонанс: «Я не  
нео- Осман. Насправді такої політики немає» [6]. 
Однак, в цьому інтерв’ю проводиться думка й про те, 
що з балканськими країнами у Туреччини спільна 
історія і «культурна глибина, чого ніхто не може за-
перечувати». Виходячи з цього, Давутоглу закликав 
мешканців Балканського півострову зосередитися на 
позитивних аспектах спільного минулого, запевнюю-
чи в тому, що за часів Османської імперії на Балканах 
був «золотий вік» миру і благополуччя [6]. Більш 
відверто своє бачення проблеми він висловив у про-
грамній промові на фракції «Партії справедливості 
і розвитку» (AKP) у квітні 2016 р., будучи одночасно 
прем’єр-міністром і лідером партії влади. Зокрема, 
партійний функціонер заявив: «Ми не забуваємо про 
Балкани, Близький Схід, Кавказ і Середню Азію … 
Ніхто не зможе змусити нас піти з цих регіонів … 
Частина турецького серця знаходиться в Стамбулі, 
частина в Медині, частина в Єрусалимі» [7]. У своєму 
виступі Давутоглу говорив і про план відновлення 
Хіджазької залізниці. Її будівництво на початку 
минулого століття було останнім великим досягнен-
ням Османської імперії, а на початку цього — здатне 
суттєво посилити вплив Анкари в регіоні. У зв’язку 
з цим становить інтерес висновок М. Хакана Явуза, 
про те, що «неоосманський» підхід пов’язаний з по-
будовою нової «національної ідентичності» і пере-
веденням її в зовнішню політику з використанням 
історичних, культурних і релігійних зв’язків Туреч-
чини з колишніми османськими територіями» [8].

«Неоосманізм» Давутоглу- Ердогана успадкував 
певні елементи «неоосманізму» Тургута Озала, істот-
но від нього відрізняючись. Спадкоємність полягає 
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у використанні спільного культурно- історичного 
простору для забезпечення політико- економічної 
експансії в сучасних умовах. Відмінність у тому, 
що дискурс «неоосманізму» Озала не був ворожим 
кемалізму і західному впливу в Туреччині. Він мав 
доповнити їх, у першу чергу, за допомогою адапта-
ції іманентних релігійних та інших ресурсів. Не-
оосманський дискурс нинішньої Анкари швидше 
спрямований на заміщення кемалізму і суперництво 
з Євросоюзом і США на територіях, що раніше на-
лежали до Оттоманської імперії, або знаходилися 
в її зоні впливу. І це, зокрема, знаходить своє відо-
браження у стратегічних комунікаціях ТР.

Особливостями такого курсу є зосередженість 
виключно на власних національних (в першу чергу 
економічних) інтересах, панісламська, ісламістська 
і пантюркістська риторика, а також особлива увага 
до світової периферії в контексті розширення (від-
новлення) інтеграційної бази.

Звідси випливає висока динаміка політичних 
зусиль Туреччини у близькосхідних, балканських 
і причорноморських (включаючи Кавказ) справах, 
дещо менший інтерес (за умови відсутності серйоз-
них криз) до Центральної і Південно- Східної Азії. 
Стратегічна комунікація з країнами Заходу часто 
здійснюється в реактивному режимі: «дія з боку 
ЄС і / або США — протидія ТР». З Іраном, Росією, 
Саудівською Аравією та іншими монархіями Пер-
ської Затоки створюються ситуативні союзи, або 
формуються наближені до них за формою двосто-
ронні відносини.

На території близькосхідного регіону, найважли-
вішого на сьогоднішній день для турецьких націо-
нальних інтересів, відбувається істотне нарощування 
військово- політичної, економічної та релігійно- 
ідеологічної активності Анкари. Основні зусилля ТР 
зосереджені в Сирії і, дещо меншою мірою, в Лівії 
та Іраку. В цих країнах пріоритетним для Анкари 
є заходи щодо реінтеграції колишніх османських 
територій і перетворення Туреччини на найпотуж-
ніший хаб для постачання нафтогазової сировини 
до Європи.

Громадянська війна у Сирійській Арабській Рес-
публіці (далі САР) негативним чином вплинула на 
міждержавний турецько- сирійський діалог. На да-
ний час Анкара займає однозначно антиасадівську 
позицію. Головна причина подібного розвитку подій 
полягає у досить лояльному ставленні сирійського 
керівництва до місцевих курдів, більшість з яких 
підтримує «Партію Демократичний союз» (PYD) 
та її збройне крило «Загони народної самооборони» 
(YPG/YPJ). Анкара, у свою чергу, вважає останніх 
терористами — союзниками оголошеної поза законом 
турецької «Робітничої партії Курдистану» (РКК). 
Туреччина не раз намагалася силовим шляхом ви-
рішити так зване «курдське питання». Її правоохо-
ронні органи разом з армійськими підрозділами 
проводили широкомасштабні операції проти РКК 

у південній частині країни. Після чого курдські 
повстанці зазвичай переміщалися в Сирію (або Ірак), 
отримували необхідну допомогу і поповнювали ре-
сурси на прикордонних базах YPG. Скориставшись 
громадянським конфліктом, задіявши підконтрольні 
загони, що складаються в основному з сирійських 
туркоманів1, Туреччина спробувала створити на 
території САР уздовж усієї лінії міждержавного 
кордону пояс безпеки. Однак, в наслідок протидії 
з боку США і РФ, змогла лише відокремити Афрін 
від двох інших кантонів Рожави (самопроголоше-
ної курдської автономії в північній частині Сирії). 
У серпні 2017 р. навіть існувала велика ймовірність 
того, що при спробі наступу на Афрін протурецьких 
сил, вони випробують на собі дію американських 
комплексів ППО. Анкара також серйозно сприйняла 
загрози американського військового командування 
почати операцію проти Ідлібу у зв’язку з введенням 
туди протурецького угруповання Хайят Тахрір аш- 
Шам [9]. Не потребують додаткових коментарів і дії 
турецьких спецслужб, які в серпні 2017 р. здійснили 
операцію з евакуації з території Сирії через Ліван 
до Туреччини старшого члена династії Османів — 
Дюндара Абдулькеріма Османоглу з сім’єю [10].

Високий рівень розвитку стратегічних комуні-
кацій з Іракським Курдистаном (далі ІК), у часи 
правління колишнього президента Масуда Барзані, 
сприяв намаганням Анкари максимально розширити 
свій вплив на півночі Іраку. Зокрема, в курдську 
автономію періодично вводилися підрозділи сухопут-
них військ, що переслідували загони РКК, які зали-
шали прикордонні райони Туреччини. Найбільший 
резонанс отримав інцидент 2015 року з введенням 
до північного Іраку, за погодженням з Барзані, по-
силеного танками батальйону ЗС Туреччини, нібито 
для навчання курдського ополчення пешмерга. На 
політичні демарші Багдаду офіційна Анкара тоді 
практично не звертала уваги2. Подібна активність ТР 
викликала протидію не тільки центральної іракської 
влади. Сусідній Іран докладав зусиль до політичного, 
а потім військового розколу ІК. США жорстко блоку-
вали спроби повномасштабного введення турецьких 
військ в ту частину Іракського Курдистану, в якій 
були сильні позиції РКК.

Відносини Туреччини з Саудівською Аравією, 
що також претендує на лідерство у світі сунітсько-
го ісламу, досить складні. Крім взаємного супер-
ництва, серйозний вплив на них чинять іранські 
спроби сформувати «шиїтську дугу» як інструмент 
політико- економічної експансії ІРІ у Близькосхід-
ному регіоні. У 2015 р. турками і саудитами навіть 
було оголошено про створення «Сунітського НАТО» 

1 Бригади «Султан Мурад», «Султан Селім», «Ліва аль-Хам-
за», «Джабаль ат-Туркман», Вільна сирійська армія тощо.

2 До жовтня ц.р. курдська автономія контролювала щодобове 
перекачування близько 550 тис. барелів нафти трубопроводом 
Киркук - Джейхан. Анкарою ігнорувалися вимоги Багдада вести 
з ним розрахунки за нафту з північного Іраку.
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під приводом боротьби з ІДІЛ, хоча саме неофіційна 
назва об’єднання абсолютно точно показує проти 
кого спрямований цей інтеграційний проект. У роз-
пал катарської кризи 2017 р., багато в чому спрово-
кованої лідерськими амбіціями Ер- Ріяда, Анкара 
не скасувала свого рішення направити в Катар 3000 
військовослужбовців. У стратегічних комунікаціях 
ТР того часу значна увага приділялася транслюван-
ню виступів турецьких експертів і політиків, які 
трактували таку позицію в площині повернення до 
традицій столітньої давнини, коли значна частина 
Катару знаходилась під юрисдикцією і заступниц-
твом Туреччини.

У кавказькому регіоні найважливішою пробле-
мою для Анкари, безсумнівно, є карабаська в її тіс-
ному зв’язку з вірменською. З моменту утворення 
незалежного Азербайджану комунікації ТР з ним 
набули стратегічного характеру. Крім спільної іс-
торичної пам’яті, турецьку активність у розвитку 
двостороннього співробітництва, як і на Близькому 
Сході, підживлює наявність в Азербайджані значних 
вуглеводневих ресурсів. Беззастережно підтриму-
ючи Баку в карабаському конфлікті, Анкара тим 
самим стає супротивником Кремля, який з самого 
початку підтримував Вірменію. Хоча на території 
Грузії відсутні запаси нафти і газу, ця колишня 
частина Османської імперії привертає Туреччину 
своїм стратегічним положенням. Його використання 
може принести Анкарі дивіденди від створення гло-
бальних транспортних коридорів і поставок в Європу 
каспійських вуглеводнів через турецьку територію.

На думку Алли Язькової, «Сьогодні мета Анка-
ри — це не тільки мусульманські Балкани, але й 
Македонія, Чорногорія, Сербія та Хорватія, в яких 
частка мусульманського населення становить від-
повідно — 33%, Чорногорії — 17%, Сербії — 3,2%» 
[11]. Спільне османське минуле, наявність мусуль-
манського населення, щедра економічна допомога 
ТР у майбутньому цілком можуть створити умови 
для ісламізації регіону, а, відповідно, і посилення 
в ньому турецького впливу [11]. Показовим у цьо-
му контексті є візит президента Туреччини в Сер-
бію у жовтні 2017 р. Під час переговорів зі своїм 
сербським колегою Олександром Вучичем Ердоган, 
зокрема, пообіцяв турецькі інвестиції у розмірі $1 
млрд. Підґрунтям цього візиту став намір Анкари 
перешкодити реалізації російських планів, метою 
яких було чергове загострення ситуації навколо 
Косово, яке Кремль намагався влаштувати руками 
сербських націоналістів на російські гроші [12].

Серед центрально- азійських республік, що утво-
рилися після розпаду СРСР, найбільш динамічно 
розвивається співробітництво Туреччини з Казах-
станом, Туркменістаном і Узбекистаном. Якщо неви-
соку активність Анкари в двосторонніх відносинах 
з Таджикистаном можна частково пояснити наяв-
ністю нетюркської титульної нації, то у випадку 
з Киргизстаном така причина відсутня. Єдине, що 

об’єднує ці країни, — відсутність у них нафтогазо-
вих родовищ. Стратегічні плани ТР у Центральній 
Азії на початковому етапі мають на меті економічне 
об’єднання, а в подальшому — створення політично-
го союзу тюркомовних держав і перетворення його 
у вагомий інструмент міжнародних відносин. Ця 
політика включає в себе:
 • стратегію, спрямовану на створення єдиного енер-
гетичного басейну, який не повинен залежати 
від Росії й допоможе республікам Центральної 
Азії отримати прямий доступ до ринків Європи. 
Мета Туреччини — стати основним транспортним 
коридором для поставок енергоносіїв;

 • активізацію розвитку ділових відносин і створення 
єдиної системи внутрирегіональних комунікацій, 
що має посилити товарообіг і систему особистих 
контактів на всіх рівнях;

 • співробітництво у сфері мови і культури, покли-
кане сформулювати ідеологічне обґрунтування 
інтеграційних пріоритетів тюрксько- ісламського 
світу;

 • поступове посилення політичної інтеграції держав 
регіону шляхом створення інститутів на кшталт 
Європейського Союзу [13].

Під постійною увагою Анкари знаходиться те-
риторія російських Татарстану і Башкортостану. 
Туреччина активно розвиває стратегічні комунікації 
з цими федеральними суб’єктами. Порушення прав 
мусульман у цих регіонах, що раніше не входили 
в Османську імперію, але багатих на природні ре-
сурси, викликає жорсткі демарші турецького МЗС. 
Водночас, у разі виникнення реальної загрози му-
сульманам, панісламська солідарність і бажання 
вийти на надрегіональний рівень підштовхує ТР 
брати діяльну участь в їх долі, не зважаючи на на-
явність / відсутність природних ресурсів і спільного 
оттоманського минулого. Свого часу така ситуація 
склалася в М’янмі, де Туреччина надавала вагому 
політичну і економічну підтримку мусульманам — 
рогінджа, що переслідувалися місцевою буддист-
ською більшістю [14].

На початку 1990-х рр., після краху соціалістич-
ного табору, стратегічні комунікації Туреччини 
в Причорномор’ї були спрямовані на те, щоб отри-
мати роль регіонального лідера. Ці наміри Анка-
ри викликали протидію не тільки з боку РФ, але й 
США. У той час як Москва намагалася повернути собі 
статус радянського важкоатлета у справах регіону, 
Білий Дім був зацікавлений у підтримці стабільної 
рівноваги, де США виступають у якості арбітра [15].

З моменту здобуття Україною незалежності, Ан-
кара незмінно заявляє про повагу до національного 
суверенітету нашої країни і наміри розвивати по-
дальші двосторонні відносини в рамках стратегіч-
ного партнерства. Це стосується і сфери економіки. 
Однак, за даними Держслужби статистики України, 
у 2016 р. вітчизняні виробники експортували до 
Туреччини товарів загальною вартістю $2,49 млрд. 
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Це знаходиться на рівні аналогічних показників 
експорту в Єгипет ($2,26 млрд.), Польщу (2,2 млрд.) 
і нижче, ніж в РФ ($3, 59 млрд.). У той же час, після 
29% падіння російського експорту до ТР, у 2016 р. 
він становив $13,69 млрд. [16]. На піку російсько- 
турецького конфлікту через збитий бомбардуваль-
ник, генеральним підрядником будівництва нового 
терміналу та двох міжтермінальних тунелів в аеро-
порту Шереметьєво була обрана турецька компанія 
«Renaissance Construction» [17]. У 2017 році під час 
зустрічі російського й турецького президентів було 
підтверджено, фінансування РФ будівництва пер-
шої у Туреччині атомної електростанції «Аккую» 
в обсязі біля $20 млрд. [18].

У березні 2017 р. Туреччина заборонила заванта-
ження і вивантаження в своїх портах суден з Криму. 
Проте, у серпні відбулися дві інші знакові події. 
Країною- партнером однієї з найбільших міжнарод-
них виставок — 86-ї Міжнародної виставки- ярмарки 
(IEF-2017) в Ізмірі, стала РФ. У її відкритті взяли 
участь глава Татарстану Рустам Мінніханов і міністр 
енергетики Росії Олександр Новак. На відкритті за-
ходу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют 
Чавушоглу зробив заяву про те, що Туреччина ви-
ступає за зміцнення регіональної співпраці з Росією. 
Також в серпні Асоціація незалежних промисловців 
і підприємців Туреччини (MÜSİAD) підписала угоду 
про економічне співробітництво зі Ставропольським 
краєм РФ [19].

За словами генерального консула Туреччини 
в Одесі, Анкару в гуманітарній сфері відносин з Укра-
їною, в першу чергу, цікавлять питання, пов’язані 
з кримськими татарами, турками- месхетинцями 
та гагаузами. Таким чином, в зону «особливих» 
інтересів ТР потрапляють Крим, частина Одеської 
області і, меншою мірою, Донбас.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. В етно-істо-

ричному контексті слід зазначити, що серед укра-
їнських мусульман, найбільш близькими туркам є 
кримські татари. Тому двосторонні стратегічні кому-
нікації на згаданому напрямі демонструють стійку 
динаміку розвитку. Цьому сприяє і наявність у ТР 
численної кримськотатарської діаспори (близько 
4 мільйонів осіб), активна частина якої об’єднана 
в національно- культурні товариства — дернекі. 
Незважаючи на активне політико- економічне спів-
робітництво з РФ, після російської окупації Криму 
Анкара періодично здійснює політичні демарші, 
засуджуючи репресивну політику Кремля щодо 
місцевих мусульман. Крім переслідування членів 
кримської філії Хізб ут- Тахрір, дружні Анкарі ЗМІ 
обурювалися заявою В. Путіна про намір перетво-
рити «Херсонес у «російську православну Мекку».

У довгостроковій перспективі Чорноморський 
регіон буде залишатися для ТР одним з найважливі-
ших напрямків стратегічних комунікацій. Найбільш 
серйозною перешкодою для досягнення Туреччиною 
одноосібного лідерства в Причорномор’ї є геополі-
тичні амбіції Москви і наміри США пролонгувати 
власну роль арбітра. Наявність мусульманського 
населення на території України, насамперед, крим-
ських татар в окупованій РФ Автономії, є постійно 
діючим фактором, що сприяє подальшому розвитку 
українсько- турецьких стратегічних комунікацій. 
З огляду на вплив доктрини неоосманізму на су-
часний зовнішньополітичний курс Анкари в При-
чорноморському регіоні, офіційному Києву слід 
інтенсифікувати власну етнополітику у напрямку 
посилення інтеграції до українського суспільства 
місцевих мусульман.

