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Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

Бабій  Г. Я.
м. Львів

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОЛОГІЧНІ  АСПЕКТИ  ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ  РИНКОМ  КОНСАЛТИНГОВИХ  ПОСЛУГ  У

КОНТЕКСТІ  ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ринок консалтингових послуг в українській підприємницькій
традиції зазвичай вважається елементом інституційної інфраструктури,
покликаним обслуговувати бізнес у відносно вузькому спектрі його
проблем.  Експерти  зазначають,  що  в  Україні  найчастіше  до
консалтингових фірм звертаються для вирішення питань оподаткування
та надання юридичних послуг, рідше – аудиту, ревізійної діяльності та
бухгалтерського  обліку.  Менш  поширеним  є  консалтинг  щодо
управління фірмами та компаніями*.

Якщо глянути на консалтингову діяльність у ширшому контексті,
стає зрозумілим, що розвиток ринку консалтингових послуг в нашій
державі  може  вважатися  своєрідним  індикатором  розвиненості
ринкового  середовища  країни  загалом.  Крізь  призму  консалтингу
можна сміливо досліджувати різні аспекти функціонування вітчизняної
економіки, зокрема, в її суспільнопсихологічному, підприємницькому
та  регуляторному  вимірах.  Це  дозволяє  достатньо  аргументовано
визначати той магістральний напрям, в якому рухається наша держава
з  погляду  вибору  нею  системи  геополітичних  координат  і  цілей
власного розвитку.

Є  різниця  суспільного  сприйняття  консалтингу  в  різних
соціальноекономічних системах.

Поперше, в державах з розвинутою ринковою економікою надання
навчальноосвітніх, а відтак і консалтингових послуг організоване таким
чином,  щоб забезпечувати  підприємців  достатньо  кваліфікованими
кадрами,  спроможними  вирішувати  складні  практичні  завдання,  що
ставить перед ними ринок, а також актуальною ринковою інформацією.
В  цю систему  гармонійно  інтегрований  консалтинговий ринок,  який
виконує  роль  адаптації  бізнесу  до  змін  економічної кон’юнктури та
управлінських інновацій. Як наслідок, у суспільстві ця галузь сприймається
як  невід’ємна  частина  економіки, що  виконує  надзвичайно  важливу
функцію. Саме тому без послуг консалтингових компаній не обходиться
жодна серйозна фірма, наскільки б успішною вона не була.

* Що  таке  консалтинг  :  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :  http://
korysne.co.ua/schotakekonsaltynh/.
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В постсоціалістичних країнах, де ринкові відносини залишаються
у недорозвиненому стані, збереглися стереотипи радянської доби, в
якій наука та освіта були придатками адміністративнопланової системи,
виконуючи роль її інтелектуальної легітимізації. Відтак, у населення є
стійка  недовіра  до  інститутів,  що  поширюють  знання,  а  також
зберігаються сумніви щодо їхньої спроможності надавати об’єктивну
й  корисну  інформацію  в  інтересах  клієнта.  Більше  того,  існують
стереотипні  побоювання,  та  елементарна  недовіра  в  тому,    що
отримана консультантом  інформація може бути  використана проти
замовника  послуги:  в  кращому  разі  –  фіскальними  органами,  в
гіршому – прямими конкурентами.

Подруге,  розвинуті  ринкові  економіки  ґрунтуються  на
потужному соціальному капіталі, тобто на довірі населення одне до
одного  і  до  підприємницьких  структур,  що  діють  на  ринку.  Адже
неякісний товар чи послуга в умовах ринкової конкуренції неминуче
призводять  до  економічних  збитків  їхнього  надавача,  або  втрати
ринкових переваг. Відтак, на ринку представлені в переважній більшості
компанії, що дбають про власне реноме.

В країнах з неринковою економічною традицією спостерігається
протилежна картина. Впевненість у якості отриманого товару чи послуги
надає лише безпосереднє особисте знайомство з її надавачем. Більше
того, в умовах неефективних ринкових трансформацій в Україні рівень
довіри, як і якість соціального капіталу загалом, суттєво знизилися. В
результаті цього консультант, як зовнішній носій інтелектуальної послуги,
сприймається  вкрай  обережно,  а  його  професіоналізм  піддається
сумніву. Ситуація ускладнюється також об’єктивними передумовами
формування та функціонування вітчизняного консалтингового ринку.
Експерт з цього приводу зазначають: “Місцеві консалтингові фірми в
основному  існують  близько  35  років.  Досить  часто  замовнику
незрозуміло, що саме вони пропонують, скільки за це хочуть отримати,
і чи спрацюють їх управлінські інструменти на благо бізнесу, чи просто
відберуть кошти з бюджету компаніїклієнта”*.

Насамперед, це пов’язано з предметним (лінійним) мисленням
підприємців, притаманним тоталітарній і посттоталітарній традиції.
Тобто, на відміну від своїх західних колег, які свідомо відмовляються від
частини управлінських функцій, а відтак і частки прибутку, на користь
консалтингових  фірм,  що  спеціалізуються  у  цій  сфері  діяльності,
українські  підприємці  воліють  економити  на  консалтингу,  не

* Еволюція українського  консалтингу  :  [Електронний  ресурс]. – Режим
доступу  :  http://anatoleach.livejournal.com/8931.html.
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усвідомлюючи, що таким чином вони втрачають значно більше через
зростання  трансакційних  витрат,  загострення  опортуністичної
поведінки власного персоналу та ослаблення корпоративної культури
підприємств.

Рис. 1. Місткість українського ринку консалтингових послуг

Джерело:  Рынок  консультационных  услуг  в  Украине  /  Исследование
Инвестиционноконсалтинговой  группы  «АстартаТанит»  по  заказу  Программы
деловых консультаций Европейского Банка Реконструкции и Развития  в Украине. –
Киев,  2010. –  С.  6.

Крім того, економія на консалтингу значно знижує інноваційний
потенціал  українських  компаній,  здорожчує  вартість  інновацій,
ускладнює їхню комерціалізацію. В таких умовах іноземні інвестори
змушені  обмежувати  свою  присутність  на  вітчизняному  ринку,
спрямовуючи фінансові ресурси переважно в його низькотехнологічні
сегменти, що ускладнює імпорт в Україну нових знань і технологій з
розвинених європейських держав*.
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та аудит, 11% 

Юридичний 
консалтинг, 15%

І нформаційні 
технології, 27%

* Борщевський  В.  Тенденції  та  перспективи  інноваційного  розвитку
вітчизняної економіки  /  В. Борщевський,  Я. Олійник  //  Ефективність  державного
управління  :  зб.  наук.  пр.  Львівського  регіонального  інституту  державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.  –  Львів:  ЛРІДУ  НАДУ,  2011.  –  С.  304,  306.
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З  іншого  боку,  специфіка  формування  діючої  ринкової
моделі  української  економіки,  а  також  її  галузева  структура,
зумовлюють  попит  вітчизняного  бізнесу  на  ті  консалтингові
послуги,  які  в  країнах  ЄС  взагалі  не  відносяться  до  сфери
цивілізованого консалтингу. Це стосується сприяння в отриманні
пільг  т а   пре ференцій,   доступу  до  бюджетних  ре сурсів,
налагодженні ділових контактів з представниками влади, фіскальної
оптимізації тощо*. Відтак, характер українського консалтингового
ринку  та  динаміка  його  розвитку  не  завжди  відповідають
пріоритетам європейської інтеграції нашої держави та потребам
становлення  цивілізованого  бізнесу,  здатного  витримувати
конкуренцію на європейському та світовому ринках.