Державна політика Туреччини з підтримки тери-
торіального суверенітету України також позитивно 
впливатиме на подальшу долю українських зусиль 
щодо повернення контролю над тимчасово окупова-
ними РФ територіями.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ  
У КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
В КОНТЕКСТЕ ПУБЛИЧНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

STATE INVESTMENT POLICY  
IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Анотація. У статті досліджено сутність публічного адміністрування. Констатовано, що реалізація виваженої інвес-
тиційної політики держави є важливим аспектом економічного розвитку країни в цілому. Розглянуто основні завдання 
держави у контексті інвестиційної діяльності на сучасному етапі розвитку економіки України. Здійснено аналіз структури 
капітальних інвестицій за видами активів та за регіонами за 2010–2019 роки. За результатом аналізу структури капі-
тальних інвестицій за видами активів найбільша частка інвестицій припадає на матеріальні активи, зокрема у ліквідне 
майно з високим рівнем зносу. З частки інвестиції у нематеріальні активи найбільшу частку становили інвестиції у права 
на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо. За 
результатом аналізу структури капітальних інвестицій за регіонами найбільша частка інвестицій припадала на промис-
лово розвинені регіони м. Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Київську, Львівську та Одеську області. Зроблено висновок, 
що така ситуація є одночасно і наслідком інвестиційної політики держави й сигналом про існування проблем у цій сфе-
рі, а також свідчить про можливості покращення інвестиційного клімату в державі, зокрема за рахунок використання 
усіх наявних інструментів публічного управління та адміністрування у поєднанні з механізмами реалізації інвестиційної 
політики держави. Запропоновано при реалізації ефективної інвестиційної політики держави враховувати трансфор-
маційні зміни у сфері публічного адміністрування, зокрема, враховувати при цьому можливості відтворення економіки 
у результаті нарощування експорту вітчизняної високотехнологічної продукції.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна політика держави, публічне адміністрування.

Аннотация. В статье исследована сущность публичного администрирования. Констатировано, что реализация взве-
шенной инвестиционной политики государства является важным аспектом экономического развития страны в целом. 
Рассмотрены основные задачи государства в контексте инвестиционной деятельности на современном этапе разви-
тия экономики Украины. Осуществлен анализ структуры капитальных инвестиций по видам активов и по регионам за 
2010–2019 годы. По результатам анализа структуры капитальных инвестиций по видам активов наибольшая доля инве-
стиций приходится на материальные активы, в частности в ликвидное имущество с высоким уровнем износа. С доли ин-
вестиций в нематериальные активы наибольшую долю составляли инвестиции в права на коммерческие обозначения, 
объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и др. По результа-
там анализа структуры капитальных инвестиций по регионам наибольшая доля инвестиций приходилась на промыш-
ленно развитые регионы: г. Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Киевскую, Львовскую и Одесскую области. Сделан 
вывод, что такая ситуация является одновременно и следствием инвестиционной политики государства и сигналом о 
существовании проблем в этой сфере, а также свидетельствует о возможности улучшения инвестиционного климата, в 
том числе за счет использования всех имеющихся инструментов публичного управления и администрирования в соче-
тании с механизмами реализации инвестиционной политики государства. Предложено при реализации эффективной 
инвестиционной политики государства целесообразно учитывать трансформационные изменения в сфере публичного 
администрирования, в том числе учитывать при этом возможности воспроизведения экономики в результате наращи-
вания экспорта отечественной высокотехнологической продукции.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика государства, публичное администрирование.

Summary. The article investigates the essence of public administration. It is stated that the implementation of a balanced 
investment policy of the state is an important aspect of economic development of the country as a whole. The main tasks of the 
state in the context of investment activity at the present stage of development of the economy of Ukraine are considered. The 
analysis of the structure of capital investments by types of assets and by regions for 2010–2019 years is carried out. Accord-
ing to the analysis of the structure of capital investments by types of assets, the largest share of investments falls on tangible 
assets, in particular in liquid assets with a high level of depreciation. Investments in intangible assets accounted for the largest 
share of investments in commercial designations, industrial property rights, copyrights and related rights, patents, licenses, 
concessions, etc. According to the analysis of the structure of capital investments by regions, the largest share of investments 
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fell on the industrialized regions of Kyiv city, Dnipropetrovsk region, Donetsk region, Kyiv region, Lviv region and Odessa region. 
It is concluded that this situation is both a consequence of the state investment policy and a signal of problems in this area, and 
also indicates the possibility of improving the investment climate in the country, in particular through the use of all available 
tools of public administration and administration in combination with investment mechanisms. state policy. It is proposed to 
take into account transformational changes in the field of public administration when implementing an effective investment 
policy of the state, in particular, to take into account the possibility of economic reproduction as a result of increasing exports 
of domestic high-tech products.

Key words: investments, state investment policy, public administration.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Про-
цес заміни традиційних механізмів соціального 

управління на ринкові: «наказувати і контролювати» 
на «мотивувати та отримувати результат» розпочав-
ся наприкінці ХХ століття [1, с. 77–78]. Публічне 
адміністрування використовується у широкому та 
вузькому, так, у широкому сенсі воно передбачає 
взаємодію суб’єктів з усіма трьома гілками влади 
(законодавчою, виконавчою, судовою) та на різних 
рівнях прийняття рішень (державний, регіональний, 
муніципальний); у вузькому — виключно з виконав-
чою гілкою влади (Кабінет Міністрів та структури, 
що йому безпосередньо підпорядковані). Поняття 
«публічне адміністрування» пройшло еволюцію від 
форми діяльності класичної Веберівської бюрократії 
та державного управління (як форми зверхності дер-
жави над суспільством) до сучасного усвідомлення 
необхідності спільної взаємодії інститутів держави, 
місцевого самоврядування, територіальних громад 
та інституцій громадянського суспільства в рамках 
концепції «Належного врядування» [2].

В сучасних умовах розвитку економіки України 
публічне адміністрування, за оцінкою Лі Жуйтін, пе-
ребуває на етапі активного становлення та розвитку, 
що пов’язано із соціально- політичним становищем 
в країні, зміною законодавчих нормативно- правових 
актів [3, с. 3]. У цьому контексті реалізація вива-
женої інвестиційної політики держави (складової 
економічної політики), яка проводиться державою 
у вигляді становлення структури та масштабів інвес-
тицій, напрямів їх використання, джерел отримання 
інвестиційних ресурсів [4] є важливим аспектом 
економічного розвитку країни в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико- 
методичні аспекти у сфері публічного управління та 
адміністрування й інвестиційної політики держави 
розглянуті досить ґрунтовно у працях науковців, зо-
крема таких як Гриценко Л., Зінчук М., Лі Жуйтін, 
Мартиненко В., Марцин В., Мельниченко О., Про-
копенко Л. [1–6; 8]. Проте, незважаючи на значний 
науковий наробок у сфері дослідження, потребують де-
тальнішого розгляду питання взаємозв’язку публічного 
адміністрування та інвестиційної політики держави.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета статті полягає у дослідженні взаємозв’яз-
ку інвестиційної політики держави та публічного 
адміністрування й визначення у цьому контексті 
ролі публічного адміністрування.

Виклад основного матеріалу. До основних за-
вдань держави щодо інвестиційної діяльності на 
сучасному етапі науковці [5, с. 93] відносять ті, що 
пов’язані з вирішенням проблем: підвищення при-
вабливості національної економіки; відновлення 
інвестиційного потенціалу та розвиток внутріш-
ніх інвестиційних можливостей країни; зміцнення 
кредитно- фінансового потенціалу інвестиційної 
діяльності; підвищення ефективності інвестиційної 
діяльності держави й удосконалювання механізмів 
її фінансування; збільшення інвестиційних коштів 
за рахунок іноземних інвесторів.

У цьому контексті слід погодитись з науковця-
ми [6, с. 42], що основною функцією державного 
управління має стати оптимізація синергетичного 
результату взаємодії суб’єктів господарської діяль-
ності, які застосовують інвестиційні ресурси для 
досягнення особистих та суспільних цілей виробни-
цтва. Проте аналіз структури капітальних інвестицій 
за видами активів, за даними Державної служби 
статистики України [7], наведений у табл. 1, свід-
чить, що найбільша частка інвестицій в їх структурі 
протягом 2010–2019 років припадала на матері-
альні активи, з них третину становлять вкладення 
у машини, обладнання та інвентар, тобто найбільші 
вкладення були у ліквідне майно з високим рівнем 
зносу. З частки інвестиції у нематеріальні активи 
найбільшу частку становили інвестиції у права на 
комерційні позначення, об’єкти промислової влас-
ності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, 
концесії тощо.

Аналіз структури капітальних інвестицій за ви-
дами активів доцільно доповнити дослідженням 
структури капітальних інвестицій за регіонами за 
той же період (табл. 2).

Так, за даними Державної служби статистики 
України [7] найбільша частка інвестицій в їх струк-
турі за регіонами протягом 2010–2018 років при-
падала на промислово розвинені регіони: м. Київ, 
Дніпропетровську, Донецьку, Київську, Львівську 
та Одеську області.

Така ситуація, що склалась в економіці Укра-
їни у інвестиційній сфері є одночасно і наслідком 
інвестиційної політики держави й сигналом про 
існування проблем у цій сфері та свідчить про мож-
ливості покращення інвестиційного клімату в дер-
жаві, сприяти чому, не в останню чергу, може ви-
користання усіх наявних інструментів публічного 
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Таблиця 1
Структура капітальних інвестицій за видами активів*

Усього, % / роки

Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Інвестиції в матеріальні активи 96,17 96,11 96,93 95,81 96,63 93,27 96,71 96,34 93,71 96,25

будівлі житлові 14,83 11,46 12,93 15,09 15,65 17,91 12,91 12,35 10,58 9,30

будівлі нежитлові 21,40 21,18 20,68 18,90 19,27 17,01 17,10 15,19 16,38 16,10

інженерні споруди 22,49 24,98 23,18 21,66 21,98 20,00 19,44 18,18 20,53 23,90

машини, обладнання та інвентар 31,13 30,95 29,08 33,01 32,52 33,14 35,45 35,81 34,60 31,80

транспортні засоби 6,35 7,34 10,20 6,79 6,52 7,71 10,56 13,92 13,63 10,56

земля 0,68 0,98 0,66 0,43 0,47 0,57 0,55 0,46 0,31 0,36

довгострокові біологічні активи рос-
линництва та тваринництва

1,03 1,25 0,67 0,99 0,96 1,08 0,91 0,86 0,83 0,96

інші матеріальні активи 2,09 1,87 2,60 3,14 2,63 2,58 3,08 3,22 3,13 3,27

Інвестиції в нематеріальні активи 3,83 3,89 3,07 4,19 3,37 6,73 3,29 3,66 6,29 3,75

з них:

права на комерційні позначення, 
об’єкти промислової власності, ав-
торські та суміжні права, патенти, 
ліцензії, концесії тощо

44,03 43,75 43,51 53,74 40,28 67,76 35,35 34,82 65,41 1,17

програмне забезпечення та бази даних 40,54 34,71 40,57 33,18 43,43 26,70 53,41 49,91 26,04 1,64

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

Примітка*. 1. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
за 2014–2019 роки без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Таблиця 2
Структура капітальних інвестицій за регіонами*

Усього, % / роки
Роки1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Україна 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Вінницька 1,96 2,11 2,13 2,45 2,59 2,70 2,31 2,62 3,05 2,52

Волинська 0,98 1,07 1,19 1,33 1,54 2,26 1,78 1,57 1,50 2,03

Дніпропетровська 8,87 9,17 8,24 8,52 9,28 9,49 9,23 9,57 10,42 10,73

Донецька 8,30 11,11 11,61 11,17 6,00 3,04 3,31 3,85 4,66 4,90

Житомирська 1,11 1,04 1,06 1,20 1,32 1,48 1,55 1,72 1,51 1,36

Закарпатська 1,22 1,26 1,00 1,06 1,20 1,38 1,30 1,25 1,30 1,50

Запорізька 4,41 2,77 2,64 2,74 3,21 2,85 3,07 3,54 2,72 2,38

Iвано- Франківська 2,42 1,76 1,89 1,92 3,12 3,52 2,21 2,16 1,62 1,49

Київська 6,28 7,32 7,45 8,28 8,96 8,92 9,30 7,69 7,03 8,06

Кіровоградська 1,18 1,65 1,67 1,29 1,42 1,49 1,77 1,63 1,24 1,25

Луганська 3,13 2,89 3,01 4,55 2,38 0,75 1,15 0,74 0,56 0,54

Львівська 4,89 5,02 4,09 3,93 4,35 4,90 5,18 5,38 5,01 4,98

Миколаївська 2,45 1,78 1,72 2,00 1,72 2,19 2,71 2,49 1,75 2,01

Одеська 5,38 3,87 5,35 4,75 4,27 3,66 4,66 4,97 4,11 3,38

Полтавська 3,48 3,26 3,74 3,82 4,02 3,05 4,25 3,54 3,22 3,69

Рівненська 1,07 1,06 1,01 1,14 1,28 1,59 1,20 1,37 1,25 1,08

Сумська 1,21 1,25 1,05 1,09 1,28 1,34 1,60 1,55 1,34 1,24

Тернопільська 1,18 1,05 1,24 1,19 1,18 1,40 1,36 1,59 1,45 1,48

Харківська 4,47 5,40 5,40 3,72 3,66 4,12 4,61 4,32 4,07 3,67
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управління та адміністрування у поєднанні з ме-
ханізмами реалізації інвестиційної політики дер-
жави. Для характеристики якої виділяють еконо-
мічні, інформаційні, мобілізаційні, організаційні, 
організаційно- економічні, правові, судові і фінансові 
механізми [8, с. 5]. В розвинутих країнах світу важ-
ливу роль публічне адміністрування відіграє при 
реалізації основних функцій держави, перш за все 
в регулюванні економіки. При оцінюванні результа-
тивності інвестиційної політики держави доцільно 
враховувати також її роль в розвитку економіки 
держави, у тому числі і сфері реалізації інвестицій 
як в реальний, так і фінансовий сектори.

Висновки з даного дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у даному напрямі. З урахуванням 
зазначеного слід констатувати, що для реалізації 
ефективної інвестиційної політики держави доцільно 
враховувати трансформаційні зміни у сфері публіч-
ного адміністрування, зокрема цьому можливості 
відтворення економіки у результаті нарощування 
експорту високотехнологічної продукції [9]. Реалі-
зація зазначеного сприятиме не лише підвищенню 
результативності інвестиційної політики держави, 
але справлятиме позитивний вплив на економічний 
розвиток держави в цілому та переходу її на висхід-
ний тренд зростання.

Продовження табл. 2
Херсонська 1,05 1,11 0,89 0,85 1,01 1,14 1,28 1,64 1,53 1,98

Хмельницька 1,63 1,47 1,28 1,46 1,86 2,49 2,54 2,34 1,95 1,69

Черкаська 1,57 1,34 1,38 1,37 1,49 1,64 1,81 1,82 1,92 1,82

Чернівецька 0,95 0,74 0,82 0,90 0,77 1,02 0,74 0,67 0,64 0,66

Чернігівська 1,05 0,99 1,00 1,14 1,19 1,30 1,48 1,64 1,55 1,40

м. Київ 29,75 29,48 29,14 28,14 30,91 32,27 29,59 30,34 34,61 34,18

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

Примітка*. 1. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
за 2014–2018 роки без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  
ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ПУБЛІЧНОГО  

ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПУБЛИЧНОГО  

ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В УКРАИНЕ

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF THE PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF PUBLIC  

PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS IN UKRAINE

Анотація. В Україні набуває актуальності питання розвитку відносин публічно- приватного партнерства та його ролі 
в підвищенні ефективності впровадження інфраструктурних проектів як на національному, так і на місцевому рівнях. Про це 
свідчить розробка нормативно- правової бази для таких відносин. В Законі України «Про державно- приватне партнерство» 
визначено організаційно- правові засади взаємодії державних та приватних партнерів на основні принципів державно- 
приватного партнерства. Реалізація інфраструктурних проектів в Україні з застосуванням механізму публічно- приватного 
партнерства залишається недостатньо поширеним явищем, хоча необхідність розвитку інфраструктури назріла давно.

Публічно- приватне партнерство є ефективним та перспективним інструментом економічного та соціального розвит-
ку на регіональному та місцевому рівнях, засобом залучення коштів у проекти, де державні та місцеві органи влади на-
магаються зберегти контроль і налагодити співпрацю з інвесторами. Під час такої співпраці між державою та суб’єктами 
господарювання досягаються кращі техніко- економічні показники та результати господарювання, ефективніше вико-
ристовуються державні ресурси, комунальне майно. Публічно- приватне партнерство — це один з шляхів забезпечення 
високого рівня функціонування інфраструктури та пов’язаних з нею послуг.

В статті висвітлено сутність поняття публічного приватного партнерства та форми його реалізації в Україні. Розгля-
нуто приклади впровадження публічно- приватного партнерства в європейських країнах, ліберальну концепцію розвитку 
система партнерських відносин між державним та приватним сектором. Визначено публічно- приватне партнерство як 
угоду, укладену урядом з приватним оператором, який надає послуги у відповідній кількості на певний період часу. 
Висвітлено мету партнерства, яка поєднує найкращі сторони державного та приватного секторів для взаємної вигоди, 
різноманіття видів, форм, сфер застосування публічно- приватного партнерства. Охарактеризовано проекти публічно- 
приватного партнерства з державними та приватними формами бізнесу. Враховані можливості вибору доцільних форм 
публічно- приватного партнерства з державним та приватним секторами за певних умови та обставини.

Ключові слова: державно- приватне партнерство, публічно- приватне партнерство, органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, громадські організації.
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Аннотация. В Украине приобретает актуальность вопрос развития отношений публично- частного партнерства и его 
роли в повышении эффективности инфраструктурных проектов как на национальном, так и на местном уровнях. Об этом 
свидетельствует разработка нормативно- правовой базы для таких отношений. В Законе Украины «О государственно- 
частном партнерстве» определены организационно- правовые основы взаимодействия государственных и частных 
партнеров на основные принципы государственно- частного партнерства. Реализация инфраструктурных проектов в 
Украине с применением механизма государственно- частного партнерства остается недостаточно распространенным 
явлением, хотя необходимость развития инфраструктуры назрела давно.

Публично- частное партнерство является эффективным и перспективным инструментом экономического и соци-
ального развития на региональном и местном уровнях, посредством привлечения в проекты, где государственные и 
местные органы власти пытаются сохранить контроль и наладить сотрудничество с инвесторами. Во время такого со-
трудничества между государством и субъектами хозяйствования достигаются оптимальные технико- экономические 
показатели, а также результаты хозяйствования, эффективнее используются государственные ресурсы, коммунальное 
имущество. Публично- частное партнерство — это один из путей обеспечения высокого уровня функционирования ин-
фраструктуры и связанных с ней услуг.

В статье освещены сущность понятия публичного частного партнерства и формы его реализации в Украине. Рас-
смотрены примеры внедрения государственно- частного партнерства в европейских странах, либеральную концепцию 
развития система партнерских отношений между государственным и частным сектором. Определены публично- частное 
партнерство как соглашение, заключенное правительством с частным оператором, который предоставляет услуги в со-
ответствующем количестве на определенный период времени. Освещена цель партнерства, которая объединяет лучшие 
стороны государственного и частного секторов для взаимной выгоды, многообразие видов, форм, сфер применения 
публично- частного партнерства. Охарактеризованы проекты государственно- частного партнерства с государственны-
ми и частными формами бизнеса. Учтены возможности выбора целесообразных форм государственно- частного пар-
тнерства с государственным и частным секторами при определенных условиях и обстоятельствах.

Ключевые слова: государственно- частное партнерство, публично- частное партнерство, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, общественные организации.

Summary. The issue of the developing of public- private partnerships and its role in improving the efficiency of infrastructure 
projects at both national and local levels is becoming relevant in Ukraine. This fact is evidenced by the development of the reg-
ulatory framework for such relations. The Law of Ukraine «On Public- Private Partnership» defines the organizational and legal 
framework for the interaction of public and private partners on the basic principles of public- private partnership. The implemen-
tation of infrastructure projects in Ukraine using the mechanism of public- private partnership remains an insufficiently common 
phenomenon, although the need for infrastructure development is long overdue.

Public- private partnership is an effective and promising tool for economic and social development at the regional and local 
levels, a means of raising funds for projects where state and local authorities try to maintain control and establish cooperation 
with investors. Better technical and economic indicators and business results are achieved during such cooperation between the 
state and business entities, at the same time state resources and communal property are used more efficiently. Public- private 
partnership is one of the possible ways to ensure a high level of infrastructure and related services.

The article highlights the essence of the concept of public- private partnership and forms of its implementation in Ukraine. 
The examples of the introduction of public- private partnership in European countries, the liberal concept of the development of 
the system of partnership between the public and private sectors are considered. A public- private partnership is defined as an 
agreement entered into by the government with a private operator that provides services in an appropriate amount for a certain 
period of time. The purpose of the partnership, which combines the best aspects of the public and private sectors for mutual 
benefit, diversity of types, forms, areas of public- private partnership is highlighted. Projects of public- private partnership with 
public and private forms of business are characterized. The possibilities of choosing of the appropriate forms of public- private 
partnership with the public and private sectors under certain conditions and circumstances are taken into account.

Key words: state- private partnership, public- private partnership, State authorities, local governments, public organizations.

Постановка проблеми. Публічно- приватне парт-
нерство є одним із сучасних інструментів залу-

чення інвестицій до державного бюджету для сти-
мулювання розвитку стратегічно важливих галузей 
країни. Публічно- приватне партнерство — складний 
механізм, в нормативно- правових, фінансових та 
організаційних аспектах який здатен акумулювати 
фінансові ресурси в стратегічно значущих галузях 
залишаючи контролюючу та регулюю роль за дер-
жавою.

Українська держава йде курсом євроінтегра-
ції та має на меті розвиток співпраці публічно-
го та приватного секторів. В Україні публічно- 
приватне партнерство застосовується переважно 
в транспортній та комунальній сфері. Досвід євро-
пейських країн демонструє ефективну взаємодію 
у високотехнологічних, інформаційних та соці-
альних галузях. Необхідним кроком для розвит-
ку державно- приватного партнерства в Україні є 
створення окремої установи з державно- приватним 
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партнерством враховуючи та виправляючи недоліки 
старої системи.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у розвиток теорії та практики взаємодії 
держави та бізнесу висвітлено у працях Варнавсько-
го В., Вілісова М., Грищенко С. [3], Залознова Ю. 
[4], Запатріна І. [5], Павлюка К., Поповича Д. [2], 
Шилепницького П. Тараша Л. та інших дослідники. 
Їх працях окреслюють проблеми сутності та механіз-
му публічно- приватного партнерства, інституційні 
механізми публічно- приватного партнерства у сфері 
взаємодії влади та бізнесу, розробляються меха-
нізми шляхів оптимізації взаємодії між органами 
публічної влади та бізнесом, аналіз та пошук нових 
стратегій регіонального розвитку.

Мета статті проаналізувати сучасний стану роз-
витку публічного приватного партнерства, визна-
чити шляхи та напрями його подальшого розвитку 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. В останні десяти-
ліття в багатьох країнах світу відбуваються суттєві 
інституціональні зміни в тих сферах, які раніше 
завжди перебували в державній власності та в рам-
ках державного управління. Це стосується елек-
троенергетики, автодорожнього та залізничного 
транспортів, комунального господарства, портів, 
аеропортів, магістральних трубопроводів, а також 
об’єктів соціальної інфраструктури. Уряди надають 
в довго- та середньострокове користування приват-
ним компаніям об’єкти цих галузей, залишаючи за 
собою право регулювання та контролю за їхньою 
діяльністю. У сучасному розумінні партнерство 
державного та приватного секторів означає таку 
форму співпраці між державними органами влади та 
бізнесом, що має на меті забезпечити фінансування, 
будівництво, відновлення, управління або утриман-
ня інфраструктури чи надання суспільних послуг. 
Відмінною характеристикою публічно- приватного 
партнерства є те, що воно формується для досягнення 
як соціально важливих, так і економічно вигідних 
цілей та задач.

Система партнерських відносин між державним 
і приватним сектором є одним з основних елементів 
теорії змішаної економіки. Необхідність та обґрунто-
ваність її формування та дії обумовлюється такими 
положеннями ліберальної концепції розвитку:

 – відповідність між формуванням інститутів при-
ватної власності й процесом управління еконо-
мічного розвитку;

 – більш високий рівень ефективності економіки, що 
функціонує на засадах приватної власності у по-
рівнянні з господарством, основаним на державній 
власності та прямому державному управлінні [9].
Згідно з ліберальною концепцією, економічний 

ефект партнерства державного та приватного секто-
рів полягає в тому, що суспільство отримує більш 
якісні товари та вищий рівень обслуговування при 
скороченні витрат. Термін «публічно- приватне парт-

нерство» (ППП) застосовується з початку 90- х років 
ХХ століття.

Згідно з Європейським звітом про ППП, 2009 році 
компанії DLA Piper, спектр форм співпраці в рамках 
ППП є доволі різноманітним. В деяких країнах понят-
тя ППП співвідноситься виключно з концесією, коли 
послуги, що надаються, оплачують споживачі (фі-
нансування інфраструктури на концесійних засадах 
є загальноприйнятою практикою у Великій Британії, 
Франції, Італії та Іспанії). Також публічно- приватне 
партнерство передбачає будь-яку форму аутсорсингу 
та спільних підприємств, створених державним та 
приватним секторами (DLA Piper: «The European 
PPP Report 2009»). Публічно- приватне партнерство 
визначають також як угоду, укладену урядом з при-
ватним оператором, який надає послуги (відповідної 
якості) у відповідній кількості (за встановленими 
цінами) на певний період часу (Taylor 2003).

Поняття «Public Private Partnership» у літера-
турі часто перекладається як «державно- приватне 
партнерство», «приватно- державне партнерство», 
«публічно- приватне партнерство». Найбільш близь-
ким до відображення змісту концепції уявляється 
поняття «публічно- приватне партнерство». Воно най-
більш точно відтворює й сутність відносин, оскільки 
в якості публічного партнера в закордонній практиці 
часто виступають не лише органи державної влади, 
але й органи місцевого самоврядування, потужні гро-
мадські організації та благодійні фонди. У країнах із 
перехідною економікою, де недостатньо розвинутий 
інститут громадянського суспільства, пропозиції 
про партнерство, як правило, надходять від органів 
державної влади чи місцевого самоврядування. За 
таких умов термін «державно- приватне партнерство» 
більш правильно відображає провідну роль держа-
ви. Мета партнерства полягає у поєднанні найкра-
щих сторін державного та приватного секторів для 
взаємної вигоди, а різноманіття видів, форм, сфер 
застосування публічно- приватного партнерства ро-
блять його універсальним механізмом для рішення 
цілого ряду довгострокових задач (від створення та 
розвитку інфраструктури до розробки та адаптації 
нових перспективних технологій).

Для забезпечення участі приватного сектору 
в реалізації соціально важливих інфраструктурних 
проектів, держава повинна створювати прийнятний 
для обох сторін баланс ризиків і переваг. Хоча за-
гальноприйнятного визначення публічно- приватного 
партнерства для інфраструктури не існує, у відпо-
відності до Зеленої книги про публічно- приватне 
партнерство (Green Paper on PPPs, Commission of 
the European Communities, 2004), йому притаманні 
певні спільні характеристики, що об’єднують всі 
проекти публічно- приватного партнерства:

 – відносно тривалий термін відносин, який передба-
чає співпрацю партнерів між державним і приват-
ним секторами в різних аспектах запланованого 
інфраструктурного проекту;
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 – метод фінансування проекту, частково за рахунок 
приватного сектору (іноді шляхом застосування 
більш складних схем із залученням різних сторін), 
в окремих випадках державні кошти є достатніми 
й можуть доповнювати фінансування, що забез-
печується приватним сектором;

 – важлива роль економічного оператора, який ви-
ступає на різних етапах проекту (проектування, 
впровадження, фінансування).

 – розподіл ризиків між партнерами, які представ-
ляють державний і приватний сектори (точний 
розподіл ризиків визначається в кожному окре-
мому випадку відповідно до здатності сторін щодо 
оцінювання, контролю та управління ризиками).

 – проект ППП повинен також передбачати проекту-
вання, будівництво, експлуатацію та утримання 
основних фондів у поєднанні з приватним фінан-
суванням.
Упродовж терміну дії проекту ППП платежі спря-

мовуються партнером з державного сектору на ко-
ристь приватного партнера та узгоджуються з рівнем 
та якістю фактично наданих послуг [6, с. 177]. Це не 
стосується інвестицій, що вносяться регульованими 
підприємствами, рефінансування проектів, прива-
тизацію, що передбачає продаж основних фондів чи 
аутсорсинг послуг. Так усі проекти, в яких мають 
місце сплати споживачів, приховані сплати, сплати 
за доступ або змішані платежі, вважаються такими, 
що представляють різні форми розподілу ризиків 
між партнерами.

Таким чином, проекти публічно- приватного парт-
нерства мають певні характеристики, що відрізняють 
їх від інших форм відносин держави і приватного 
бізнесу:

 – щоб проект розглядався як публічно- приватне 
партнерство, він повинен ґрунтуватись на дов-
гостроковому договорі (у випадку концесії — до 
50 років) з чітко розподіленими ризиками між 
приватним і державним партнерами;

 – різні форми фінансування проектів, перш за все, 
за рахунок приватних інвестицій, доповнених 
державними фінансовими ресурсами, або спільне 
інвестування декількох учасників;

 – реалізація партнерських відносин у конкурент-
ному середовищі, коли для відбору партнера при-
ватного сектору проводиться конкурс за участю 
декількох потенційних учасників;

 – розподіл відповідальності між партнерами, який 
передбачає, що державний партнер визначає цілі 
проекту у контексті інтересів суспільства, а також 
кількісні та якісні показники, виконує моніторинг 
реалізації проекту, а приватний партнер здійснює 
оперативну діяльність на різних етапах проекту: 
розробки, фінансування, будівництва та експлуа-
тації, управління, реалізації послуг споживачам 
[10, c. 79–80].
Функції та обов’язки партнерів, які представля-

ють приватний і державний сектори, можуть бути 

різними в рамках окремих проектів з надання тих 
чи інших суспільно важливих послуг, але загальна 
роль та відповідальність органів місцевої влади зали-
шається незмінною. Партнерство державного та при-
ватного секторів — це один з шляхів забезпечення 
високого рівня функціонування інфраструктури та 
пов’язаних з нею послуг. Партнерство не стає замін-
ником сильного та ефективного механізму держав-
ного управління й процесу формування і прийняття 
рішень на місцях, тому в будь-якому випадку органи 
влади несуть відповідальність за надання суспільно 
важливих послуг у такий спосіб, що якнайкраще 
захищає та підтримує суспільні інтереси.

Партнерство державного та приватного секторів 
набуває різноманітних форм відповідно до ступеню 
залучення приватного та державного секторів та 
відповідно до рівня ризику, який приймають на 
себе сторони. Першочергово, це — контракти, які 
держава дає приватним компаніям: на виконання 
робіт та надання суспільних послуг, на поставку 
продукції для державних потреб тощо. Система 
короткострокових контрактів достатньо поширена 
в господарській практиці органів державної влади 
як за кордоном, так і в Україні.

Інша група форм партнерства державного та 
приватного секторів охоплює орендні (лізингові) 
відносини, що виникають у зв’язку з передачею дер-
жавою в оренду приватному сектору своєї власності: 
будівель, виробничого обладнання тощо. В якості 
оплати за користування державним майном при-
ватні компанії сплачують орендну плату. Ще однією 
поширеною формою партнерства державного та 
приватного секторів є державно- приватні компанії. 
Участь приватного сектору в капіталі державного 
підприємства може передбачати акціонування й 
створення спільних підприємств. Ступінь свободи 
приватного сектору в прийнятті адміністративно- 
господарських рішень визначається в такому ви-
падку його часткою в акціонерному капіталі. Чим 
менша частка приватних інвесторів у порівнянні до 
держави, тим вужчий спектр самостійних рішень 
вони можуть приймати без втручання держави.

Національна рада з питань публічно- приватного 
партнерства США пропонує наступну класифікацію 
форм ППП:

 – партнерства, створені з метою як найшвидшої ре-
алізації пріоритетних інфраструктурних проектів 
і створені згідно з процедурою пакетного тендеру;

 – партнерства, створені для залучення управлін-
ської експертизи приватного партнера для реа-
лізації великих і комплексних програм;

 – партнерства, пріоритетною метою яких є залучен-
ня нових технологій, розроблених у приватному 
секторі;

 – партнерства, які мають на меті залучити різно-
манітні фінансові ресурси, доступні для бізнесу;

 – партнерства, які дозволяють забезпечити сприят-
ливі умови для розвитку інфраструктури, створе-
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ної приватним партнером. У міжнародній прак-
тиці найбільш поширеною контрактною формою 
партнерства державного і приватного секторів, 
що використовується при реалізації масштабних 
проектів, вважається концесія.
Застосовуючи цю класичну модель публічний 

сектор передає об’єкт інфраструктури або право 
надавати послугу приватному оператору, який 
здійснює управління ППП упродовж встановленого 
терміну. Контракти, в яких передбачено декілька 
функцій, є концесійними, або контрактами про-
ектування — будівництво — фінансування — екс-
плуатація («Design — Build — Finance — Operate»), 
оскільки охоплюють всі вищевказані елементи: 
фінансування, проектування, будівництво, управ-
ління та технічне обслуговування. Переважно по-
дібні види контрактів фінансуються за рахунок 
споживачів (плата за питну воду, газ та електрику, 
громадський транспорт тощо), однак це не поши-
рюється на соціальні проекти публічно- приватного 
партнерства в таких сферах як охорона здоров’я, 
освіта, оборона.

Інша модель заснована на приватній фінансовій 
ініціативі (ПФІ), яка набула розвитку у Великій 
Британії [11, c. 299]. Сьогодні ця модель адаптована 
для застосування в Канаді, Франції, Нідерландах, 
Португалії, Ірландії, Норвегії, Фінляндії, Австра-
лії, Японії, Малайзії, США і Сінгапурі як складова 
програми реформ з надання державних послуг. На 
відміну від класичної концесійної моделі в рамках 
приватної фінансової ініціативи, контракти щодо 
державних послуг і робіт, які фінансуються при-
ватним сектором, охоплюють ті ж самі елементи, 
але з практичних міркувань зазвичай сплачуються 
не споживачам, а державою (вуличне освітлення, 
лікарні, школи, автомобільні дороги, коли плата 
за користування залежить від обсягу транспортно-
го потоку і виконується державою за фіксованими 
ставками). Головним елементом фінансування, зав-
дяки якому місцеві органи влади в змозі платити 
приватному сектору за такі проекти, є кредити, що 
надаються центральною владою.

Приватна фінансова ініціатива — це не просто 
різновид запозичень; запозичення повертаються 
після закінчення терміну ПФІ постачальником 
послуг, який несе ризик у випадку, якщо послуга 
належної якості не була надана. В такому випадку 
місцеві органи влади передають приватному партне-
ру відповідальність за розробку схеми ПФІ та ризик, 
пов’язаний з реалізацією проекту. У результаті, 
вартість такого запозичення виявляється вищою 
у порівнянні з вартістю звичайного державного за-
позичення (хоча може стати і меншою, якщо вра-
хувати краще управління ризиками по проекту). 
Ці дві моделі сформували основу для різних видів 
контрактів і способів передачі ризиків, завдяки чому 
стає можливим розподіл сфер відповідальності між 
партнерами в проектах ППП.

Поряд з існуючим широким спектром видів і форм 
партнерства державного та приватного секторів Євро-
пейська Комісія розрізняє два різновиди концепцій.

Концесії договірного характеру, за якими парт-
нерство державного і приватного секторів базується 
виключно на договірних відносинах. Відповідно до 
цього, приватному оператору за виконану роботу 
чи надані послуги гарантується винагорода від пу-
блічної організації та безпосередніх користувачів. 
Такі концесії регулюються директивами ЄС щодо 
проведення публічних тендерів.