Описані проблеми становлення та розвитку вітчизняного
консалтингового ринку супроводжуються негативним впливом
не  лише  на  процеси  європейської  інтеграці ї   України  та
зовнішньоекономічну діяльність вітчизняних підприємств. Вони
також  чинять  деструктивний  вплив  і  з  огляду  на  економічну
безпеку  нашої держави.  Адже  недостатня  роль  консалтингу  в
пошуку  нових  технологій  і  знань,  переважання  попиту  на
консалтингові послуги, пов’язані з доступом до  інсайдерської
інформації  та  бюджетних  ресурсів,  сприяють  консервуванню
діючої  моделі  вітчизняного  ринку,  з  усіма  його  проблемами,
зокрема  галузевими  диспропорціями,   закритістю,   моно
полізацією, лобізмом тощо.

Водночас, слід відзначити, що реалізація заходів з європейської
інтеграції України в умовах недостатньо розвиненого консалтингового
ринку тягне за собою також низку додаткових ризиків і загроз.

Насамперед, це стосується участі закордонних консультантів у
розробці та реалізації проектів стратегічного характеру для українських
підприємств, регіонів і держави загалом. Адже в ситуації, коли авторитет
закордонних фахівців є значно вищим за реноме їхніх українських колег,
а рівень знань про характер функціонування вітчизняного ринку та
специфіку психології його учасників – на порядок нижчий, існує ризик
розробки  недостатньо  дієвих  документів  стратегічного  характеру,
реалізація  яких  може  супроводжуватися  непередбачуваними
ускладненнями і проблемами, в тому числі – пов’язаними із загрозою
економічній безпеці держави.

4 Борщевський  В. Українськопольське економічне співробітництво в  умовах
євроінтеграції  : монографія  /  В. Борщевський. – Львів:  Аверс, 2007. – с. 318.
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Крім того, значна частка фінансових ресурсів, яка виділяється
ЄС на розвиток інформаційноконсалтингової діяльності в Україні,
сприяє  формуванню  середовища  організацій,  спеціалізованих
виключно  на  освоєнні  цих  коштів,  що  консервує  цілі  сегменти
вітчизняного консалтингового ринку. В разі зменшення обсягів такого
фінансування на ринку можуть з’явитися суттєві ніші, заповнити які
виявиться не так просто, що, у свою чергу, потягне за собою зниження
якості інформаційноконсалтингового супроводу бізнесу, а можливо і
соціальну напругу в суспільстві.

Не  можна  оминути  увагою  і  того  факту,  що  іноземні
консультанти та радники діють, насамперед, в інтересах своїх власних
держав та підприємницьких кіл. Відтак, в умовах конфлікту інтересів,
їхня  діяльність    може  нести  в  собі  елемент  деструктивності  по
відношенню до стратегічних інтересів вітчизняного бізнесу.

Все  це  актуалізує  проблему  формування  повноцінного
вітчизняного  консалтингового  ринку,  в  якому  основну  роль
відіграватимуть українські компанії. Відтак, нашим підприємствам вже
сьогодні  необхідно  дедалі  більшу  увагу  приділяти  інформаційно
освітній компоненті власної діяльності, активно розвиваючи співпрацю
з консалтинговими фірмами та навчальноосвітніми центрами, що діють
на ринку консалтингових послуг України. Адже економія на знаннях та
інтелектуальному  капіталі  обертається  невидимим  втратами
українських  компаній,  що,  в  кінцевому  підсумку,  знижує
конкурентоспроможність їхнього бізнесу.

Пріоритетними напрямами державної регуляторної політики,
спрямованої  на  розвиток  в  Україні  цивілізованого  ринку
консалтингових послуг слід визнати:

– розвиток  інституційної  інфраструктури  консалтингового
ринку, адаптацію на вітчизняний грунт європейських принципів і норм
регулювання діяльності консалтингових фірм;

– посилення інформаційної складової у роботі органів державної
влади та місцевого самоврядування, поглиблення державноприватного
партнерства,  в  тому  числі  –  в  частині  надання  підприємцям
інформаційноконсалтингових послуг;

– удосконалення системи кадрового забезпечення вітчизняного
консалтингу  і  дорадництва,  створення  умов  для  підготовки  та
перепідготовки фахівців консалтингового ринку;

– посилення автономії вищих навчальних закладів та наукових
установ, стимулювання конкуренції на ринку навчальноосвітніх та
інтелектуальних послуг.
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В умовах посилення європейської інтеграції нашої держави та
загострення міжнародної конкуренції на вітчизняному ринку реалізація
вищевказаних  заходів  дозволить  підвищити  рівень  економічної
нестабільності українських підприємств, забезпечуючи перспективу
їх стратегічного розвитку. Насамперед, це стосується тих підприємств,
які  забезпечують  європейські стандарти ведення  бізнесу на основі
співпраці  з  консалтинговими  фірмами,  формуючи  тим  самим
інноваційне середовище управлінських знань, технологій і рішень.

Література
1. Аналіз потреб у навчанні серед малих та середніх підприємств

Львівської області / Звіт за результатами дослідження ЦПБ «НюБізнет». –
Львів, 2007.

2. Борщевський  В.  Тенденції  та  перспективи  інноваційного
розвитку  вітчизняної  економіки  /  В. Борщевський,  Я. Олійник  //
Ефективність  державного  управління  :  зб.  наук.  пр.  Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ
НАДУ, 2011. – С. 302308.

3. Борщевський В. Українськопольське економічне співробітництво
в умовах євроінтеграції : монографія / В. Борщевський. – Львів: Аверс,
2007. – 328 с.

4. Воронкова  А.Е.  Ринок  консультаційних  послуг  в  сфері
зовнішньоекономічної діяльності підприємств / А.Е. Воронкова, Т.О. Рибакова :
[Електронний ресурс].  –  Режим  доступу  :  http://manved.at.ua/publ/
rinok_konsultacijnikh_poslug_v_sferi_zovnishnoekonomichnoji_dijalnosti_pidpriemstv/
21016.

5. В Україні сформувався ринок консалтингових послуг – ЄБРР :
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.unian.net/
ukr/detail/67949.

6. Що таке консалтинг : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://korysne.co.ua/schotakekonsaltynh.

7. Рынок консультационных услуг в Украине  / Исследование
Инвестиционноконсалтинговой группы «АстартаТанит» по заказу
Программы деловых консультаций Европейского Банка Реконструкции
и Развития в Украине. – Киев, 2010.

8. Шевченко А. Консультування в Україні: ІТконсалтинг як один
із пріоритетних напрямів / А. Шевченко : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу  :  http://www.rusnauka.com/18_NPM_2008/Economics/
34513.doc.htm.



1 2

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

Бавол Т. В.
м. Львів

ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  ЗАХИСТУ  ПРАВ
ДІТЕЙ  В  КРАЇНАХ  СВІТУ  ТА  УКРАЇНІ

Однією з найвищих цінностей у кожному суспільстві є діти. Діти
найбільш незахищена верства населення, оскільки в цьому віці відстояти
свої права без допомоги дорослих дуже важко. Тому одним з напрямів
соціальної політики будьякої держави, є вироблення дієвого механізму
державного управління, що спрямований на захист прав дітей. Особливо
це стосується необхідності державного регулювання таких негативних
процесів в суспільстві, як дитяча безпритульність та бездоглядність,
відмови батьків в вихованні дітей, насильство в сім’ї, та інші пов’язані з
цим проблеми.

Визначивши найкращий світовий досвід, Україні можна його
використати при вдосконаленні системи захисту прав дітей. Однак слід
відзначити, що соціальна політика кожної з країн світу є оригінальною
системою  зі  своїми  традиційними  відмінностями,  обумовленими
різноманітністю культур та історичним розвитком. Тому слід з досвіду
зарубіжних країн, які мають багаторічні напрацювання в напрямку
захисту соціальних прав дітей виокремити тільки те, що підійде саме
для Українського суспільства.

Першим  документом,  в  якому  проголошувалися  міжнародні
принципи поводження суспільства з дітьми, незалежно від національності,
віросповідання та раси, є Женевська декларація прав людини, прийнята
Асамблеєю міжнародної організації Ліги націй в 1924 році. Наступним
міжнародним документом, що захищає міжнародні права людини, в тому
числі дітей, є  Загальна декларація прав людини, прийнята рішенням
Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй в 1948 році. Зважаючи
на актуальність проблеми в світі, та для більшого захисту прав дітей в
суспільстві, Женевська Декларація (1924р.) була доповнена, і у 1959 році
Генеральна  Асамблея Організації  Об’єднаних  Націй  проголосила
Декларацію прав дитини. В Декларації, крім основних прав всіх дітей,
вперше на міжнародному рівні було задекларовано принцип державної
опіки  дітейсиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування.  На
суспільстві  і  на органах  публічної  влади  повинен  лежати  обов’язок
здійснювати особливе піклування про дітей, що не мають сім’ї [1].

Зважаючи на те, що дитина в кожній державі потребує спеціальної
допомоги та піклування, а також забезпечення законних прав та свобод,
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особливо це стосується дітей, які є неблагополучні, з різних життєвих
обставин, беручи до уваги Женевську Декларацію (1924р.) та Декларацію
прав дитини (1959р.), Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй
20 листопада 1989 року резолюцією 44/25 прийняла Конвенцію про права
дитини. На сьогоднішній день 192 держави світу ратифікували Конвенцію,
і зобов’язалися при розробленні національного законодавства керуватися
положеннями та принципами, які закладені в Конвенції щодо захисту
прав та інтересів дітей.

У цьому документі велика увага приділяється захисту прав дітей,
надання права на особливий захист та допомогу з боку держави дітям,
які  в  суспільстві  є  неблагополучними  та  тимчасово  або  постійно
позбавлені  сімейного  оточення  і  не  можуть  залишатися  в  такому
оточенні [2].

У відповідності до  статті 43 Конвенції про  права дитини,  в
1991 році при Організації Об’єднаних Націй, був утворений Комітет по
правах дитини, на який покладаються функції контролю за неухильним
виконанням всіх положень зазначених в Конвенції. Так кожна країна,
яка ратифікувала Конвенцію про права дитини, зобов’язується через
Генерального  секретаря  Органiзацiї  Об’єднаних  Націй  подавати
Комітету доповіді про виконання положень Конвенції, та вжитi урядами
заходи щодо закріплення прав дітей та прогрес, який досягнутий у
здiйсненнi цих прав. Доповіді країнучасниць Конвенції подаються з
періодичністю:  перший  раз  протягом  двох  років  з  дня  набрання
чинності Конвенції у відповідній країні, наступні доповіді кожні п’ять
років.

Ще  одним  кроком,  що  проголошує  пріоритетність  проблем
дитини у суспільстві стало  прийняття Міжнародної декларації про
забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, яка була прийнята
на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в Організації Об’єднаних Націй
30 вересня 1990 року.

Європейський союз для забезпечення прав дитини, враховуючи
міжнародні нормативні документи, зокрема Конвенцію Організації
Об’єднаних  Націй  про  права  дитини,  доповнив  європейське
законодавство такими нормативноправовими актами: Конвенція про
юрисдикцію,  право,  що  застосовується,  визнання,  виконання  та
співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту
дітей (ратифіковано Україною від 14.09.2006); Європейська конвенція
про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про
поновлення опіки над дітьми (ратифіковано Україною від 06.03.2008),
Європейська  конвенція  про  усиновлення  дітей  (переглянута)
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(ратифіковано Україною від 15.02.2011) та ряд інших правових актів
Європейського Союзу.

На основі вищеперелічених нормативноправових актів, кожна
країна учасниця Європейського Союзу в межах своєї країни створила
законодавчу базу стосовно захисту прав дітей. Але спільна риса для
всіх країн Європейського Союзу є те, що пріоритетом має стати захист
так званих кращих інтересів дитини.

Європейське законодавство дозволяє нинішньому поколінню
дітей  в  Європі,  як  правило  не  боятися  батьків  та  суспільства,  а
інформаційна  політика,  яка  ведеться  державами  спрямована  на
донесення інформації до дітей про їхні права, та механізми захисту цих
прав.

Конвенція  про  права  дитини  в  Україні  була  ратифікована
Постановою ВР N 789XII від 27.02.1991, і набрала чинності 27 вересня
1991 року. Визнання Україною Конвенції Організації Об’єднаних Націй
про права дитини, зумовило прийняття основних документів щодо
захисту прав дітей.

Основу українського законодавства щодо захисту прав дітей
становлять: 1) Акти Верховної Ради України  Конституція України,
Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України
“Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, Закон України “Про органи
і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, Закон України
“Про охорону дитинства”, та інші; 2) Укази Президента України – “Про
першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, “Про додаткові заходи
щодо захисту прав та законних інтересів дітей”, “Про заходи щодо
забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей” та інші; 3) Акти
Кабінету Міністрів України – постанови та розпорядження; 4) накази
центральних органів виконавчої влади.

В Україні створено розгалужену систему дитячих соціальних
закладів, через які держава виконує взяті на себе зобов’язання, щодо
державного забезпечення прав та соціальних стандартів дітямсиротам
та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Розуміючи  важливість  і  проблемність  питання  щодо
забезпечення прав дітей, Верховна Рада України 9 березня 2009 року
прийняла  Закон  України  “Про  загальнодержавну  програму
“Національний  план  дій  щодо  реалізації  Конвенції  Організації
Об’єднаних Націй про права дитини” на період до 2016 року”.

За останні роки в Україні відбулися значні зміни в організації
державних органів виконавчої влади, які займаються питаннями захисту
прав дітей. З 9 грудня 2010 року питання, що стосується захисту прав
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сім’ї та дітей, належать до компетенції Міністерства соціальної політики
України.  Міністерство  соціальної  політики  є  головним  органом  у
системі центральних органів виконавчої влади, та виконує функції
формування та забезпечення реалізації державної соціальної політики
у тому числі політики держави щодо забезпечення прав дітей.