Концесії інституційного характеру, за якими 
співпраця між державним і приватним сектором 
відбувається в рамках певної структури. Ці концесії 
охоплюють усі форми спільних підприємств між дер-
жавними та приватними учасниками. Такий розпо-
діл базується на тому, що різноманітність практики 
запровадження концесій в країнах Європейського 
Співтовариства виявляється у двох основних моде-
лях [7, c. 72].

Державні органи влади також запроваджують 
різні форми партнерства з приватним сектором для 
адміністрування суспільних послуг, особливо на 
місцевому рівні. Тому суспільні послуги, пов’язані 
з переробкою відходів або водо- чи енергопостачан-
ням все більше довіряються структурам, які можуть 
бути державними, приватними, або їх поєднанням. 
У цьому контексті Зелена Книга з партнерства дер-
жавного і приватного секторів та закон Співтова-
риства про державні контракти і концесії містить 
положення про те, що коли орган державної влади 
приймає рішення про передачу управління наданням 
послуги третій стороні, це повинно узгоджуватись 
з нормами, врегульованими відповідним контрак-
тним і концесійним законодавством, навіть якщо 
дана послуга вважається такою, що має загальносус-
пільний інтерес. Європейський Парламент також 
визнає, що відповідність до даних норм може стати 
«ефективним інструментом у запобіганні обмеженню 
конкуренції, водночас залишаючи за державними 
органами право самим визначати та відслідкову-
вати умови, що стосуються якості, доступності та 
вимог до збереження довкілля». Публічно- приватне 
партнерство має певні відмінності від системи дер-
жавних закупівель. Система державних закупівель 
застосовується для придбання необхідних товарів 
і послуг, а також для використання можливості 
обрати серед багатьох постачальників найбільш 
ефективного для економії витрат. Публічно- приватне 
партнерство є більш довгостроковим, витратним 
і складним з точки зору застосування фінансових 
механізмів. Часто ППП отримує право експлуатації 
після закінчення терміну дії контракту, право стяг-
нення плати з користувачів і визначення ключових 
сфер відповідальності, наприклад, проектування, 
будівництво, фінансування, технічна і комерційна 
експлуатація, обслуговування тощо. ППП пов’яза-
не з традиційною системою закупівель в контексті 
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того, що постачальники в рамках реалізації проекту 
публічно- приватного партнерства обираються на 
основі регламентованих процедур проведення дер-
жавних закупівель.

Кожна з наведених вище форм ППП має свої пере-
ваги та недоліки, тому структура проекту публічно- 
приватного партнерства повинна узгоджуватись 
з пріоритетними потребами сектору та цілями про-
екту. Враховуючи широкі можливості щодо вибору 
найбільш доцільної форми публічно- приватного 
партнерства, державний сектор розглядає питання 
щодо партнерства з приватним сектором за таких 
умови та обставини:

 – послуги не можуть бути надані або проект не може 
бути реалізований за наявних ресурсів або досвіду 
тільки місцевого органу влади;

 – приватний оператор може забезпечити вищий 
рівень якості послуг у порівнянні з наданим са-
мостійно місцевим органом влади;

 – приватний оператор може забезпечити більш 
швидкі темпи реалізації інфраструктурного 
проекту чим було реалізовано тільки в рамках 
державного сектору;

 – споживачі послуги підтримують ідею залучення 
приватного оператора (існує можливість для кон-
куренції між потенційними приватними операто-
рами та необхідна законодавча база);

 – проект чи послуга створює можливість для ін-
новацій;

 – існують можливості для прискорення економіч-
ного розвитку.
Партнерство державного та приватного секторів не 

можна розглядати як панацею у вирішенні проблем, 
що постають у сфері інфраструктурних послуг, регіо-
нальні та місцеві органи влади можуть розглядати та 
оцінювати суттєві переваги застосування механізму 
партнерства з приватним сектором у прийнятному 
контексті. Співпраця між державним і приватним 
секторами економіки дає можливості отримати бажа-
ний рівень ефективності під час реалізації важливих 
для всієї країни масштабних проектів.

Висновки з даного дослідження та перспекти-
ви у даному напрямі. Упродовж останніх років 
в Україні набуває актуальності питання розвитку 
відносин публічно- приватного партнерства та його 
ролі в підвищенні ефективності впровадження інф-
раструктурних проектів як на національному, так 
і на місцевому рівнях. Про це свідчить розробка 
нормативно- правової бази в прийнятому Законі 
України «Про державно- приватне партнерство», 

в якому визначено організаційно- правові засади 
взаємодії державних та приватних партнерів, ос-
новні принципи державно- приватного партнерства 
на договірній основі. Реалізація інфраструктур-
них проектів в Україні із застосуванням механіз-
му публічно- приватного партнерства залишається 
недостатньо поширеним явищем.

Публічно- приватне партнерство є ефективним 
та перспективним інструментом економічного та 
соціального розвитку на регіональному та місце-
вому рівні, засобом залучення коштів у проекти, 
де державні та місцеві органи влади намагаються 
зберегти контроль та налагодити співпрацю з ін-
весторами. Під час такого співробітництва між дер-
жавою і суб’єктами господарювання досягаються 
кращі техніко- економічні показники та результати 
господарювання, ефективніше використовуються 
державні ресурси та комунальне майно.

Публічно- приватне партнерство є доцільним для 
розвитку та забезпечення нормального функціонуван-
ня суспільно значущих об’єктів, експлуатація яких 
потребує значних бюджетних коштів. Такими об’єк-
тами є підприємства комунальної сфери, автомобільні 
дороги, аеропорти, навчальні заклади та заклади охо-
рони здоров’я тощо. Публічно- приватне партнерство 
може стати суттєвим кроком на у вирішення важли-
вих для усього суспільства соціально- економічних 
проблем. Публічно- приватні партнерства найбільш 
поширені в комунальній і транспортній інфраструк-
турі в багатьох країнах світу також набувають по-
ширення проекти ППП і в окремих секторах соці-
альної інфраструктури, таких як охорона здоров’я, 
освіта, туристична галузь та збереження культурної 
спадщини. Публічно- приватне партнерство — це 
один з шляхів забезпечення високого рівня функ-
ціонування інфраструктури та пов’язаних з нею 
послуг, але партнерство не стає основою сильного 
та ефективного механізму державного управління й 
процесу формування й прийняття рішень на місцях. 
У будь-якому випадку органи державної влади несуть 
відповідальність за надання суспільно важливих 
послуг у такий спосіб, щоб як найкраще захищати 
та підтримувати інтереси громади.

Розкрито сутність поняття публічно- приватного 
партнерства, форми його реалізації. Розглянуто 
потенційні вигоди та переваги застосування меха-
нізму публічно- приватного партнерства для органів 
державної влади, приватного сектору та споживачів. 
Висвітлено розподіл зобов’язань та ризиків між парт-
нерами в рамках публічно- приватного партнерства.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ  
У ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL  
EDUCATION IN COOPERATION WITH SOCIAL PARTNERS

Анотація. Досліджено історичні аспекти розвитку системи соціального партнерства в Україні. Визначено перелік 
нормативно- правових документів, які мають на меті посилення соціального партнерства в Україні. Доведено необхід-
ність становлення нових форм соціального партнерства за прикладом розвинених країн світу.

Узагальнено тенденції, які супроводжують розвиток людського фактору в технологічному розвитку країн. У цьому 
контексті головними опорами розвитку суспільства взаємного навчання визначено сферу професійної освіти та про-
фесійного навчання. Встановлено, що регулювання відносин всіх суб’єктів господарювання у сфері розвитку підготовки 
кадрів має будуватися з урахуванням їх інтересів.

Визначено принципи, на яких має будуватися соціальне партнерство в умовах децентралізації. Виділено перспек-
тиви формування соціального партнерства в сфері професійної освіти: аналіз особливостей і оцінка стійкості розвитку 
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базових галузей економіки; виділення конкретних суб’єктів господарювання для встановлення стратегічного партнер-
ства з закладами професійної освіти; оцінка освітнього потенціалу та інвентаризація існуючих освітніх ресурсів; оцінка 
ємності ринку праці за ключовими групами професій, аналіз кваліфікаційних вимог за цими професіями; визначення 
обсягу та структури фахівців і рівня їх кваліфікації; організація освітнього процесу в конкретному навчальному закладі 
відповідно до освітніх і професійних стандартів.

Ключові слова: децентралізація, принципи, професійне навчання, розвиток професійної освіти, соціальні партнери, 
суспільство.

Аннотация. Исследованы исторические аспекты развития системы социального партнерства в Украине. Определен 
перечень нормативно- правовых документов, которые имеют целью усиление социального партнерства в Украине. До-
казана необходимость становления новых форм социального партнерства по примеру развитых стран мира.

Осуществлен обзор тенденций, которые сопровождают развитие человеческого фактора в технологическом разви-
тии стран. В этом контексте главными опорами развития общества взаимного обучения определена сфера професси-
онального образования и профессионального обучения. Установлено, что регулирование отношений всех субъектов 
хозяйствования в сфере развития подготовки кадров должно строиться с учетом их интересов.

Определены принципы, на которых должно строиться социальное партнерство в условиях децентрализации. Вы-
делены перспективы формирования социального партнерства в сфере профессионального образования: анализ осо-
бенностей и оценка устойчивости развития базовых отраслей экономики; выделение конкретных субъектов хозяй-
ствования для установления стратегического партнерства с учреждениями профессионального образования; оценка 
образовательного потенциала и инвентаризация существующих образовательных ресурсов; оценка емкости рынка тру-
да по ключевым группам профессий, анализ квалификационных требований по этим профессиям; определение объема 
и структуры специалистов и уровня их квалификации; организация образовательного процесса в конкретном учебном 
заведении в соответствии с образовательными и профессиональными стандартами.

Ключевые слова: децентрализация, принципы, профессиональное обучение, развитие профессионального образо-
вания, социальные партнеры, общество.

Summary. The historical aspects of the development of the social partnership system in Ukraine are studied. The list of 
normative- legal documents aimed at strengthening social partnership in Ukraine is determined. The necessity of formation of 
new forms of social partnership on the example of developed countries of the world is proved.

The tendencies that accompany the development of the human factor in the technological development of countries are 
generalized. In this context, the main pillars of the development of mutual learning society are the field of vocational education 
and training. It is established that the regulation of relations of all business entities in the field of training should be based on 
their interests.

The principles on which social partnership in the conditions of decentralization should be built are defined. Prospects for 
the formation of social partnership in the field of vocational education are highlighted: analysis of features and assessment 
of sustainability of development of basic branches of economy; allocation of specific business entities to establish a strategic 
partnership with vocational education institutions; assessment of educational potential and inventory of existing educational 
resources; assessment of labor market capacity by key groups of professions, analysis of qualification requirements for these 
professions; determining the scope and structure of specialists and the level of their qualifications; organization of the educa-
tional process in a particular educational institution in accordance with educational and professional standards.

Key words: decentralization, principles, vocational training, development of vocational education, social partners, society.

Постановка проблеми. Поява різних форм влас-
ності, формування ринку освітніх послуг по-

служило об’єктивною основою посилення впливу 
різних груп населення, потребує створення нових 
перспектив розвитку професійної освіти у взаємодії 
із соціальними партнерами. Прагнення до гармоніза-
ції інтересів суспільства, окремих груп населення 
та кожного громадянина актуалізує впровадження 
соціального партнерства в професійній освіті.

В межах соціального партнерства вдається узго-
дити інтереси постачальників і споживачів освітніх 
послуг, а також роботодавців. Соціальне партнерство 
є інструментом, за допомогою якого представники 
різних форм власності, груп населення, що мають 
специфічні інтереси, в нашому випадку в сфері про-

фесійної освіти, досягають консенсусу, організують 
спільну діяльність, або координують її в напрямку 
досягнення суспільної злагоди. Система соціального 
партнерства передбачає його здійснення як на рівні 
вищих політичних і національних, так і регіональ-
них, галузевих інтересів, на рівні конкретних під-
приємств чи закладів освіти. У практичному аспекті 
базові інноваційні перспективи розвитку професій-
ної освіти у взаємодії із соціальними партнерами 
передбачає провідну роль в них замовників кадрів, 
роботодавців, формування механізму інтегрованого 
фінансування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 
аспекти розвитку професійної освіти у взаємодії 
із соціальними партнерами висвітлені у працях 
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вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, 
соціально- економічні проблеми цього процесу 
знайшли відображення у працях Новікова В., Сте-
ченко Д. Педагогічні елементи соціального партнер-
ства визначили Кремень В., Ничкало Н. Взаємодії 
закладів професійної освіти зі стейкхолдерами при-
свячені праці Діденко Н., Леонтьєвої О., Мірошни-
ченка О., Радкевич В. та інших.

Мета статті. Дослідити проблеми та визначити 
перспективи розвитку професійної освіти у взаємодії 
із соціальними партнерами.

Основні результати дослідження. Створення діє-
вої системи соціального партнерства в професійній 
освіті стає сьогодні життєво важливо не тільки для 
освітніх установ, але й для роботодавців, служби 
зайнятості, органів влади на місцях, а, найголовні-
ше, для учнів, випускників [1]. Молоді, яка вступає 
в трудове життя, гарантовано Конституцією України 
право отримання першої робітничої професії, що 
забезпечує заняття гідного місця в системі еконо-
мічних відносин. Допомогти їй у цьому повинна 
ефективна система соціального партнерства, що 
об’єднує всіх, хто реально, на ділі зацікавлений 
в забезпеченні економічного зростання країни.

У той же час рівень розвитку соціального парт-
нерства на сучасному етапі можна охарактеризувати 
як нестійкий і незавершений [2]. Сучасна модель 
соціального партнерства в сфері професійної осві-
ти передбачає зниження ролі державних структур 
у системі регулювання та збільшення активності 
спілок роботодавців в процесі договірного регулю-
вання трудових відносин.

В Україні розвитку соціального партнерства 
у професійній освіті сприяло створення Конфеде-
рації роботодавців у 2006 р. з метою узгодження 
діяльності роботодавців в сфері зайнятості, пра-
ці, для знаходження консенсусу з профспілками, 
представництва у Національній раді соціального 
партнерства та Національній службі посередництва 
і примирення.

Подальший розвиток цього процесу був забез-
печений прийняттям Закону України «Про соці-
альний діалог в Україні» [3] та Указу Президента 
України «Про Національну тристоронню соціально- 
економічну раду» [4]. Визначено, що «соціальний 
діалог — процес визначення та зближення позицій, 
досягнення спільних домовленостей та прийняття 
узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, 
які представляють інтереси працівників, роботодав-
ців та органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування, з питань формування та реаліза-
ції державної соціальної та економічної політики, 
регулювання трудових, соціальних, економічних 
відносин» [3].

У 2009 році Кабінет Міністрів України своїм роз-
порядженням наблизив заклади професійної освіти 
до потреб регіону [5]. Закріплення зазначених по-
ложень відбулося у Програмі розвитку професійно- 

технічної освіти на 2011–2015 роки [6]. Децентра-
лізація в Україні та відповідні нормативно- правові 
акти з 2016 року (стаття 27 Закону України «Про 
державний бюджет України на 2016 рік» [7]) мають 
на меті посилити соціальне партнерство в Україні.

В умовах децентралізації важливість становлен-
ня соціального партнерства на регіональному рівні 
пояснюється необхідністю проведення загальної 
стабілізаційної політики, узгодженої з економіч-
ною політикою [8]. До найбільш поширених заходів 
соціального партнерства щодо сприяння зайнятості 
відносяться угоди про тимчасову зайнятість, регіо-
нальні конкурси проектів бізнес- планів з працевлаш-
тування безробітних, угоди про модульні програми 
навчання тощо.

Разом з тим реалії нашої сьогоднішньої економі-
ки ведуть до становлення нових форм соціального 
партнерства. У центрі переговорів стає не актуальне 
реагування на конфлікт, а конструктивні економічні 
проблеми, такі як подолання спекуляції підприєм-
ців на відмінностях у вартості робочої сили, що веде 
до банкрутства низки підприємств, підвищення 
якісних характеристик робочої сили за рахунок 
перепідготовки. Стають очевидними нові напрямки 
партнерства, пов’язані з підготовкою робочої сили, 
стримуванням «відтоку умів», системою заходів по 
боротьбі з тіньовою конкуренцією.

Необхідне створення організаційно- інституційної 
структури інновацій, що включає в себе апробовані 
в Японії і США різні форми зрощування великого 
і дрібного бізнесу (стратегічні союзи, «технологічні 
альянси»); інтеграція підприємницького сектора 
з державними інститутами; інтеграція між фірма-
ми, навчальними закладами в сфері професійної 
(професійно- технічної) освіти та науковими центра-
ми в різних видах партнерств (передача технологій, 
спільний розвиток технологій, співробітництво на 
ринку, спільні дії на ринку, досягнення взаємного 
доповнення, створення інтегрованих мереж, верти-
кальна інтеграція).

Все чіткішими стають тенденції, які супрово-
джують розвиток людського фактору в техноло-
гічному розвитку: міжнародна мобільність кадрів; 
нові системи освіти та підвищення кваліфікації; 
нетрадиційні форми зайнятості; досягнення нової 
якості праці на основі якісного оновлення стандартів 
життя та освіти; соціальна захищеність і боротьба 
з соціальною ізоляцією. Не можна не бачити, що 
вплив інновацій на ринок праці двоякий: з одного 
боку, вони витісняють зайнятих зі сфери виробни-
цтва, з іншого, — пов’язані зі створенням нових 
товарів і послуг і ведуть, навпаки, до розширення 
числа робочих місць. Важливо, що можливості їх 
отримання вимагають підвищення рівня освіти та 
кваліфікації кадрів.

Тому в поняття якість життя сьогодні включа-
ється розширення можливостей отримання освіти, 
якості професійної підготовки та вдосконалення 
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систем освіти. Очевидно, що на зміну цінової і тех-
нологічної конкуренції йде конкуренція в сфері 
розвитку людського капіталу. Переможе найефек-
тивніша система освіти й підготовки кадрів.