Важливим кроком України на шляху європейської інтеграції та
реалізації взятих міжнародних зобов’язань, що стосується захисту прав
дитини, став  підписаний Указ  Президента  України  №811/2011  від
11 серпня 2011 року “Питання Уповноваженого Президента України з
прав дитини” [3]. Цим Указом в Україні вперше за роки незалежності
створено інститут Уповноваженого Президента України з прав дитини,
на який покладено перевірку наявного стану дотримання прав дитини
та  вироблення  дієвих  рекомендацій  щодо покращення  механізмів
захисту прав дітей в Україні. Слід відмітити, що створення інституту
Уповноваженого (Омбудсмана) з прав дітей є поширеною практикою
європейських  країн.  Таким  чином,  країни  Європи  визнають
необхідність захисту найбільш вразливої групи населення, – дітей, яким
потрібні незалежні механізми для захисту та відстоювання своїх прав.

Однак,  не  зважаючи  на  міжнародні  документи,  які  діють  у
міжнародному  праві,  на  сьогоднішній  день  в  усьому  світі  дитина
залишається найменш захищеною ланкою суспільства, чиї права часто
порушуються або не визнаються взагалі. Особливо це стосується дітей,
які  знаходяться  на  забезпеченні  держави,  тобто  дітисироти,  діти
позбавлені батьківського піклування.

Ситуація в Україні не є виключенням. На сьогоднішній день
права дитини залишаються декларативними: діти є об’єктом захисту, а
не суб’єктом правових відносин. У країні немає системного підходу до
врахування  думки  дитини  на  всіх  етапах  її  життя.  Проблемою
залишається відсутність належного фінансування прийнятих державних
програм і заходів щодо забезпечення соціальних гарантій дітейсиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Через  відсутність  належного  фінансування  та  моніторингу
виконання гарантованих державою прав дітисироти та діти, позбавлені
батьківського піклування в Україні продовжують зазнавати насильства
у  закладах  опіки  та  в  дитячих  будинках  сімейного  типу,  нерідко
трапляються випадки приниження гідності дітей.

Отже, пріоритетом соціальної політики для України має стати
вироблення на основі міжнародного законодавства дієвих механізмів
щодо  забезпечення  та  контролю  виконання  основних  принципів
соціального захисту прав та інтересів дітей.
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ФРАНЦУЗЬКИЙ  ДОСВІД  ВИЗНАЧЕННЯ  КРИТЕРІЇВ
УПРАВЛІННЯ  РИЗИКАМИ  В  СИСТЕМІ  ДЕРЖАВНОГО

ФІНАНСОВОГО  МОНІТОРИНГУ

Закон  України  “Про  запобігання  та  протидію  легалізації
(відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  або
фінансуванню тероризму”  зобовязує фінансові установи здійснювати
управління ризиками легалізації  (відмивання) доходів, одержаних
злочинним  шляхом,  або  фінансування  тероризму  з  урахуванням
результатів ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта,
послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх
відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта [4].

Порядок класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризику і
порядок вжиття застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких
свідчить про підвищений  ризик проведення ними таких операцій має
міститися в єдиному внутрішньому документі “Правила проведення
фінансового моніторингу” [5 – 7].

В науковій літературі існує багато досліджень щодо управління
ризиками у фінансовому секторі, в тому числі і управління ризиками
використання фінансової структури для легалізації коштів отриманих
незаконним шляхом. Але ці дослідженні здебільшого спрямовані на
використання складних  математичних і статистичних методів, та
розраховані  для  використання  в  безпосередньо  фінансовими
установами. За більш ніж десяти років існування системи державного
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фінансового моніторингу вимоги до критеріїв управління ризиками
на  державному  рівні  носять  фрагментарний  та  не  системний
характер.

Системи фінансового моніторингу країнчленів Європейського
Союзу  мають  тривалішу  історію,  а  отже  містять  значні  надбання
стосовно  розглядаємого  питання.  Найбільш  привабливий  є  досвід
Франції з двох причин. Поперше французька система державного
регулювання фінансовим сектором найближча до України в порівнянні
з  іншими  країнамичленами  Європейського  Союзу.  Подруге  –
відмінність систем державного фінансового моніторингу в Україні та
Франції.

У Франції  приводом для надання інформації  до підрозділу
фінансової розвідки є заснована на ретельному аналізу підозра, що
операція може використовуватись для відмивання коштів. Це сприяло
накопиченню  та систематизації  колосального досвіду  класифікації
фінансових операцій за рівнем вірогідності їх використання з метою
легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.

Основними  нормативноправовими  актами,  що  регулюють
діяльність в сфері фінансового моніторингу у Франції, є  Закон від
12 липня 1990 року № 90614 “Про участь фінансових інститутів у
боротьбі з відмиванням грошей від незаконного обігу наркотиків” та
Валютнофінансовий кодекс.

Протягом    2009  року  французьке  фінансове  законодавство
зазнало значних змін у зв’язку з реалізацією Директиви 2005/60/ЄС
Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню
фінансової  системи  з  метою  відмивання  коштів  та  фінансування
тероризму від 26 жовтня 2005 року. Суб’єкт фінансового моніторингу
повинен аналізувати всі фінансові операції та реагувати у відповідності
на ризик можливості використання їх для легалізації коштів отриманих
незаконним шляхом.

Наказ від  30 січня 2009 року  № 2009104 Про запобігання
використання  фінансової  системи  для  відмивання  коштів  та
фінансування  тероризму  визначає  ознаки  двох  типів  операцій:  з
високим та низький рівнем ризику використання для відмивання коштів.
Операції що не мають перелічених ознак вважаються звичайними [2].

Звичайні операції вимагають дії з нормальним рівнем уваги,
що  засновані  на  принципах  ідентифікації  клієнта,  регулярного
моніторингу його ділових відносин, оновлення інформації про клієнта,
оцінки  характеру  і  цілей  ділових  відносин,  визначення  на  основі
документації постійних і незвичайних контрагентів клієнта [1].
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Операції  вважаються  з  низьким  ризиком,  між  наступними
суб’єктами:

– фінансовими  установами,  що  створені  державічлені
Європейського Союзу;

– компаніями, цінні папери яких допущені до обігу хоча б на
одному з регульованих фондових ринків Франції , або державіучасниці
Угоди про економічні зони;

– компаніями  зареєстрованих  в  країнах,  де  вимоги  до
законодавства сумісні з законодавством Європейського співтовариства,
за переліком встановленим міністром економіки;

– органами державної влади [1].
Наказ від  30 січня 2009 року  № 2009104 Про запобігання

використання  фінансової  системи  для  відмивання  коштів  та
фінансування тероризму  визначає декілька видів операцій, що містять
низький ризик, наприклад, страхування життя контрактами, де річна
премія  становить  менше  1000  €,  деякі  операції  споживчого
кредитування, деякі операції страхування і т.д. [2].

Для ціх операцій передбачана спрощена система монітоингу з
низьким рівнем уваги.

Операції  з  високою вірогідністю ризику  відмивання  коштів
вимагають додатковий рівень уваги, що  полягає в посиленні вимог до
наданих документів та інформації.