Іосіро Накамацу припустив, що нові види енергії 
матимуть колосальний вплив на весь світопорядок, 
що повністю змінить структуру світової економіки 
[9]. Соціальний розвиток буде розумітися не стільки 
як підвищення рівня, а як поліпшення якості життя 
(мета всіх інновацій за К. Фріменом), а також сталий 
економічний розвиток (за М. Кроу). Ці цілі викли-
кають зміну співвідношення у фінансуванні між 
приватним і державним сектором [10]. Приватний 
капітал все більше уваги приділятиме фінансування 
інновацій, а держава посилить інвестиції в розви-
ток людського капіталу (освіта, охорона здоров’я, 
підвищення кваліфікації, гнучкі технології зайня-
тості, міжнародний обмін науковими кадрами та 
фахівцями).

Не можна не відзначити попутний соціально- 
психологічний фактор, що впливає на економіч-
не зростання через систему освіти. За допомогою 
контролю освітніх програм держава використовує 
систему освіти для закріплення почуття соціальної 
єдності та культурної приналежності, превалює 
модель освітніх систем, що спираються на здатно-
сті й конкурсному відборі, що надає всім верствам 
суспільства потенційну мобільність в русі вгору. 
Головними опорами розвитку суспільства взаємного 
навчання стає таким чином, сфера професійної освіти 
та професійного навчання. Регулювання відносин 
всіх суб’єктів господарювання у сфері розвитку 
підготовки кадрів має будуватися з урахуванням їх 
інтересів. Всі суб’єкти, задіяні в підготовці кадрів, 
мають власні цілі [11].

Населення, як основний суб’єкт, зацікавлене 
в забезпеченні максимально можливої зайнятості за 
рахунок отримання освіти, що затребувана ринком, 
реалізації професійних цілей, створені сприятливих 
умов підготовки та підвищення кваліфікації, наяв-
ності професійних інформаційно- консультаційних 
служб тощо. Підприємці та роботодавці прагнуть за-
безпечити своєчасну підготовку та перепідготовку ка-
дрів для збереження й зміцнення своїх конкурентних 
переваг, зростання продуктивності праці та підви-
щення культури виробництва. Суб’єкт погодження, 
роль якого виконують органи місцевого самовряду-
вання та територіальні громади зацікавлені доско-
нально вивчити інтереси перших двох партнерів, 
забезпечити в регіоні сприятливий інвестиційний 
клімат, і паралельно сучасно організовані навчальні 
центри, що дозволяють реагувати на поточні запити 
виробництва й інших сфер зайнятості та передбачити 
перспективні потреби, що не усвідомлюються або 
невигідні з позицій окремих учасників, але важливі 
з позиції розвитку всієї місцевої громади.

Визначаючи принципи, на яких має будуватися 
соціальне партнерство в регіоні, на перше місце 

слід поставити принципи соціальної справедливо-
сті та узгодження інтересів всіх учасників. Другим 
принципом є принцип закріплення відносин в кон-
ституційних, законодавчих та інших актах, що дає 
основу для взаємних претензій і робить партнерство 
міцним. Третім повинен бути принцип відповідаль-
ності партнерів один перед одним.

У сфері підготовки кадрів узаконення відносин 
відбувається на регіональному рівні в формі програм, 
які реалізуються на паритетних засадах з розподі-
лом обов’язків з організації, фінансування та пра-
цевлаштування. Безсумнівно, як і в інших угодах, 
в підготовці кадрів діє принцип добровільності. 
У нашому випадку об’єктивна потреба в підвищенні 
ефективності підготовки кадрів штовхнула робото-
давців і органи місцевого самоврядування назустріч 
один одному, так як взаємодія між системою профе-
сійної (професійно- технічної) освіти та сучасними 
виробництвами регіону не розвивалась, або зусилля 
були мізерними.

З властивою освітнім системам інерційністю за-
клади професійної (професійно- технічної) освіти 
зберігають кадри майстрів і викладачів, навчально- 
матеріальну базу на колишньому рівні, так як фі-
нансування не дає можливості для модернізації. Ке-
рівники підприємств, нові виробництва відчувають 
кадровий голод на тлі значної кількості безробітних. 
Відносини між навчальними закладами професійної 
освіти та виробництвом не складаються самі по собі. 
Посередником повинні виступити органи місцевого 
самоврядування та територіальні громади. Вони по-
винні подолати бар’єр інерції навчальних закладів 
та організувати взаємодію. Добровільність передба-
чає правильне усвідомлення своїх перспективних 
інтересів кожним учасником, а це досить складний 
процес. Дотримання етики ділових відносин, прин-
ципів рівноправності та рівної вигоди досягається 
шляхом використання всього багатого арсеналу 
методів та інструментарію соціального партнер-
ства. Це консультації й переговори, прийняття угод 
і участь в акціях, розподіл функцій регулювання, 
планування, фінансування та контролю між усіма 
учасниками.

Результати дослідження дозволяють встанови-
ти ключові перспективи формування соціально-
го партнерства в сфері професійної освіти: аналіз 
особливостей і оцінка стійкості розвитку базових 
галузей економіки; виділення конкретних суб’єктів 
господарювання для встановлення стратегічного 
партнерства з закладами професійної освіти; оцінка 
освітнього потенціалу та інвентаризація існуючих 
освітніх ресурсів; оцінка ємності ринку праці за 
ключовими групами професій, аналіз кваліфікацій-
них вимог за цими професіями; визначення обсягу 
та структури фахівців і рівня їх кваліфікації; орга-
нізація освітнього процесу в конкретному навчаль-
ному закладі відповідно до освітніх і професійних 
стандартів.
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Соціальні партнери могли б бути корисні в пи-
таннях створення переліку професій, потрібних на 
ринку праці, коригування змісту освітніх програм, 
шляхом спільного їх рецензування та формування 
системи підготовки та підвищення кваліфікації 
викладачів закладів професійної освіти для більш 
якісної підготовки робітників і фахівців.

З метою збалансування на ринку праці попиту 
та пропозиції має бути вдосконалена система його 
моніторингу. Це передбачає формування нових 
показників щодо моніторингу руху робочої сили, 
вакансій і робочих місць, створення робочих місць, 
у тому числі у програмах соціально- економічного 
розвитку.

Це дозволить органам публічної влади своєчасно 
приймати превентивні заходи зі зняття напруги на 
регіональних ринках праці та скоротити витрати 
бюджету на ліквідацію негативних наслідків без-
робіття. Основними напрямками інновацій в даній 
сфері має стати сприяння молоді у виборі профе-
сії, консультаційний та психологічний супровід 
професійної кар’єри, соціалізації та професійному 
становленню. Перспективи також націлені на пред-
ставлення можливостей широкого вибору професій 
і підвищення свого освітнього та професійного рівня, 
виявлення та підтримку талановитої молоді, збере-
ження й розвиток професійного інтелектуального та 
творчого потенціалу населення України.

Важливе значення для забезпечення регіональної 
системи професійної освіти має постійне вивчення 
потреби ринку праці у працівниках за всіма напрям-
ками господарського комплексу та формування 
адекватної цим потребам моделі установи профе-
сійної освіти у взаємодії з соціальними партнерами. 
Особливо важливо забезпечити прогноз перспектив-
них потреб в кадрах. Саме прогнозна компонента, 
а не поточна потреба повинні визначати алгоритм 
формування структури й обсягу підготовки кадрів. 
При визначенні потреб в робочій силі потрібно вра-
ховувати також впровадження ресурсозберігаючих 
технологій і нової техніки.

Зростаюча конкуренція на ринку праці ставить 
систему професійної освіти перед необхідністю під-
вищення якості підготовки кадрів. Роботодавці 
заявляють потребу в підготовці робітників 4–5 квалі-
фікаційного розряду, з повною загальною середньою 
освітою, які володіють суміжними професіями та 
володіють потрібними соціальними якостями (від-
повідальність, дисципліна, комунікабельність). Од-
нак, в даний час близько 70% випускників закладів 
професійної освіти отримують 3 кваліфікаційний 
розряд. Дані вимоги виходять за межі рівня профе-
сійної освіти, що реалізується сьогодні в закладах 
професійної освіти.

Рух до підвищеної якості робітничих кадрів пе-
редбачає створення багаторівневих і багатопрофіль-
них освітніх установ, здатних гнучко реагувати на 
динаміку потреб ринку праці. Вони можуть будувати 

навчання як на основі державних освітніх стандар-
тів, так і освітніх програм підготовки, перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації, мати різні терміни 
навчання, забезпечувати можливість послідовної 
реалізації програм початкової та професійної осві-
ти. Прийом молоді на навчання в них і отримання 
першої кваліфікації є загальнодоступним, а перехід 
на більш високі рівні професійної освіти — за кон-
курсом, за результатами якого оцінюються не тільки 
професійні здібності, а й соціальні якості робітників 
і фахівців (всю сукупність вимог замовника кадрів).

Оцінку кваліфікації слід проводити не за крите-
рієм завершення навчальних програм або тривалості 
навчання, а на основі перевірки професійних компе-
тенцій, які повинні бути наочно продемонстровані 
випускником. Це дозволить здійснювати атестацію 
та присвоєння кваліфікації особам, які мають до-
статню практичну підготовку та досвід роботи.

Для більш детальної оцінки потрібно форму-
вання системи нових показників, що дозволяють 
органам управління та бізнесу орієнтуватися при 
вибудовування стратегій на підтримку інновацій. 
Необхідно передбачити розробку проектів в галузі 
сучасної статистики, пов’язаної з ринками професій, 
випускників, зайнятості, діяльністю системи про-
фесійної освіти. На підставі комплексу показників 
має здійснюватися щорічний рейтинг освітніх уста-
нов професійної освіти. Подібний підхід потребує 
включення роботодавців у формування навчальних 
програм, процес підготовки робітничих кадрів та 
оцінки їх кваліфікації.

Основні напрямки створення умов для підви-
щення якості професійної освіти включають в себе:

 – створення системи незалежної оцінки якості про-
фесійної освіти за участю соціальних партнерів;

 – сполучення рівнів початкової та професійної осві-
ти й створення нової моделі підготовки робітничих 
кадрів, що має високу конкурентоздатність;

 – впровадження інформаційних освітніх технологій 
в систему професійної освіти за участю фахівців 
галузей;

 – розробку нового змісту професійної освіти для 
різних категорій осіб з особливими освітніми по-
требами.
В результаті вирішення перерахованих вище 

проблем будуть створені реальні умови для підви-
щення якості професійної освіти, впровадження 
нових освітніх технологій в професійне навчання 
та підготовку кадрів.

Важливим напрямком є розвиток матеріально- 
технічної бази для збільшення випуску робітничих 
кадрів. Пропонується створити в окремих, найбільш 
потужних закладах освіти ресурсні центри (цен-
три професійної досконалості) для концентрації 
сучасного обладнання, методичних та дидактичних 
практик для підготовки за найбільш затребуваними 
професіями та спеціальностями для забезпечення 
високої професійної кваліфікації учнів. У процесі 



35

// Social and humanitarian policy //
// Electronic scientific publication «Public Administration 
and National Security» // № 6 (14), 2020

модернізації матеріально- технічної бази передбача-
ється також оснащення закладів професійної освіти 
комп’ютерною технікою, периферійним обладнан-
ням, засобами комунікацій тощо.

Оснащення закладів професійної освіти сучас-
ним високотехнологічним обладнанням неможливо 
без широкого використання ресурсів роботодавців, 
зацікавлених як у підвищенні якості професійної 
підготовки випускників, так і в розвитку на базі 
закладів професійної освіти навчальних виробництв 
і навчально- виробничих ділянок. У зв’язку з цим, 
пропонується дозволити закладам професійної освіти 
надавати на безоплатній основі соціальним парт-
нерам, які беруть участь в організації навчальних 
виробництв і здійснюють роботи та надають послуги, 
виробничі та складські приміщення, технологічне 
обладнання, силову електроенергію, гарячу та хо-
лодну воду, опалення й освітлення.

Відносно низький рівень матеріальної забезпе-
ченості учнів системи професійної освіти обумов-
лює їх виділення в особливу соціальну категорію 
і підтверджує необхідність забезпечення гарантій 
загальнодоступності професійної освіти. Це вимагає 
також особливих заходів матеріальної підтримки 
даної категорії учнів, таких як забезпечення їх піль-
говим харчуванням, підвищеними стипендіями, 
спеціальним одягом на час проходження виробни-
чого навчання, а також можливістю безкоштовно-
го оздоровлення та лікування в період зимових та 
літніх канікул.

Заклади професійної освіти залишаються важ-
ливим інститутом виховання молодого покоління. 
У багатьох з них створені та функціонують струк-
тури, що здійснюють виховні функції. Наприклад, 
посади заступників директорів з виховної роботи, 
психологів, соціальних працівників. Однак ефек-
тивність їх діяльності поки не висока. Про значне 
зниження виховної функції говорить той факт, що 
саме заклад освіти перестав бути центром організації 
дозвілля молоді. Незначна частина учнів проводять 
в ньому свій вільний час. Це пов’язано з ліквідацією 
системи клубів, перепрофілюванням спортивних 
споруд, молодіжного туризму, сфери професійної та 
аматорської творчості, низькою масовістю гуртків 
художньої самодіяльності, прикладного мистецтва.

Загальноосвітня школа в даний час практично 
перестала виконувати функцію професійної орієнта-
ції випускників на вибір професій і спеціальностей 
з урахуванням їх реальних потреб на ринку праці. 
Виключним критерієм успішності загальноосвіт-
ньої школи стала вважатися кількість випускни-
ків, що вступили до ЗВО. Концепція неперервної 
професійної освіти помилково трактується тільки 
як вертикаль навчання, вершина якої — диплом 
про вищу освіту. Це принижує значення робочої 
кар’єри, майстерності трудових династій робочих, 
які завжди складали гордість заводських колек-
тивів. Незважаючи на відносно високі пропозиції 
заробітної плати, імідж робочої праці в громадській 
думці залишається вкрай низьким.

У величезному різноманітті сучасних професій 
самоорієнтація особистості стає практично неможли-
вою. Однак, в загальноосвітніх школах професійна 
орієнтація в кращому випадку обмежується профе-
сійною освітою, відсутні такі її важливі елементи 
як професійна консультація і професійний відбір.

Висновки. Недостатня ефективність сучасних 
методів професійної орієнтації, в результаті чого 
в учнівської молоді зберігаються традиційні мотиви 
вибору професії, пов’язані з найближчим оточенням 
(батьки і друзі), а не з цілеспрямованою роботою 
державних інститутів. Причини цього пов’язані 
з проголошеною, але реально не організованою дер-
жавною системою професійної орієнтації молоді, 
зведенням функцій служби зайнятості, в основно-
му, до роботи з дорослим населенням, відірваністю 
діяльності центрів профорієнтації та психологічної 
підтримки населення від загальноосвітньої школи, 
слабкою політехнічної підготовкою вчителів шкіл.

Зрозуміло, ринкові відносини припускають роз-
виток форм професійної самоорієнтації молоді на 
ринку праці. Але це не виключає, а навпаки перед-
бачає посилення державного патронажу, створення 
достатніх організаційних та інформаційних умов 
для вільного та правильного вибору професії.

Отже реалізація перспектив розвитку професійної 
освіти у взаємодії із соціальними партнерами тісно 
пов’язує вільний вибір професії молодою людиною 
з потребами ринку праці, можливостями працев-
лаштування та розвитку кар’єри.
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ПРИНЦИПИ АНДРАГОГІКИ В СИСТЕМІ  
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНИХ  

СЛУЖБОВЦІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

ПРИНЦИПЫ АНДРАГОГИКИ В СИСТЕМЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНЫХ  

СЛУЖАЩИХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

PRINCIPLES OF ANDRAGOGY IN THE SYSTEM  
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PUBLIC  

OFFICIALS: THEORY AND PRACTICE

Анотація. В статті визначено андрагогічні принципи в системі професійного розвитку публічних службовців. Розкри-
то сутність поняття «андрагогіка». Встановлено, що саме поняття «андрагогіка» було введено з метою характеристики 
стадії дорослості в освітньому розвитку людини та на даний час вона виступає наднаціональною сферою, самостійною 
наукою, розділом педагогіки тощо. З’ясовано, що андрагогіка передбачає використання дієвих педагогічних техноло-
гій, які базуються на особливостях та специфічних засадах навчання публічних службовців. Це, в свою чергу, дозволяє 
організувати увесь навчальний процес відповідно з потребами публічних службовців, пов’язаних із обґрунтуванням про-
понованим масивом інформаційних даних та його практичних застосуванням тощо. Наведено андрагогічні завдання, 
які повинні бути поставлені і вирішені на етапі професійної підготовки державних службовців. Розкрито такі головні ан-
драгогічні принципи в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців як принцип 
єдності трьох середовищ (навчальне, професійне, соціальне), принцип спільної діяльності, принцип професійної моти-
вації, принцип контекстності, принцип рефлективності, принцип актуалізації результатів підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації публічних службовців, принцип постійної підтримки. Запропоновано долучити до числа вище 
наведених принципів ще такі як принцип самостійності, принцип відкритості системи професійного розвитку, прин-
цип усвідомленості професійного розвитку, принцип врахування особистого досвіду публічного службовця та принцип 
особистісно- орієнтованого професійного розвитку. Визначено проблеми, які перешкоджають професійному розвитку 
публічних службовців на андрагогічних засадах на даний час в Україні. Встановлено, що вирішення вище наведених 
проблем, які перешкоджають професійному розвитку публічних службовців на андрагогічних засадах дасть змогу поси-
лити ефективність організації процесів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців та 
покращить якість наданих їм знань та практичних навичок.

Ключові слова: андрагогіка, принципи андрагогіки, андрагогічні завдання, публічні службовці, професійний роз-
виток, педагогіка, освітній процес.
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Аннотация. В статье определено андрагогический принципы в системе профессионального развития публичных 
служащих. Раскрыта сущность понятия «андрагогика». Установлено, что само понятие «андрагогика» было введено с 
целью характеристики стадии взрослости в образовательном развитии человека и в настоящее время она выступает 
наднациональной сферой, самостоятельной наукой, разделом педагогики и тому подобное. Выяснено, что андрагогика 
предусматривает использование действенных педагогических технологий, основанных на особенностях и специфиче-
ских принципах обучения публичных служащих. Это, в свою очередь, позволяет организовать весь учебный процесс в 
соответствии с потребностями публичных служащих, связанных с обоснованием предлагаемым массивом информаци-
онных данных и его практическое применение и тому подобное. Приведены андрагогический задачи, которые долж-
ны быть поставлены и решены на этапе профессиональной подготовки государственных служащих. Раскрыты такие 
главные андрагогический принципы в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации публичных 
служащих как принцип единства трех сред (учебное, профессиональное, социальное), принцип совместной деятельно-
сти, принцип профессиональной мотивации, принцип контекстности, принцип рефлексивности, принцип актуализации 
результатов подготовки, переподготовки и повышения квалификации публичных служащих, принцип постоянной под-
держки. Предложено включить в число приведенных выше принципов еще такие как принцип самостоятельности, прин-
цип открытости системы профессионального развития, принцип осознанности профессионального развития, принцип 
учета личного опыта публичного служащего и принцип личностно- ориентированного профессионального развития. 
Определены проблемы, которые препятствуют профессиональному развитию публичных служащих на андрагогиче-
ский основе в настоящее время в Украине. Установлено, что решение выше указанных проблем, препятствующих про-
фессиональному развитию публичных служащих на андрагогический основе позволит усилить эффективность органи-
зации процессов подготовки, переподготовки и повышения квалификации публичных служащих и улучшит качество 
предоставляемых им знаний и практических навыков.

Ключевые слова: андрагогика, принципы андрагогики, андрагогический задачи, публичные служащие, развитие, 
педагогика, образовательный процесс.

Summary. The article identifies andragogical principles in the system of professional development of public servants. The 
essence of the concept of «andragogy» is revealed. It is established that the very concept of «andragogy» was introduced in 
order to characterize the stage of adulthood in human educational development and currently it is a supranational sphere, 
independent science, section of pedagogy and more. It was found that andragogy involves the use of effective pedagogical 
technologies that are based on the features and specific principles of training of public servants. This, in turn, allows you to 
organize the entire educational process in accordance with the needs of public servants, related to the justification of the pro-
posed array of information data and its practical application, and so on. Andragogical tasks that should be set and solved at 
the stage of professional training of civil servants are given. The following main andragogical principles in the system of training, 
retraining and advanced training of public servants as the principle of unity of three environments (educational, professional, 
social), the principle of joint activity, the principle of professional motivation, the principle of context, the principle of reflectiv-
ity, the principle of updating training, retraining and improvement qualifications of public servants, the principle of constant 
support. It is proposed to include among the above principles such as the principle of independence, the principle of openness 
of professional development, the principle of awareness of professional development, the principle of taking into account the 
personal experience of public servants and the principle of personality- oriented professional development. Problems that hinder 
the professional development of public servants on andragogical principles are currently identified in Ukraine. It is established 
that solving the above problems that hinder the professional development of public servants on an andragogical basis will in-
crease the effectiveness of the process of training, retraining and advanced training of civil servants and improve the quality of 
knowledge and practical skills provided to them.

Key words: andragogy, principles of andragogy, andragogical tasks, public servants, professional development, pedagogy, 
educational process.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день го-
ловна мета, яка стоїть перед процесами державо-

творення в Україні, полягає у розбудові демократич-
них засад та розвитку громадянського суспільства, 
що своєю чергу посилює потребу у високопрофесій-
них управлінцях. У цьому важливу роль відіграють 
публічні службовці, оскільки вони знають проблеми 
локального характеру та здатні їх вирішувати, чим 
виконують провідні функції держави. Однак, для 
того, щоб публічному службовцю набути лідерських 
управлінських позицій потрібно бути професіоналом, 
освіченим та патріотом своєї країни. Крім цього, 

публічні службовці повинні володіти необхідними 
аналітичними та ораторськими вміннями, а також 
здійснювати свою діяльність відповідно до загально 
визначених етичних принципів. А це, в свою чергу, 
можна забезпечити за допомогою розвинутої систе-
ми професійного розвитку. Однак, зазвичай процес 
професійного розвитку публічних службовців ґрун-
тується на традиційних педагогічних принципах, 
що зменшує навчальну активність слухачів, а також 
обмежує їхній професійний розвиток. Зважаючи 
на вище зазначене, можна дійти висновку, що для 
вирішення даної проблеми потрібно використову-
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вати інноваційні підходи до процесу професійного 
розвитку публічних службовців, зокрема із засто-
суванням андрагогічних принципів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блематику використання андрагогічних принципів 
в системі професійного розвитку публічних службов-
ців досліджували такі науковці як Т. В. Гаман [1], 
С. І. Змєєв [2], Л. Б. Лук’янова [3–4], Л. Михайли-
шин [5], Е. С. Молдован [1], Т. А. Соколова [6] та інші.

Мета статті — визначити андрагогічні принципи 
в системі професійного розвитку публічних служ-
бовців.

Виклад основного матеріалу. Нові підвалини 
підвищення кваліфікації управлінських кадрів за-
кладає андрагогіка — наука про навчання дорослих. 
Сучасні науковці визначають декілька підходів до 
тлумачення поняття «андрагогіка». Згідно з С. Змєє-
вим, перший підхід базується на спростуванні всіх 
підстав вважати андрагогіку самостійною наукою. 
Прихильники другого підходу, зокрема американ-
ські науковці, трактують андрагогіку в прагматично-
му й практичному значенні, окреслюючи взаємодію 
дорослого учня та викладача в ході навчання. На 
основі третього підходу андрагогіку вважають не-
залежною науковою дисципліною. Прихильники 
четвертого підходу розглядають андрагогіку не про-
сто окремо від педагогіки, а як складову інтеграль-
ної науки про навчання й освіту людини протягом 
усього життя [2].

Андрагогічні основи професійного розвитку за-
кладаються в момент переходу особистості з системи 
онкольного навчання на наступний етап безперервної 
освіти. Відповідно до існуючої соціальної практи-
ки професійне становлення може здійснюватися 
під час проходження ступенів базової професійної 
підготовки (нарівні початкової, середньої, вищої 
освіти), в ході підвищення кваліфікації, самоосві-
ти. I залежно від обраної викладачами та освітньою 
установою стратегії і форм організації навчання цей 
перехід здійснюється різним ступенем інтенсивності 
або не відбувається взагалі [5].

Такі типові особливості дорослих, залучених 
до навчального процесу, мають узагальнений ха-
рактер та притаманні практично усім слухачам, 
незалежно від сфери професійної діяльності, рівня 
професіоналізму, якості практичних вмінь та нави-
чок, масштабу здобутого життєвого досвіду. Проте, 
коли мова йде про навчання чи підвищення квалі-
фікації конкретної професійної групи, то необхідно 
враховувати ще й специфіку їхньої професійної 
діяльності, професійний статус у суспільстві, мож-
ливу сферу впливу в межах службової компетенції 
тощо. Зокрема професійний розвиток публічних 
службовців потребує зміщення акцентів з передачі 
нормативного змісту навчання на розвиток інди-
відуальних професійних моделей, які включають 
особистісно- гуманістичну орієнтацію, системне 
бачення політичної реальності, знання технологій 

зарубіжного та інноваційного досвіду, формування 
креативних якостей та рефлексивної культури [6].

Отже, андрагогіка передбачає використання ді-
євих педагогічних технологій, які базуються на 
особливостях та специфічних засадах навчання 
публічних службовців. Це, в свою чергу, дозволяє 
організувати увесь навчальний процес відповідно 
з потребами публічних службовців, пов’язаних із 
обґрунтуванням пропонованим масивом інформацій-
них даних та його практичних застосуванням тощо.

На етапі професійної підготовки державних служ-
бовців повинні бути поставлені і вирішені такі ан-
драгогічні завдання, як:

 – формування установки на суб’єктну позицію в 
процесі професійного становлення;

 – допомога у самовизначенні майбутнього фахів-
ця в професійному просторі (поле професійної 
активності);

 – оволодіння логікою просування в професії;
 – пред’явлення майбутньому фахівцю еталонних 

моделей професійної поведінки, діяльності, від-
носин службовців, орієнтирів для самооцінки і 
самовдосконалення;

 – формування в процесі навчання досвіду партнер-
ства, співробітництва;

 – стимулювання процесів (само) виховання, орі-
єнтованого на усвідомлене напрацювання і за-
кріплення необхідних у професії особистісних 
якостей і характеристик;

 – передача андрагогічних умінь і навичок, орієнто-
ваних на самопізнання і роботу з собою;

 – створення комплексних передумов до безперерв-
ної освіти [5].
Відтак, головними андрагогічними принципами 

в системі підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації публічних службовців є:

1. Принцип єдності трьох середовищ (навчальне, 
професійне, соціальне). Освіта для дорослих ство-
рюється як система, що об’єднує в освітній простір 
декілька різнорідних середовищ існування дорослих, 
де здійснюється їхня освіта. Навчальне середови-
ще — середовище, де безпосередньо відбувається 
навчання у вигляді роботи над навчальним матері-
алом, курсів під керівництвом викладача. Профе-
сійне середовище — середовище, у якому навчання 
поєднано з професійною діяльністю і здійснюється 
у специфічних формах, пов’язаних з її аналізом 
і розвитком засобом навчальних матеріалів і освітніх 
технологій. Соціальне середовище — середовище, 
у якому навчання впливає на формування нових 
цінностей життя і діяльності засобами участі дорос-
лих в організованих процесах комунікації [3, с. 33].

2. Принцип спільної діяльності передбачає актив-
ну співпрацю між публічними службовцями, між 
службовцями та викладачем. У практичній діяль-
ності застосування даного принципу в процесі підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
публічних службовців найяскравіше виявляється 
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при застосуванні інтерактивних методів навчання. 
Так, наприклад, під час проведення занять з певних 
тем службовці мають можливість висловити власну 
точку зору, відстоювати її, обмінюватися думками 
з партнерами по навчанню. Крім того, вони контак-
тують з викладачем (тренером) не лише з приводу 
безпосереднього предмету обговорення, але й щодо 
правильності поведінки та риторичних вмінь у про-
цесі заняття [1, с. 284].

3. Принцип професійної мотивації. Разом з про-
цедурами навчання має бути передбачена і впрова-
джена система мотивації публічних службовців до 
навчання через: отримання можливості неперервного 
консультування; отримання можливості оновлення 
інформаційного забезпечення професійної діяльно-
сті; отримання можливості кар’єрного росту засо-
бами участі у навчанні [3, с. 33].

4. Принцип контекстності з одного боку пере-
слідує конкретні, життєво важливі цілі публічних 
службовців та орієнтований на виконання ними 
соціальних ролей або удосконалення особистості, 
а з іншого, враховує професійну, соціальну, по-
бутову діяльність з опорою на просторові, часові, 
професійні чинники [4, с. 121]. Так, дотримання 
даного андрагогічного принципу в процесі підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
публічних службовців можливе тільки тоді, коли він 
організований на основі програми короткострокових 
семінарів. Такий підхід до організації підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації публіч-
них службовців дає змогу сформувати зміст навчання 
саме із врахуванням особливостей професійної ді-
яльності слухачів та вимог сучасних економічних, 
політичних, управлінських тощо процесів [1, с. 284].

5. Принцип рефлективності заснований на свідо-
мому ставленні до навчання, що є вагомою складовою 
само мотивації дорослого учня. Організація процесу 
навчання має бути побудована на рефлексії дорос-
лими результатів їх власної діяльності [4, с. 121].

6. Принцип актуалізації результатів підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації публіч-
них службовців передбачає термінове застосування 
на практиці здобутих знань, умінь, навичок. Дотри-
мання даного андрагогічного принципу в процесі 
підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації публічних службовців надає їм можливість 
отримати найважливішу інформацію та негайно 
закріпити й удосконалити отримані знання на прак-
тиці. Принцип актуалізації результатів навчання 
також є також базовим при роз’ясненні нових по-
ложень нормативно- правової бази [1, с. 284].

7. Принцип постійної підтримки. Під час нав-
чання дорослих мають бути передбачені різні форми 
підтримки їхньої діяльності на етапах: початку 
навчання; власне навчання; після засвоєння навчаль-
ного матеріалу. Форми підтримки можуть бути різ-
ними, наприклад, консультування, інформування, 
оновлення навчальних матеріалів [3, с. 33].

На нашу думку, до числа вище наведених прин-
ципів можна додати ще такі як:

1. Принцип самостійності передбачає, що публічні 
службовці повинні самостійно організувати свій про-
фесійний розвиток. Даний андрагогічний принцип 
покликаний мотивувати публічних службовців до 
подальшого навчання, зосередження на конкретній 
проблемі та визначенні напрямів її вирішення.

2. Принцип відкритості системи професійного 
розвитку передбачає, що публічні службовці можуть 
самостійно обирати мету, напрями, форми та методи, 
терміни та місце навчання з одночасним суміщенням 
його з роботою в органах публічної влади.

3. Принцип усвідомленості професійного розвит-
ку полягає в тому, що його результативність пов’я-
зані із ступенем засвоєння представленої інформації 
в процесі підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації публічних службовців. В той же час 
даний процес побудований згідно з конкретними 
освітніми потребами. Наприклад, застосування 
даного андрагогічного принципу можливе тільки 
при одночасному використанні інтерактивних на-
вчальних методів, які вимагають активності усіх 
сторін навчального процесу — викладача та слухача.

4. Принцип врахування особистого досвіду пу-
блічного службовця передбачає, що професійний 
досвід і вміння службовця мають витупати головним 
осередком знань в процесі професійного розвитку. 
Враховуючи даний андрагогічний принцип можна 
використовувати проведення круглих столів, запро-
шувати кращих спеціалістів в певній галузі з метою 
обміну досвідом, а також виїзні заняття, в процесі 
яких публічні службовці можуть обмінюватися 
досвідом, показати власні професійні досягнення 
тощо. Досвід дотримання даного андрагогічного 
принципу має певні відмінності від теорії, оскільки 
теорія спрямована на творчу діяльність публічних 
службовців, в той час коли рефлексивно відтворю-
ється здобутий досвід.

5. Принцип особистісно- орієнтованого професій-
ного розвитку полягає у врахуванні особливостей 
публічних службовців, їх навичок та стилю профе-
сійного розвитку.

Варто зазначити, що на даний час в Україні існу-
ють певні проблеми, які перешкоджають професійно-
му розвитку публічних службовців на андрагогічних 
засадах, див. рис. 1.

Вирішення вище наведених проблем, які пе-
решкоджають професійному розвитку публічних 
службовців на андрагогічних засадах дасть змогу 
посилити ефективність організації процесів підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
публічних службовців та покращить якість наданих 
їм знань та практичних навичок.

Висновки. Отже, саме поняття «андрагогіка» 
було введено з метою характеристики стадії дорос-
лості в освітньому розвитку людини. На даний час 
андрагогіка є доволі новою галуззю науки, розвиток 
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якої досі продовжується. Вона виступає наднаціо-
нальною сферою, самостійною наукою, розділом 
педагогіки тощо. Основною відмінністю принци-
пів андрагогіки в системі професійного розвитку 
публічних службовців від педагогіки є те, що вони 
регламентують роботу організацій стосовно проце-
сів професійного розвитку публічних службовців. 

Головною передумовою використання вище наведе-
них андрагогічних принципів є те, що вони повин-
ні зважати не лише на вікові категорії публічних 
службовців, але й на їхні соціальні потреби. Все це 
дозволить адаптувати їх до суспільних змін, чим 
забезпечить особистісне та організаційне зростання 
публічних службовців.

Рис. 1. Головні проблеми, які перешкоджають професійному розвитку публічних службовців  
на андрагогічних засадах

Джерело: розроблено автором
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЩОДО  

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ

THE THEORETICAL BASIS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION  
IN THE SPHERE OF THE INTERNATIONAL RELATIONS  

OF THE CONFLICT SOLUTION

Анотація. Незалежне існування нації, її розвиток та чільне місце на світовій арені, так чи інакше, залежать від того, 
якою мірою буде гарантована національна безпека держави, а також від її державної політики у сфері міжнародних від-
носин. Функціонування сучасного міжнародного товариства вбачається неможливим без протиставлення позицій і по-
глядів, притаманних різним суб’єктам міжнародних відносин. Формування нової системи міжнародних відносин в умо-
вах глобалізації характерне тим, що поглиблює старі і створює нові проблеми та загрози у сфері міжнародної безпеки. 
Аналіз конфліктів свідчить про збільшення кількості міжнародних збройних конфліктів, які, за умови взаємозалежності 
держав і регіонів, є здатними до перетворення у великомасштабні війни. Цей факт є безперечним свідченням того, що 
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варто ґрунтовно розглядати й вивчати особливості абсолютно всіх сучасних форм збройних конфліктів — як невеликих 
сутичок, так і масштабних конфліктів, а також досліджувати проблеми державного управління у сфері міжнародних 
відносин щодо врегулювання таких конфліктів. Сучасні воєнні конфлікти стають ключовим фактором системної кризи 
міжнародної системи безпеки. В той же час в експертному середовищі спостерігається відсутність єдності у розумінні 
особливостей і складових міжнародних конфліктів сьогодення. Сутність поняття суттєво трансформувалася за останні 
роки, а тому класичні сценарії їх подолання не досягають мети ефективного розв’язання. У статті наводиться аналіз 
теоретичних основ державного управління у сфері міжнародних відносин щодо врегулювання конфліктів, а саме дослі-
джується поняття «міжнародний конфлікт», надається класифікація та типологія міжнародних конфліктів.

Ключові слова: державне управління, міжнародні відносини, міжнародні конфлікти.