Особливу увагу повинні викликати:
– транскордонні операції з коштами та фінансовими продуктами

фінансових  установ,  що  розташовані  в  країнах  що  не  є  членами
Європейського  Союзу  або  учасниками  угоди  про  Європейський
економічний простір;

– не типові та надзвичайно складні операції ,
– операції, що не мають економічного обґрунтування;
– клієнт або його законний представник фізично не присутні в

цілях ідентифікації;
– клієнт є публічним діячем або його пов’язаною особою;
– операція  або  фінансовий  продукт,  що  супроводжується

анонімністю;
– операція, що проводиться юридичною чи фізичною особою

зареєстрованою в країні, в яких не створено належної системи протидії
легалізації доходів отриманих незаконним шляхом [1].

 В випадку коли операція класифікується як така, що містить
високий ризик  відмивання коштів суб’єкт фінансового моніторингу
має право  додатково:
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1) Збирати про установуучасницю договору необхідні дані, щоб
дізнатися про зміст її діяльності та  оцінити, на основі доступної загалу
та застосовної інформації, її репутацію та якість контролю, під яким
вона знаходиться;

2) Дати  оцінку  засобам  боротьби  з  відмиванням  коштів  та
фінансуванням тероризму, які забезпечуються установоюучасницею
договору;

3) Упевнитись в тому, що рішення про встановлення ділових
відносин  з  іншою  стороною  договору  було  прийняте  членом
виконавчого органу чи будьякою іншою особою, уповноваженою до
цього виконавчим  органом;

4) Передбачити у договорі про кореспондентські відносини чи
надання фінансових інструментів умови передачі інформації на запит
відповідної установи;

5) У рамках послуги банкукореспондента, упевнитись, що коли
вони  приймають  рахунки  кореспондента,  котрі  використовуються
безпосередньо незалежними третіми особами для виконання операцій
з їх власними рахунками, що кредитна установаучасниця договору
перевірила ідентичність клієнтів, які мають безпосередній доступ до
цих коштів кореспондента, та вживає у відношенні до цих клієнтів всі
заходи передбачені законодавчими вимогами [1].

Крім цих положень чітко визначено,  що фінансові установи
можуть  створювати  свої  власні  системи  управління  ризиками  і
регулювати їх в залежності від характеру ризику.

Використання французького досвіду є актуальним для України
при розробці загальнодержавної методики управління ризикам, яка б
дозволила  на рівні  суб’єкта  фінансового моніторингу  акцентувати
увагу на підозрілих операціях та заощаджувати ресурси на моніторинг
операцій з низьким рівнем ризику, що значно підвищить ефективність
системи державного фінансового моніторингу в Україні.
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Вербовий М. В.
м. Львів

МІГРАЦІЙНА  ПОЛІТИКА  ЄС  З  УКРАЇНСЬКОЇ  ПЕРСПЕКТИВИ

Порівняльний  аналіз  міграційного  законодавства  країн  ЄС
засвідчує відсутність уніфікації правового регулювання міграційних
процесів у цих країнах, а відтак  і у  ЄС загалом. Попри утворення
Шенгенської зони, яка передбачає таку уніфікацію щодо надання віз,
на практиці зустрічаємо певні розходження, які поглиблюються щодо
отримання дозволу на перебування та працю. Ще більші розходження
бачимо у питаннях соціального захисту чи надання громадянства. Це
дозволяє говорити про тенденцію збереження визначення міграційної
політики у ЄС за національними урядами.

Разом з тим мусимо відзначити певні спільні для цих держав
риси правового регулювання міграційних процесів. Зокрема міграційна
політика  кожної  з  них  має  тенденцію  до  обмеження  можливостей
легального в’їзду та працевлаштування іммігрантів з метою зменшення
їх  притоку.  Кожна  з  країн  намагається  це  робити  у  свій  спосіб.
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Найпоширенішим  є  квотування  кількості  працівниківмігрантів,
розширення  переліку  вимог  для  заявників  на  отримання  візи,
ускладнення  процедури  надання  дозволу  на  проживання  та
працевлаштування.

Попри багатий досвід еміграції та імміграції у деяких країнах ЄС
(Німеччина,  Франція,  Ірландія,  Італія,  Португалія  тощо),  можемо
відзначати помітну неефективність правових інструментів управління
міграційними  потоками.  Доказом  цього  може  служити  зростання
суспільної  напруги  на  ґрунті  міграції,   численні  порушення
фундаментальних  прав  людини,  зростання  кількості  мігрантів  із
неврегульованим  статусом,  поширення  торгівлі  людьми  з  метою
сексуальної та трудової експлуатації, існування розгалуженої мережі
організованої злочинності в сфері міграції, поширення нелегального
перетину  кордону.

Низьку ефективність міграційної політики ЄС пов’язують із
неготовністю до нових умов та викликів глобальної міграції. Старі
методи не завжди дозволяють досягати поставлених цілей. Надмірний
наголос на прикордонному контролі може вести до формування нової
“залізної завіси” та виникнення замкнутого соціального утворення, в
якому  консервують  суспільну  напругу.  Коли  в  регіоні  проживає
близько 10% осіб іноземного походження (а подекуди до 20 – 25%),
спроби консервації суспільної напруги можуть спричинювати значні
конфлікти [1].

Високий відсоток іммігрантів із неврегулюваним статусом (у
деяких  регіонах  сягає  60  –  70%)  створює  дисбаланс  у  системі
соціального  забезпечення,  оскільки  значні  кошти  перебувають  у
тіньовому секторі. Це зменшує наповнюваність соціальних фондів.
Однак  таких  осіб  неможливо  виключити  з  числа  користувачів
соціальними благами. Наприклад, навіть у тих країнах, де законодавство
не  дозволяє  їм  користуватися  медичним  обслуговуванням,  вони
отримують його в благодійних організаціях.

Окрім того, існує проблема пенсійного забезпечення мігрантів.
На сьогодні дуже незначна частина українських трудових мігрантів
досягла пенсійного віку. Ситуація буде різко змінюватися через 5 – 7
років через високий відсоток українців передпенсійного віку (50 – 60
років). Відсутність регулювання транскордонних переказів пенсій може
спричинювати несподівані наслідки. Зараз дуже важко прогнозувати
ситуацію. Однак якщо пенсійне законодавство не буде пристосоване
до умов глобальної міграції, то можна стверджувати, що тиск у сфері
соціального забезпечення буде зростати.
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Аналіз базових документів ЄС у сфері міграції, зокрема СОМ
(2007) 247 final Applying the Global Approach to Migration to the Eastern
and  South-Eastern  Regions  Neighbouring  the  European  Union  та
СОМ(2007) 248 final On circular migration and mobility partnerships
between  the  European  Union  and  third  countries,  свідчить  про
переважання економічної доцільності над захистом прав людини при
визначенні пріоритетів міграційної політики. Така тенденція призводить
до дисонансу між документами ЄС та ПАРЄ (остання виразно стає на
захист прав людини як ключового підходу). Наприклад, характерною
може бути пасивна реакція на Рекомендацію 1755 (2006) ПАРЄ Human
rights of irregular migrants, чи ініціативи ПАРЄ 2008 року про надання
мігрантам виборчих прав. Аналогічне ставлення в ЄС і до документів
ООН. Конвенція ООН The Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of their Families [2] не ратифікована жодною країною
ЄС. Такий підхід може нівелювати гідність особи й права людини та
провадити до перетворення її на виключно економічний ресурс.

Надання пріоритету економічній доцільності над захистом прав
людини  створює  вкрай  негативний  прецедент  в  умовах  розвитку
демократії, оскільки дозволяє сприймати демократичні принципи та
верховенство права як “розмінну монету” заради економічного зиску.
Україна у визначенні пріоритетів міграційної політики діє у фарватері
цього підходу. Він ліг в основу зареєстрованого у вересні 2008 року у
Верховній Раді України законопроекту про призупинення дії Договору
про реадмісію Україна–ЄС. Його можна простежити у кволих зусиллях
уряду України щодо захисту прав українців за кордоном та протидії
нелегальній міграції; він поширюється і на осіб, котрі звернулися за
отриманням статусу біженця в Україні. Здебільшого їх сприймають як
транзитних  мігрантів  до  ЄС.  За  даними  прикордонної  служби  у
Львівській області близько 18% осіб, затриманих у прикордонній смузі
Польщі,  подавали  свої  заяви  на  отримання  статусу  біженця  в
Україні [1, с.221]. Вкрай не розвинутою залишається інфраструктура
утримання таких осіб, забезпечення фаховим перекладом, розгляду
їхніх  заяв, не  кажучи про розв’язання проблем  наділі  інтеграції  в
українське суспільство.

Лібералізація  міграційної  політики  дає  змогу  трудовому
мігранту  ефективно  “балансувати”  між  країною  перебування  та
батьківщиною  (модель “Маятник”),  а  також  без  остраху  очікувати
завершення  офіційного  терміну  свого  перебування  за  кордоном
(“Повернення”). В обох випадках повернення на батьківщину (як на
короткий,  так  і  на  тривалий  термін)  не  матиме  для  мігранта
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“фатального” характеру, адже він залишає  за собою можливість  (і
право) на повторну трудову міграцію (навіть у випадку якщо мігрант
цим  правом  наразі  не  бажає  користуватися).  Лібералізація  надалі
міграційної  політики сприяє поширенню моделей “Асиміляція” та
“Діаспора”.

Останнім часом у країнах ЄС активно дискутується концепція
циркулюючої міграції (circular migration), яка передбачає, з одного боку,
наявність часового обмеження перебування та праці іммігрантів у цих
країнах, а з іншого – багаторазовість перебування. На нашу думку, ця
концепція містить деякі важливі відповіді на сучасні виклики. З одного
боку задоволені потреби ринку праці країнреципієнтів та знижений
тиск на соціальну сферу, тому що дозволяє виводити з тіні роботу та
життя мігрантів [3]. З іншого боку країни походження мігрантів не
потерпають від “відтоку мізків” та отримують приплив фінансових
(прямі перекази заробітків трудових мігрантів) і кадрових інвестицій
(навики та кваліфікація мігрантів, котрі повертаються). Тісні зв’язки
мігрантів  зі  своєю  Батьківщиною  значно  полегшують  процес
реінтеграції  після  повернення  і  скорочують  час  перебування  за
кордоном,  тому  що  емігранти  швидше  знаходять  можливості  для
облаштування свого життя на Батьківщині.

На  нашу  думку,  концепція  циркулюючої  міграції  потребує
певних доповнень.

Поперше, пріоритет має належати гарантуванню прав людини.
Міжнародна  конвенція  The  Protection  of  the  Rights  of All  Migrant
Workers  and  Members  of  their Families може  лягти  в  основу  цього
підходу.  Додаткова  мета  –  зменшення  кількості  мігрантів  з
неврегульованим статусом шляхом підвищення їхньої захищеності. Це
також  дозволить  значно  знизити  ризики  трудової  та  сексуальної
експлуатації, а також ефективно протидіяти торгівлі людьми.

Подруге,  варто  розширити  перелік  осіб,  котрі  можуть
користуватися перевагами такого виду міграції, а не обмежувати його
в  основному  висококваліфікованими  та  сезонними  працівниками.
Корисним  може  бути  досвід  Польщі,  де  українцям  дозволяють
працювати 90 днів без спеціальних дозволів. Завдяки цьому вдалося
значно скоротити кількість іммігрантів із неврегульованим статусом та
перевести відносини в сферу правового регулювання.

Потретє, слід застосувати комплексний підхід до врегулювання
всіх аспектів міграції. Соціальне забезпечення, медичне обслуговування
та  транскордонний  перерахунок  пенсій  має  бути  невід’ємною
частиною цієї політики.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ДОСВІД  УДОСКОНАЛЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  УСТРОЮ  НА

ЛОКАЛЬНОМУ  РІВНІ:  УРОКИ  ДЛЯ  УКРАЇНИ

У другій половині ХХ століття у низці європейських держав
пройшла хвиля реорганізації адміністративнотериторіального устрою
на локальному рівні управління. У деяких державах кардинальні зміни
меж  адміністративнотериторіальних  одиниць  відбувалися
неодноразово.  Таким  чином  досвід держав  світу  підтверджує,  що
проблема оптимальної організації території та владних структур має
перманентний  характер  і  тому  є  однією  з  найбільш  складних  та
ресурсомістких.  Вивчення  європейського  досвіду  удосконалення
адміністративнотериторіального устрою має принципове значення
на сучасному етапі реформування системи державного управління.

У цьому контексті важливо зосередитися на вивченні причин
частих змін адміністративнотериторіального характеру в європейських
державах,  а  також  зрозуміти  чим  було  продиктоване  бажання
центральної влади йти на такі кардинальні кроки. Крім цього слід також
пояснити чому не у всіх державах такі реформи відбулися. Варто також
дати відповідь чи на сучасному етапі реформа локального рівня в
системі  територіального  управління надалі  потребує  кардинальної
реорганізації.  Поряд  з  цим  належить  виявити  основні  тенденції  у
підходах до реформування, зокрема стосується це насамперед еволюції
механізмів втілення конкретних змін адміністративнотериторіального
устрою на практиці.
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Для  вирішення  поставлених  завдань  доцільно  здійснити
порівняльний  аналіз  реформ  локального  рівня  адміністративно
територіального устрою провідних європейських держав протягом
останніх двадцяти років. Об’єктом такого аналізу мали б стати зміни не
лише територіального характеру, а й функціонального: реорганізація
управлінських  органів,  перерозподіл  владних  компетенцій  між
ієрархічними рівнями управління, бюджетна децентралізація тощо.

Вважається,  що  адміністративнотериторіальна  реформа  є
надзвичайно  дорогим  і  у  зв’язку  з  цим,  крайнім  інструментом
підвищення  ефективності  системи  територіального  управління.
Застосовують її, як правило тоді, коли усі інші способи удосконалення
системи управління не дають бажаних результатів. У повоєнній Європі
часті спроби реалізувати адміністративнотериторіальні реформи були
спричинені низкою обставин.

Поперше, адміністративнотериторіальний устрій більшості
держав ще у середині ХХ століття мав глибоке історичне (зазвичай
навіть  середньовічне)  коріння.  Конфігурація  адміністративно
територіальних  одиниць  локального  рівня  відтворювала
адміністративнорелігійні структури (поділ на парафії), відображала
насамперед  реалії  феодального  господарювання,  їх  територіальна
доступність визначалася характеристиками та можливостями гужового
транспорту тощо. Таким чином зміни в організації економічного життя,
у посиленні мобільності населення, впровадження технічних засобів
комунікації  зумовили  кардинальні  зміни  у  організації  системи
управління  і  насамперед спричинили  доцільність  перегляду  засад
територіальної організації влади на місцях.