Аннотация. Независимое существование нации, ее развитие и, главное, место на мировой арене, так или иначе, 
зависят от того, насколько будет гарантирована национальная безопасность государства, а, также, от ее государствен-
ной политики в сфере международных отношений. Функционирование современного международного общества ус-
матривается невозможным без противопоставления позиций и взглядов, присущих различным субъектам междуна-
родных отношений. Формирование новой системы международных отношений в условиях глобализации характерно 
тем, что углубляет старые и создает новые проблемы и угрозы в сфере международной безопасности. Современные 
военные конфликты становятся ключевым фактором системного кризиса международной системы безопасности. Ана-
лиз конфликтов свидетельствует об увеличении количества международных вооруженных конфликтов, которые, при 
условии взаимозависимости государств и регионов, способны перерасти в крупномасштабные вой ны. Этот факт явля-
ется бесспорным свидетельством того, что стоит основательно рассматривать и изучать особенности абсолютно всех 
современных форм вооруженных конфликтов — как небольших столкновений, так и масштабных конфликтов, а также 
исследовать проблемы государственного управления в сфере международных отношений по урегулированию таких 
конфликтов. В то же время в экспертной среде наблюдается отсутствие единства в понимании особенностей и составля-
ющих международных конфликтов современности. Сущность понятия существенно трансформировалась за последние 
годы, а поэтому классические сценарии их преодоления не достигают цели и эффективного решения. В статье приво-
дится анализ теоретических основ государственного управления в сфере международных отношений по урегулирова-
нию конфликтов, а именно исследуется понятие «международный конфликт», предлагается классификация и типология 
международных конфликтов.

Ключевые слова: государственное управление, международные отношения, международные конфликты.

Summary. The independent existence of a nation, its development and a prominent place on the global arena, anyway, 
depend on the fact, how the national security of the state can be guaranteed, and also on its state policy in the sphere of the 
international relations. The functioning of a modern international community is considered to be impossible without the opposi-
tion of views, which are inherent in various actors of the international relations. The formation of a new system of international 
relations in the context of globalization is characterized by the fact that it deepens the old and also creates the new problems 
and threats in the sphere of international security. The modern military conflicts are now becoming a key factor of the system 
crisis of the international security system. The analysis of conflicts shows an increase in the number of international armed 
conflicts, which, given the interdependence of states and regions, are capable of turning into large- scale wars. This fact is indis-
putable evidence that it is necessary to thoroughly consider and study the features of all modern forms of armed conflict — both 
small skirmishes and large- scale conflicts, as well as to study the problems of public administration in international relations to 
resolve such conflicts. However, there is a lack of unity in the expert community in the way of understanding the features and 
components of today’s international conflicts. The essence of the concept has significantly changed in recent years, therefore, 
the classic scenarios of overcoming international conflicts are not effective. The article provides an analysis of the theoretical 
basis of the public administration in the sphere of international relations of the conflict solutions, namely, explores the concept 
of the «international conflict», provides a classification and typology of the international conflicts.

Key words: public administration, international relations, international conflicts.

Постановка проблеми. Забезпечення стабільності 
та розвитку національної безпеки не лише кон-

кретної країни, але і всіх країн світу завжди було 
одним із головних пріоритетів державного управ-
ління. Особливо, це стосується створення та впро-
вадження належної системи безпеки відповідно до 
міжнародних стандартів та правил. Тому, незалежне 
існування держави, її розвиток та чільне місце на 
світовій арені, так чи інакше, залежать від того, 
якою мірою буде гарантована національна безпека 

держави, а також від її державної політики у сфері 
міжнародних відносин. ХХІ ст. — ера глобалізації, 
де трансформацій зазнають найрізноманітніші сфе-
ри людського життя. Так, виключенням не стала й 
міжнародна політика, що є надзвичайно важливою 
сферою політичного життя суспільства. Функціону-
вання сучасного міжнародного товариства вбачається 
неможливим без протиставлення позицій і погля-
дів, притаманних різним суб’єктам міжнародних 
відносин. Формування нової системи міжнародних 
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відносин в умовах глобалізації характерне тим, що 
поглиблює старі і створює нові проблеми та загрози 
у сфері міжнародної безпеки. І, якщо в минулому 
у міждержавних конфліктах головну роль відіграва-
ла воєнна складова держав, то в умовах глобалізації 
відбувається тенденція до розширення сфер впливу 
вже невоєнними засобами.

За підрахункам певних інститутів, які вивчають 
питання воєнної історії, після закінчення Другої 
світової війни було зафіксовано лише 26 днів аб-
солютного миру [1]. Аналіз конфліктів за цей час 
свідчить про збільшення кількості міжнародних 
збройних конфліктів, які, за умови взаємозалеж-
ності держав і регіонів, є здатними до перетворення 
у великомасштабні війни. Цей факт є безперечним 
свідченням того, що варто ґрунтовно розглядати й 
вивчати особливості абсолютно всіх сучасних форм 
збройних конфліктів — як невеликих сутичок, так 
і масштабних конфліктів, а також досліджувати 
проблеми державного управління у сфері міжнарод-
них відносин щодо врегулювання таких конфліктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню як локальних війн, так і воєнних конфліктів 
на глобальному рівні присвячено чимало наукових 
праць вітчизняних і зарубіжних авторів. Зокре-
ма, проблеми міжнародних конфліктів вивчали 
такі науковці: С. Бодрук, А. Голобуцький, В. Золо-
тарьов, М. Капітоненко, А. Клименко, В. Косевцов, 
С. Кульчицький, О. Маначинський, В. Мандраге-
ля, В. Насиновськй, Г. Перепелиця, Дж. Розенау, 
О. Семків, Є. Степанова, В. Смолянюк, У. Фулбрайт, 
П. Циганков та інші.

Проте маємо зазначити, що застосування аб-
страктних методологічних розробок не може надати 
суттєвого результату, адже вони не дозволяють пов-
ністю виявити особливості сучасних міжнародних 
конфліктів, які, насамперед, позначаються в усіх 
сферах суспільного життя. Сучасні воєнні конфлік-
ти сьогодні стають ключовим фактором системної 
кризи міжнародної системи безпеки. В той же час 
в експертному середовищі спостерігається відсут-
ність єдності у розумінні особливостей і складових 
міжнародних конфліктів сьогодення. Сутність по-
няття суттєво трансформувалася за останні роки, 
а тому класичні сценарії їх подолання не досягають 
мети ефективного розв’язання.

Крім того, окремі експерти навіть не визнають 
того факту, що сучасним міжнародним конфлік-
там притаманна власна специфіка. Такий аспект є 
досить важливим, адже наукове визначення між-
народного конфлікту ХХІ ст. суттєво впливає не 
тільки на вибір напрямків державного управління 
щодо їх запобігання і подолання, а й на всю систему 
оборонного і стратегічного планування. Отже, акту-
альність обраної теми зумовлена саме відсутністю 
ґрунтовних розробок дослідження, прогнозування 
і державного врегулювання сучасних міжнародних 
збройно- політичних конфліктів

Мета статті полягає у аналізі теоретичних основ 
державного управління у сфері міжнародних відно-
син щодо врегулювання конфліктів.

Виклад основного матеріалу. Одним з централь-
них понять нашого дослідження є поняття «міжна-
родні відносини», яке було введене в науковий обіг 
ще у ХVІІІ ст. Зазначений термін окреслював стосун-
ки між монархами та громадянами різних держав. 
Проте наразі таке визначення не можна вважати 
актуальним, оскільки наукові уявлення про сутність 
міжнародних відносин постійно розширюються 
і включають у себе все більше сфер суспільної діяль-
ності. Загалом ми можемо казати, що міжнародні 
відносини охоплюють весь географічний простір, 
адже їхні учасники розташовані практично всюди.

Так, Н. Спайкмен вживав поняття «міждержавні 
відносини» як «відносини між особами, що пред-
ставляють різні держави» [2, с. 23], з чого випливає, 
що важливою ознакою міжнародних відносин є той 
факт, що їхні учасники є політично належними до 
різних окремих держав світу. Схожа ідея прита-
манна також Ю. Кукулці, який стверджує, що саме 
держави «матеріалізують можливість вважати… 
відносини міжнародними» [2, с. 23]. Тобто, на його 
думку, держави визначаються не лише політич-
ними структурами влади, але характеризуються 
як складні суспільні системи. Іншим дослідником 
М. Мерлем було припущено, що міжнародні відно-
сини є «сукупністю угод і потоків, що перетинають 
кордони або мають тенденцію до їх перетину» [2, 
с. 23]. І, на нашу думку, таке зауваження можна 
вважати досить влучним, оскільки держави дійсно 
взаємодіють між собою через кордони, користую-
чись доступними їм шляхами сполучення, а також 
каналами передачі інформації.

Аналіз сучасних публікацій, що присвячені 
дослідженням проблеми сучасної теорії конфлік-
ту, дає нам змогу виокремити кілька підстав для 
класифікації її варіантів. Так, нами виявлено, що 
найчастіше пропонується класифікувати їх саме 
на підставі визначення видів соціальних зіткнень, 
які виступають центральними акторами зазначе-
них теоретичних побудов. Виходячи із цього, нами 
пропонується розглядати такі групи понять: міжна-
родний конфлікт, політичний конфлікт, конфлікт 
в організації, загальна теорія конфлікту.

Найважливішою проблемою сучасної міжнарод-
ної конфліктології, незважаючи на істотну суспільну 
значущість всебічного дослідження питання міжна-
родних конфліктів, проблема дефініювання поняття 
«міжнародний конфлікт» не є цілком розв’язаною. 
Незважаючи на той факт, що кількість опубліко-
ваних наукових праць з цієї проблеми невпинно 
зростає, все ж таки єдиного і цілісного уявлення 
щодо конфліктів, а також їх найважливіших осо-
бливостей, досі не сформовано. Так, за поширеного 
розуміння того, що міжнародним конфліктом завжди 
виявляється зіткнення протилежних сторін, тобто, 
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учасників міжнародних відносин, зміст наявних 
розбіжностей переважно зводиться до проблеми саме 
розмежування понять конфлікту і конфронтації. 
Таким чином, йдеться про те, що доцільно вважати 
конфліктом протиставлення сторін і його наслідки 
чи безпосереднє зіткнення.

Так, на думку ученого К. Боулдінга, конфлікт — 
це «ситуація суперництва, в якій сторони визнають 
несумісність можливих позицій, і кожна сторона 
намагається посісти положення, несумісне з тим, яке 
намагається зайняти інша» [3]. Звідси випливає, що 
конфлікт визначається ним як явище, що відбува-
ється в періоді між виникненням суперечності у сто-
сунках сторін та остаточним розв’язанням проблеми.

У своїй праці «Суперечливі теорії міжнародних 
відносин» Дж. Догерті і Р. Пфальцґраф, наприклад, 
стверджують, що «термін «конфлікт», зазвичай, 
стосується ситуації, коли якась визначена група 
людей (плем’я, етнічна чи будь-яка лінгвістична 
група) перебувають у свідомій опозиції до однієї чи 
більше груп людей, оскільки ці групи переслідують 
несумісні цілі (справжні чи уявні)» [4]. А К. Райт, 
водночас, вважав, що конфлікт саме у міжнародних 
відносинах вбачається проявом раніше прихованої 
ворожості сторін. Так, на його думку, варто розрізня-
ти ситуації конфлікту і конкуренції (суперництва), 
оскільки конфлікт, за його словами, — це «протисто-
яння соціальних одиниць, спрямованих одна проти 
одної, на відміну від конкуренції як протистояння 
соціальних одиниць, що незалежно одна від одної 
докладають зусиль до того, досягнення чого неод-
наковою мірою задовольнить усіх. Конфлікт, таким 
чином, характеризується взаємним втручанням сто-
рін, а їхня конкуренція — паралельною спрямовані-
стю» [5]. Цікавою є думка американського соціолога 
Л. Козера, за твердженням якого, конфлікт — це 
«зіткнення між колективними акторами з приво-
ду цінностей, статусу, влади, у деяких випадках 
ресурсів, у якому цілі кожної сторони полягають 
у тому, щоб послабити або знищити суперників» [6].

Маємо також зазначити, що Л. Герасін у своїй 
статті визначив два, на його думку, найважливіші 
розуміння конфлікту: «…зіткнення протилежних 
чи несумісних інтересів, дій, поглядів і цілей окре-
мих осіб, соціальних груп або спільнот, політичних 
партій чи організацій, держав або їх спілок, різних 
соціальних (політичних чи економічних) систем 
(соціально- політична інтерпретація)»; «…найбільш 
гострий спосіб розв’язання значних суперечностей, 
що виникають у процесі взаємодії, який полягає 
у протидії між суб’єктами конфлікту…» [7].

Численні теорії та концепції політичних кон-
фліктів не змогли стати підґрунтям формулюван-
ня загального універсального визначення поняття 
«політичний конфлікт». Так, наприклад, політоло-
гічний енциклопедичний словник надає значення 
політичного конфлікту як «зіткнення, протиборство 
різних соціально- політичних сил, суб’єктів політики 

в їхньому прагненні реалізувати свої інтереси й цілі, 
пов’язані насамперед з боротьбою за здобуття влади, 
її перерозподіл, зміну свого політичного статусу, 
а також з політичними перспективами розвитку 
суспільства» [8]. Обґрунтованим є те, що політич-
ний конфлікт вважається різновидом соціального 
конфлікту. Проте у сучасних умовах це поняття, 
на нашу думку, вже набуває глобального значен-
ня, адже торкається життя усіх груп інтересів та 
верств населення, а його наслідки зазвичай стають 
рушійною силою для цивілізаційних змін. Так, 
можна вважати, що суспільний або політичний кон-
флікт — це, перш за все, певний етап вирішення 
цивілізаційних або інших соціальних суперечностей 
у системі суспільних або політичних відносин. Тобто, 
політичний конфлікт, насамперед, є способом само-
регуляції, а також стабілізації суспільства, засобом 
формування групових інтересів та цінностей.

У міжнародних відносинах дефініція терміну 
«конфлікт» є традиційно пов’язаною з урегулюван-
ням війн, різноманітних спорів, зіткнень, а також 
інших розбіжностей між державами. Проте поняття 
міжнародного конфлікту наразі може одночасно на-
бувати різних значень, найбільш поширені з яких: 
міжнародний спор; міжнародний збройний кон-
флікт; кризова ситуація, основою якої виступають 
протиріччя між учасниками міжнародних відносин 
тощо. Але необхідно виокремити предмет розгляду 
саме міжнародних конфліктів, зазначаючи, що вони 
є окремим випадком конфлікту взагалі. В такому 
разі, необхідно зазначити, що конфлікти (як осо-
бисті, так і групові) всередині суспільства можуть 
опосередковано впливати і на характер, і на тип між-
народних конфліктів. Дійсно, саме в міжнародно- 
політичних конфліктах, що виникають, перш за все, 
між державами та міждержавними організаціями, 
можна виявити прояви найбільш загальних зако-
номірностей виникнення конфліктів, які можуть 
прямо впливати на хід світового розвитку в цілому.

На нашу думку, найбільш влучне трактуван-
ням поняття міжнародного конфлікту надає Д. Ше-
ренговський. Він визначає його як тривалий стан 
активної чи пасивної боротьби двох чи декількох 
учасників міжнародних відносин стосовно реаліза-
ції своїх інтересів, які є несумісними з інтересами 
протилежної сторони [9, с. 102]. Хоча міжнародні 
конфлікти багато в чому пов’язані з політичними ас-
пектами, учений наголошує на тому, що досить важ-
ливим є розрізняти поняття політичного конфлікту 
та міжнародного. Так, він вважає, що міжнародний 
конфлікт може вважатися таким, якщо: по-перше, 
відбувається за участі суб’єктів міжнародних відно-
син, а по-друге — має наслідки для існуючого стану 
міжнародних відносин [9, с. 101].

Більш повну характеристику специфіки міжна-
родних конфліктів надає М. Черкес, який відзначає 
такі важливі ознаки даного поняття [10, с. 330]:
1) суб’єктами виступають держави чи коаліції;
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2) в основі лежить зіткнення національно- держав-
них інтересів конфліктуючих сторін;

3) є продовженням політики держав- учасниць;
4) локально і глобально впливають на міжнародні 

відносини;
5) може нести небезпеку масової загибелі людей 

в країнах- учасницях і в усьому світі.
Різноманітних класифікацій типології міжнарод-

них конфліктів існує досить багато, а їх вивченням 
займалось безліч зарубіжних і вітчизняних авторів. 
Варто зазначити, що жоден з відомих нам міжнарод-
них конфліктів у світовій історії ще не був точною 
копією іншого. Кожен конфлікт має власні особливості 
як щодо причини його виникнення, а також таких ас-
пектів як засобів та складу конфліктуючих сторін, так 
і за таким фактом як специфіка перебігу подій. Власне 
саме тому важливим є розуміти, що будь-які типоло-
гізаційні схеми, є, насправді, штучно створеними та 
доволі узагальненими моделями реальних ситуацій. 
Саме тому не може існувати єдино вірної класифікації 
та типологізації міжнародного конфлікту як такого 
і думки вчених в цьому плані є достатньо різними.

При цьому, справедливість вищезазначеного твер-
дження, не заперечує необхідність типологізації, що 
має важливе значення для наукового дослідження 
обраної проблематики. Так, порівняльна характе-
ристика міжнародних конфліктів, їхніх причин, 
особливостей та рушійних сил дає нам змогу вивчати 
їх точно та науково аргументовано, фіксувати спільні 
й відмінні риси.

Статут ООН виділяє дві категорії міжнародних 
конфліктів: такі, що загрожують міжнародному 
миру та безпеці; такі, що не мають ознак загрози [11]. 
Варто зазначити, що, хоча на практиці ООН так і не 
сформулювала загальних критеріїв для цієї класифі-
кації міжнародних конфліктів, надання конфлікту 
категорії такого, що загрожує міжнародному миру 
та безпеці, одразу підвищує увагу світової громад-
ськості, активізує виконання процедури вирішення 
конфлікту органами ООН.