Подруге,  приводом  реорганізації  адміністративно
територіального  поділу  стали  устроєві  трансформації  в  державах
Європи. Якщо ще 50 років тому система управління європейських
держав ґрунтувалася на засадах патерналізму (Західна Європа) чи
тоталітаризму (Східна Європа), то на сьогодні на всьому європейському
просторі в основі адміністративнотериторіальної організації лежать
принципи народовладдя,  децентралізації та  субсидіарності. Таким
чином, для формування адміністративнотериторіальних одиниць уже
не достатньо забезпечення відповідної територіальної компактності та
доступності, такі одиниці повинні бути самодостатніми (або хоча б
дієздатними) у реалізації власних та делегованих владних повноважень.

Потретє, за останні декілька десятків років відбулося суттєве
розширення управлінських функцій, які реалізовують територіальні
органи  влади.  Зокрема  йдеться  про  набуття  обслуговувального
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характеру управлінської діяльності, що суттєво збільшило необхідність
забезпечення контактів у системі “влада” – “громадянин”. Обов’язки
органів влади на місцях зросли на стільки, що лише добре підготовлені,
відповідно ресурснозабезпечені одиниці реально спроможні повною
мірою їх реалізовувати.

Почетверте, розвиток місцевого самоврядування та системна
децентралізація влади спричинили розвиток та посилення локальної
самоідентифікації громадян. Тепер постала необхідність, щоб локальна
адміністративнотериторіальна  одиниця  віддзеркалювала  реально
існуючу соціальнотериторіальну спільноту (громаду).

Важливим завданням вітчизняної науки державного управління
є  визначення  того,  який  саме  досвід  зарубіжних  держав  щодо
реформування  системи  адміністративнотериторіального  устрою
може  бути  корисним  та  прийнятним  для  України.  Зрозуміло,  що
вітчизняна специфіка змушує обережно ставитися до використання
зарубіжного  досвіду  територіального  управління.  Як  стверджує
О. Мошак “не слід обмежуватися пропозиціями з реалізації в Україні
тих чи інших європейських принципів лише тому, що у країнах з іншим
рівнем економічного розвитку, іншим рівнем розвитку громадянського
суспільства,  іншим  типом  політичної  культури  та  усталеними
державницькими  традиціями  вони  демонструють  свою  ефекти
вність” [7, с. 48, 49]. Крім цього М. Долішній та Л. Шевчук відзначають,
що “досвід багатьох європейських країн показує, що для удосконалення
системи  державного  і  місцевого  управління  немає  чіткого
однозначного  обґрунтування  оптимального  співвідношення  між
розмірами  і  кількістю  адміністративних  одиниць,  з  одного  боку,  і
ефективністю управління, демократією і децентралізацією владних
повноважень, – з іншого” [3, с. 10].

Поряд з цим серед українських науковців панує консенсус щодо
низки питань, пов’язаних з доцільністю використання принципових
моментів здійснення такого реформування. Наприклад, вважаємо за
доцільне  погодитися  з  О.  Кучабським,  який  стверджує,  що  у
методологічному  плані  удосконалення  адміністративно
територіального  устрою  повинно  ґрунтуватися  на  передовому
вітчизняному та світовому досвіді вирішення питань територіального
розміщення,  взаємодії  та  структури  елементів  насамперед
географічного характеру [4].

Важливим  аспектом  реформування  є  його  узгодженість  з
трансформаційними  процесами  у  інших  сферах  суспільної
життєдіяльності.  На  підставі  вивчення  зарубіжного  досвіду
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М. Пухтинський  прийшов  до  висновку,  що  “адмінреформа  має
супроводжуватись  трансформаційними  процесами  в  сферах
економічного і соціального розвитку, зокрема, щодо освіти, охорони
здоров’я, пенсійного забезпечення” [9, с. 35]. Окремі дослідники також
переконують, що реформа адміністративнотериторіальних структур
є лише завершальною стадією широкомасштабного реформування у
різних сферах суспільнополітичного та соціальноекономічного життя
держави [5, с. 172].

Спільною  обставиною,  яка  характеризує  всі  реформи
адміністративнотериторіального  устрою  європейських  держав
останніх років є їх демократична природа. Зокрема, О. Кучабський
стверджує, що досвід передових світових держав свідчить, що “суть
політичних реформ, пов’язаних з демократизацією суспільних відносин
зводиться до формування громадянського суспільства, здатного стати
центральним  суб’єктом  управлінського  процесу  в  державі  та
генератором підвищення ефективності державного управління завдяки
якісно новому рівню самоорганізації” [6].

Основним механізмом втілення демократичних принципів у
системі територіального управління є децентралізація влади. На думку
М. Олійника “сучасний світовий досвід переходу від тоталітарної моделі
адміністративнотериторіального  устрою,  для  якого  характерна
надмірна централізація, передбачає його децентралізацію” [8, с. 169].
М. Багров, керуючись передовим досвідом західноєвропейських країн
обґрунтовує  доцільність  децентралізації:  “рівень  сьогоднішнього
соціальнополітичного  та  технологічного  розвитку  суспільства,
пов’язаного з наростанням його динамізму, рухливості, збільшенням
обсягів інформації, вимагає децентралізації управління” [2, с. 111].
Виходячи із досвіду зарубіжних країн науковці пропонують виключити
зі сфери компетенції органів виконавчої влади та передати до відання
місцевого  самоврядування  всі  повноваження,  які  можуть  бути
ефективно реалізовані на рівні територіальної громади [1, с. 46].

Аналізуючи світовий досвід реформування адміністративно
територіального устрою на локальному рівні, констатуємо, що його
ініціатива  зазвичай виходила  не  від  локальних  суб’єктів  владних
відносин,  а  від  центральних  органів  влади.  Це  не  значить,  що  не
відбувалося широке обговорення шляхів, умов та засобів, необхідних
для  проведення  реформування,  з  урахуванням  національних
особливостей управлінської моделі, історичнокультурного розвитку
та взаємовідносин держава–громадянин. Навпаки, європейський досвід
демократії передбачає якнайширше залучення громадян до прийняття
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важливих  державницьких  рішень,  але  все  ж  таки  провідну  та
координуючу роль у зазначену процесі відіграє держава.

На сьогодні Україна все ще знаходиться на етапі вибору власного
шляху  реформування  адміністративнотериторіального  устрою  та
територіальної організації влади і не лише має змогу, а й зобов’язана
скористатися позитивним досвідом проведення зазначених процесів,
що  відбулися  у  багатьох  країнах  світу  (насамперед  Європи).  Це
дозволить уникнути багатьох помилок, що чекають державу на шляху
реформи, навчаючись на помилках інших.
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здійснення адміністративної реформи в Україні / М. Пухтинський //
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Добрєва Н. Ф.
м. Львів

ФОРМУВАННЯ  ТРАНСКОРДОННОГО  СПІВРОБІТНИЦТВА
УКРАЇНИ  ЗА  ЄВРОПЕЙСЬКИМИ  СТАНДАРТАМИ

Актуальним питанням теорії і практики європейської інтеграції
України на сучасному етапі є формування системи транскордонного
співробітництва  за  європейськими  стандартами,  так  як  розбудова
європейського рівня транскордонного співробітництва України може
стати конкретною презентацією європейських намірів України. Тому
виникає  необхідність  вивчення  та  аналізу  європейського  досвіду
функціонування  транскордонного  співробітництва,  зокрема
європейських  угруповань  територіального  співробітництва.
Необхідність проведення дослідження зумовлено низкою проблемних
питань,  які  сьогодні  стримують  розвиток  транскордонного
співробітництва в Україні. Насамперед, недостатній рівень уваги з боку
центральної  влади  до питань  транскордонного  співробітництва  як
засобу розвитку українських регіонів та одного з найбільш ефективних
шляхів наближення України до ЄС, відсутність належної фінансової
підтримки,  правова  невизначеність  і  дисбаланс  повноважень  між
центральною та регіональною владою у питаннях транскордонного
співробітництва.