Й. Ґальтунґ пропонує таку типологізацію — тео-
рію симетричності, де учений виділяє конфліктні від-
носини між рівнозначними елементами автономних 
систем (симетричні — горизонтальні) та відносини 
між нерівнозначними елементами міжнародних сис-
тем (відносини асиметричності — вертикальні) [12].

Цікаву класифікацію надає науковець А. Рапо-
порт, який бере за основу такий критерій як від-
критість конфлікту. Так, він визначає існування 
таких видів конфліктів: дійсних (тих, які реально 
відбуваються у соціально- політичному житті су-
спільства, прихованих (або латентних, тобто, тих, 
які є не помітними), фальшивих (тих, які не мають 
об’єктивної основи), випадкових (тих, які виникли 
з другорядних, перехідних обставин) та заміщаль-
них (тих, які лише відображають прояв прихованих 
конфліктів, які відкрито не виходять на політичну 
арену) [13, c. 166–169].

Б. В. Бернадський виділяє три групи міжнарод-
них відносин за причинами напруженості: політич-
ні, соціокультурні та психологічні [14]. Так, за його 
думкою, перша група характеризується тенденцією 
до інтенсифікації війни, а також підтримки полі-
тики балансу сил у рамках системи незалежних 
держав. В групі конфліктів за соціокультурними 
причинами, які автор, до речі, вважає набагато 
глибшими за політичні, характерними є особисті 
схильності держав до таких аспектів як: агресив-
ність чи слухняність, лояльність чи незалежність, 
кооперування чи конкуренція тощо. Крім того, він 
зазначає, що до явищ культури також належить 
деякою мірою поведінка групи, що виявляється 
у таких характеристиках як: вой овничість чи миро-
любність, тоталітарність чи лібералізм, схильність 
до примирення чи до загострення протиріч. Групу 
міжнародних конфліктів за психологічними при-
чинами напруженості він пояснює конфліктністю 
індивідуальної свідомості людини, відповідно до 
чого всі громадяни несвідомо переносять власну 
ворожнечу на зовнішнього ворога.

При аналізі статті Є. Л. Стрельцова ми звернули 
уваги на те, що він вказує на такі різновиди між-
народних конфліктів: дипломатичні суперечки, 
територіальні домагання, економічні протиріччя 
та збройні конфлікти. Крім того, він надає інфор-
мацію про те, що при більш детальній класифікації 
можливо виділити ще класифікацію міжнародних 
конфліктів, серед яких: класичні (до них відносять 
різні види війн), територіальні (в них виділяють 
дії з виділення або приєднання територій) та нете-
риторіальні конфлікти (сюди відносяться етнічні, 
націоналістичні, релігійні конфлікти тощо) [15].

С. Я. Бескоровайний у своїх дослідженнях вико-
ристовує класифікацію міжнародних конфліктів за 
кількістю учасників конфлікту. Так, на його дум-
ку, міжнародні конфлікти можуть бути наступних 
видів: локальні (коли у воєнних діях беруть участь 
дві держави), регіональні (коли воюють між собою 
декілька держав) та великомасштабні (або світові). 
Науковець наголошує, що у локальних конфлік-
тах сторони діють в межах протиборчих держав 
і переслідують обмежені військово- політичні цілі; 
регіональні конфлікти можуть стати результатом 
ескалації локального збройного конфлікту й ве-
стися за участю декількох держав одного регіону із 
застосуванням як звичайних, так і ядерних засобів 
поразки; великомасштабні конфлікти можуть стати 
результатом ескалації збройних регіональних кон-
фліктів, залучення в них значної кількості держав 
різних регіонів миру і може характеризуватися 
досить високою ймовірністю переростання в ядерну, 
а також можливими катастрофічними наслідками 
для цивілізації й існування людства [16, с. 124].

Ще одну варіацію класифікації міжнародних 
конфліктів надає Г. Ф. Костенко. Науковець вважає, 
що воєнні конфлікти необхідно класифікувати за 
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характером політичної мети, і виділяє за цією ти-
пологією три види: війна за домінування (політич-
ною метою є встановлення домінування держави на 
глобальному, регіональному або локальному рівні), 
війна за території (політичною метою цього виду є 
захоплення додаткових або визволення окупованих 

територій) та змішаний тип (політичною метою тут 
є і захоплення територій, і розширення сфер домі-
нування) [17, с. 49–50].

Найбільш розгорнутою, докладною та вичерпною 
ми вважаємо типологію міжнародних конфліктів за 
Т. Кальченко (рис. 1) [18].

Рис. 1. Типологія міжнародних конфліктів за Т. Кальченко
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Висновки. Таким чином, нами було досліджено 
теоретичні основи державного управління у сфері 
міжнародних відносин щодо врегулювання конфлік-
тів, визначено специфіку терміну «міжнародний 
конфлікт», а також його формулювання у працях 
учених, на основі чого надано власне визначення. 
Так, міжнародний конфлікт — це тривалий стан 
активної чи пасивної боротьби двох чи декількох 
учасників міжнародних відносин стосовно реалізації 
своїх інтересів, які є несумісними з інтересами про-

тилежної сторони. Крім того, важливим аспектом 
у дослідженні теоретичного підґрунтя поняття між-
народного конфлікту для нас стало вивчення його 
типологій за різними критеріями. До розгляду було 
взято класифікації за наступними показниками: 
ступенем небезпечності; соціальними одиницями, 
що їх спричиняють; відкритістю; симетричністю; 
причинами напруженості; кількістю учасників; 
характером політичної мети тощо.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ  
ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ  
ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS  
OF INFLUENCE OF CIVIL SOCIETY ON STATE REGULATION  

OF LAW ENFORCEMENT ACTIVITY

Анотація. Розкрито роль та значення впливу громадянського суспільства на процеси державного регулювання пра-
воохоронної діяльності. Розкрито ключові аспекти державного регулювання правоохоронної діяльності за умови здійс-
нення активного впливу на неї представників громадянського суспільства. Обґрунтовано головні фактори впливу гро-
мадянського суспільства на діяльність правоохоронних органів, що відіграють важливу роль у процесах забезпечення 
належного функціонування системи державного регулювання правоохоронною діяльністю в Україні. Обґрунтовано, що 
для дієвого виконання завдань, які покладені на правоохоронні органи, дані структури вступає у взаємодію представ-
никами громадського сектору. Доведено, що взаємодія з громадянським суспільством системи правоохоронних органів 
виступає важливим аспектом для підвищення ефективності даних органів у сферах забезпечення гарантування прав 
і свобод людини, публічного порядку та безпеки, інтересів суспільства і держави, а, також, протидії злочинності.

Сформовано висновки стосовно змісту нових підходів до організації роботи правоохоронних органів з населенням, 
громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування у сфері охорони правопорядку. Розглянуто комп-
лекс існуючих на сьогодні управлінських заходів для досягнення максимальної дієвості функціонування системи держав-
ного регулювання правоохоронної діяльності у ракурсі впливу на неї представників громадянського суспільства. Окресле-
но сучасні тенденції та пріоритетні напрями вдосконалення механізмів впливу громадянського суспільства на державне 
регулювання правоохоронної діяльності, зокрема, адміністративно- правового напряму на засадах партнерства.

Ключові слова: державне регулювання, правоохоронна діяльність, громадянське суспільство, вплив, взаємодія, на-
прями удосконалення.
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Аннотация. Раскрыта роль и значение влияния гражданского общества на процессы государственного регулирова-
ния правоохранительной деятельности. Раскрыто ключевые аспекты государственного регулирования правоохранитель-
ной деятельности при условии осуществления активного воздействия на нее представителей гражданского общества. 
Обоснованно главные факторы влияния гражданского общества на деятельность правоохранительных органов, которые 
играют важную роль в процессах обеспечения надлежащего функционирования системы государственного регулирова-
ния правоохранительной деятельностью в Украине. Обосновано, что для эффективного выполнения задач, возложенных 
на правоохранительные органы, данные структуры вступают во взаимодействие с представителями общественного сек-
тора. Доказано, что взаимодействие с гражданским обществом системы правоохранительных органов выступает важным 
аспектом для повышения эффективности данных органов в сферах обеспечения гарантирования прав и свобод человека, 
общественного порядка и безопасности, интересов общества и государства, а, также, противодействия преступности.

Сформирован выводы относительно содержания новых подходов к организации работы правоохранительных орга-
нов с населением, общественными организациями и органами местного самоуправления в сфере охраны правопоряд-
ка. Рассмотрен комплекс существующих на сегодня управленческих мер для достижения максимальной действенности 
функционирования системы государственного регулирования правоохранительной деятельности в ракурсе влияния на 
нее представителей гражданского общества. Определены современные тенденции и приоритетные направления совер-
шенствования механизмов влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной 
деятельности, в частности, административно- правового направления на принципах партнерства.

Ключевые слова: государственное регулирование, правоохранительная деятельность, гражданское общество, вли-
яние, взаимодействие, направления совершенствования.

Summary. The role and significance of the influence of civil society on the processes of state regulation of law enforcement 
activities are revealed. The key aspects of state regulation of law enforcement activity under the condition of active influence of 
civil society representatives on it are revealed. The main factors of the influence of civil society on the activity of law enforcement 
bodies, which play an important role in the processes of ensuring the proper functioning of the system of state regulation of law 
enforcement activities in Ukraine, are substantiated. It is substantiated that in order to effectively perform the tasks assigned to 
law enforcement agencies, these structures interact with representatives of the public sector. It is proved that interaction with civil 
society of the law enforcement system is an important aspect to increase the effectiveness of these bodies in ensuring the protec-
tion of human rights and freedoms, public order and security, the interests of society and the state, as well as combating crime.

Conclusions are formed regarding the content of new approaches to the organization of law enforcement agencies’ work 
with the population, public organizations and local self-government bodies in the field of law enforcement. The complex of the 
existing administrative measures for achievement of the maximum efficiency of functioning of system of the state regulation of 
law enforcement activity in a foreshortening of influence of representatives of civil society on it is considered. Current trends 
and priority areas for improving the mechanisms of civil society influence on state regulation of law enforcement, in particular, 
the administrative and legal direction on a partnership basis, are outlined.

Key words: state regulation, law enforcement activity, civil society, influence, interaction, directions of improvement.

Постановка проблеми. На нинішньому етапі дер-
жавотворення в процесі активного здійснення 

соціально- економічних змін у суспільстві, широ-
кої демократизації політичного життя ключовим 
завданням уряду України виступає налагодження 
дієвої співпраці правоохоронних органів із гро-
мадським інститутами з метою підвищення рівня 
довіри суспільства до вищезазначених структур та 
підтримки їх населенням країни. Тож, встановлен-
ня партнерських відносин представників право-
охоронних органів та громадянського суспільства, 
налагодження досить тісної їх взаємодії та збіль-
шення впливу громадського сектору на державне 
регулювання правоохоронною діяльністю можна 
виокремити як важливі аспекти існування будь-
якої держави світу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пра-
вові та функціональні аспекти співпраці інститутів 
громадянського суспільства та правоохоронних орга-
нів доволі глибоко розглядали у власному науковому 
доробку наступні автори: Т. Гарасимів, Н. Гончарук, 

Т. Дашо, О. Дніпров, М. Завальний, В. Кадала, О. Ля-
люк, В. Павліченко, Л. Прокопенко та інші. Проте, 
незважаючи на ретельну увагу багатьох науковців 
до вказаної проблеми, ряд питань вимагає значного 
наукового уточнення та доопрацювання. В тому чис-
лі, і питання впливу громадянського суспільства на 
державне регулювання правоохоронної діяльності.

Мета статті — визначення сучасних тенденцій 
розвитку та основних пріоритетних напрямів удо-
сконалення основних механізмів впливу грома-
дянського суспільства на державне регулювання 
правоохоронної діяльності в Україні з метою нала-
годження ефективної співпраці правоохоронних 
структур з представниками громадського сектору 
у сфері охорони правопорядку.

Виклад основного матеріалу. Вплив громадян-
ського суспільства будь-якої держави на держав-
не регулювання правоохоронної діяльності на-
правлений на оперативне виявлення та усунення 
проблемних питань, безпосередньо пов’язаний із 
функціонуванням системи правоохоронних органів 
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країни та сприяє використанню інноваційних ме-
тодів з метою підвищення ефективності здійснення 
даної діяльності.

У зв’язку з цим, доцільно визначити наступні 
спільні проєкти в діяльності правоохоронних органів 
та громадянського суспільства в Україні:

 – здійснення спільних наукових досліджень у да-
ній сфері;

 – розроблення проектів законів, загальнонаціо-
нальних та місцевих програм по співробітництву;

 – спільне проведення експертизи нормативно- 
правової документації даного напряму;

 – участь представників правоохоронних органів 
у діяльності центрів надання правової допомоги 
населенню та громадських приймалень;

 – організація телефонних «гарячих ліній» з різних 
питань щодо правоохоронної діяльності та надання 
у цій сфері послуг населенню;

 – співпраця правоохоронних структур з міжнарод-
ними неурядовими громадськими організаціями 
з питань державного регулювання правоохорон-
ною діяльністю;

 – постійна реалізація просвітницьких заходів з ме-
тою покращення рівня правового виховання та 
освіти різних верств населення, в тому числі, уч-
нів, студентів, молоді тощо;

 – висвітлення у друкованих засобах масової ін-
формації та в інтернет- мережі інформації про 
здійснення державними органами правоохоронної 
діяльності [1, с. 189–190].
Одним із важливих напрямів співпраці з грома-

дянським суспільством представників правоохорон-
них структур виступає протидія порушень у галузі 
природоохоронної сфери, що стане можливим з ви-
користанням засобів суспільного впливу. У такому 
випадку, залучаються різноманітні групи населення: 
окремі громадяни, професійні спілки, трудові ко-
лективи, представники засобів масової інформації, 
громадські об’єднання (екологічні, молодіжні, чле-
ни громадських формувань) та інші представники 
громадянського суспільства [2, c. 113].

На наш погляд, одним із перспективних напрямів 
удосконалення механізмів впливу громадянського 
суспільства на державне регулювання правоохорон-
ної діяльності є реалізація загальнонаціонального 
проекту по забезпеченню територіальних громад 
окремим представником правоохоронних органів, 
який не тільки здійснюватиме свою діяльність на 
території даної громади, а й проживатиме там. При 
цьому, важливим аспектом є обов’язковість звіту-
вання по його роботі не тільки перед безпосереднім 
керівництвом, а й перед керівництвом громади, за 
якою він закріплений, знаходячись з ними у парт-
нерських відносинах. Головним завданням такої 
особи буде орієнтація на потреби місцевих жителів, 
підтримка постійної співпраці з мешканцями пев-
ного району, забезпечення охорони правопорядку 
та запобігання вчинення злочинних дій на даній 

території, а, також, оперативне реагування на ви-
никнення проблем своєї громади [3, с. 34].

Світовий досвід розвинених країн світу дає пош-
товх для використання в Україні наступних заходів 
з метою підвищення ефективності взаємодії пред-
ставників громадянського суспільства та правоохо-
ронних структур:

 – створення спеціальної структури з метою про-
ведення досліджень у правоохоронній сфері та 
визначення основних проблем її функціонування, 
підготовки офіційної статистики щодо діяльності 
правоохоронних органів, оцінювання здійснюва-
них реформ тощо;

 – розвиток проектів сусідського спостереження
 – сприяння здійснення волонтерської допомоги 

у правоохоронній діяльності зі сторони грома-
дянського суспільства [4, с. 7].
На наш погляд, перспективними заходами щодо 

удосконалення механізмів впливу громадянського 
суспільства на державне регулювання правоохо-
ронної діяльності, також, можна вважати наступні:

 – оптимізацію системи прийняття управлінських 
рішень правоохоронної сфери у сторону зближення 
таких структур з громадянським суспільством;

 – створення необхідних умов для підтримки соці-
ального партнерства між громадським сектором 
та правоохоронними структурами з метою перео-
рієнтації позицій громадян до усвідомлення від-
повідальності перед державою, а, також, позицій 
держави — щодо служіння суспільству

 – підвищення значимості координаційних функцій 
правоохоронних органів на місцевому рівні та 
підтримка горизонтальної координації право-
охоронної діяльності за допомогою застосування 
принципу децентралізації у процесі прийняття 
управлінських рішень [5].
Також, важливим напрямом удосконалення меха-

нізмів впливу громадянського суспільства на держав-
не регулювання правоохоронної діяльності, можна 
вважати реалізацію заходів для підвищення рівня 
політичної та правової свідомості представників гро-
мадянського суспільства з метою здійснення результа-
тивного впливу представників громадського сектору 
на процеси забезпечення безпеки населення [6, с. 94].

З метою підвищення авторитету системи право-
охоронних органів серед населення та отримання 
активної підтримки з боку громадянського суспіль-
ства необхідно, також, реалізовувати заходи з ме-
тою створення позитивного іміджу представників 
даних структур за допомогою проведення програм 
підвищення рівня їх професійної компетентності та 
загального покращення результатів їх діяльності.

У такому ракурсі, доцільним може стати впро-
вадження заходів по забезпеченню безпосередньо-
го діалогу між представниками правоохоронних 
структур та громадського сектору під час особистих 
зустрічей, а, також, проведення заходів з метою фор-
мування у громадян відчуття особистої причетності 
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до здійснюваної діяльності у правоохоронній сфері 
[7, c. 100; 8; 9; 10; 11].

Висновок. Нагальною потребою існування будь-
якої країни є успішна діяльність її правоохоронних 
органів, що заснована на партнерських відносинах 
з громадянським суспільством. Важливим спосо-
бом вирішення даного завдання є удосконалення 

механізмів впливу громадянського суспільства на 
державне регулювання правоохоронної діяльності. 
Впровадження усіх вищевказаних заходів у держав-
не регулювання правоохоронної діяльності України 
сприятиме підвищенню рівня ефективності роботи 
правоохоронних органів, зокрема, зменшенню здійс-
нюваних злочинів та правопорушень.
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