Протягом трьох останніх десятиліть Європейський Союз, та Рада
Європи перебувають у пошуку оптимальних механізмів територіальної
співпраці. Новим її інструментом Рада та Парламент Європейського
Союзу визначають Європейські угруповання територіальної співпраці

Європейські  угруповання  територіального  співробітництва
(ЄУТС) – це нові форми транскордонного співробітництва в рамках
Європейського союзу, які виникли з прийняттям 5 липня 2006 року
Європарламентом та Радою Європи Регламенту №1082/2006 щодо
Європейських  угруповань  територіального  співробітництва.
Відповідно  до  даного  Регламенту,  Європейські  угруповання
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територіального співробітництва – це угруповання, створені з метою
полегшення та  сприяння транскордонному,  транснаціональному та
міжрегіональному співробітництву між членами ЄС в цілях зміцнення
економічного та соціального єднання. Членами такого угруповання
можуть  бути  державичлени  Європейського  союзу,  органи
регіональної влади, органи місцевої влади, громадські установи. Як
показує досвід європейських країн, участь у ЄУТС дає можливість
реалізовувати  унікальні  проекти  як,  наприклад,  побудова
транскордонного  госпіталю  на  французькоіспанському  кордоні,
будівництво якого розпочалося у 2009 році, знаходиться він в Іспанії, за
2 км від кордону з Францією. Займатиме цей госпіталь 19 000 м2 і зможе
приймати  одночасно  71  пацієнта.  Майбутній  госпіталь
обслуговуватиме 30 000 жителів з провінцій Хірона та Ллейда в Іспанії
та Капсір у Франції. Бюджет такого проекту – 38,5 млн євро, з яких
18,5 млн  євро  надає  Європейський  фонд  регіонального  розвитку.
Медичний  персонал  складатиме  200  осіб  і  обиратиметься  обома
державами відповідно до обсягів їхнього фінансування. Обидві держави
називають цей проект «найкращим прикладом боротьби за рівність
жителів у доступі до послуг в Європі». Прикладами інших проектів, які
реалізуються в Європі завдяки участі територій в ЄУТС можуть бути
наступні: побудова рибопідйомника та двох мостів через річку Іполі
(ЄУТС  ІстерГранум,  угорськословацький  кордон),  створення
коридору охорони навколишнього середовища вздовж ріки Тамега та
транскордонних мистецьких шкіл (ЄУТС Шавез – Верін, іспансько
португальський кордон), вирішення проблемних питань у зоні р. Есп’єр,
які виникають через часті повені в регіоні та побудова нових тринадцяти
ліній автобусного сполучення в рамках ЄУТС Ліль–Кортрійк–Турнай
(французькобельгійський  кордон).  Загалом  в  рамках  ЄУТС
реалізуються десятки різноманітних програм щодо проблемних питань
регіонів,  переважно  в  сфері  охорони  навколишнього  середовища,
логістики, туризму та зайнятості.

Європейські  угруповання  територіального  співробітництва
відрізняються від інших подібних механізмів регіональної політики ЄС,
наприклад єврорегіонів, декількома засадничими ознаками. Поперше,
ЄУТС володіє правосуб’єктністю, є юридичною особою. Подруге,
учасниками такого угруповання, як вже згадувалось, можуть бути не
тільки держави, органи регіональної чи місцевої влади, а й громадські
організації чи інші зацікавлені юридичні особи. І потретє, члени ЄУТС
реалізують співробітництво на транскордонному, транснаціональному
та міжрегіональному рівнях – всіх трьох рівнях регіональної політики
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ЄС. Тобто участь в таких угрупованнях дає можливість якнайширшого
представництва  і  врахування  інтересів  населення  території
Європейського  угруповання територіального  співробітництва,  хоча
потрібно виділити і деякі проблеми, з якими стикаються ЄУТС у своїй
діяльності, основними з яких можна виділити довгий період адаптації
нових норм  до національних  законодавств  та  складність  процедур
фінансового контролю. Таким чином, нові форми транскордонного
співробітництва  в  Європі,  зокрема,  європейські  угруповання
транскордонного співробітництва – це якісно ефективнішій інструмент
регіональної  політики  Європейського  союзу  порівняно  з  іншими
подібними  інструментами.  Такі  форми  співробітництва
відкривають нові можливості транскордонної співпраці і для України.
В  першу  чергу  –  для  українських  учасників  “Карпатського
Єврорегіону”, які з прийняттям Протоколу №3 до Мадридської конвенції
щодо  транскордонного  співробітництва  між  територіальними
общинами матимуть можливість офіційного членства в угрупованні
Унг–Тіса–Тур–Слана, яке функціонує на базі даного єврорегіону.
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Гетьманець А.  Г.
м. Київ

ДЕЯКІ  ПИТАННЯ  ДЕРЖАВНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ  У  СФЕРІ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ  І  РАДІОМОВЛЕННЯ  В  УКРАЇНІ  ТА  ЄС

Стратегічний курс України на інтеграцію в Європейський Союз
зумовлює необхідність орієнтуватися на копенгагенські та мадридські
критерії. Прагнення України стати повноцінним членом ЄС повинно
не лише співвідноситися з цими критеріями, але й реалізовуватись у
чіткій  відповідності  з  їх  змістом.  Це  означає,  що  Україна  у  сфері
державного управління повинна керуватися не лише внутрішньою
політичною  кон’юнктурою,  але  й,  нарешті,  чітко  визначеними
європейськими критеріями, цінностями і стандартами.

Свобода слова та інформації є основою успішного розвитку
демократії та базовою умовою членства в Європейському Союзі.
Створення  політикоправових  умов,  які  заохочують  вільне
функціонування  засобів  масової  інформаці ї ,   гарантують
громадянам  демократичні  права  і  свободи  та  забезпечують
національну  інформаційну  безпеку  –  одне  з  головних  завдань
державної влади.

Тому  важливим  нині  є  визначення  основних  напрямів
удосконалення  державного  регулювання  у  сфері  телебачення  і
радіомовлення  України  за  умов  впровадження  в  національне
законодавство стандартів ОБСЄ та Ради Європи, врахувавши обов’язки
та зобов’язання України, що випливають з її членства в Раді Європи, з
метою досягнення відповідності політичній складовій Копенгагенських
критеріїв щодо набуття членства в Європейському союзі.

З  метою  додержання  законодавства  в  галузі  телебачення  і
радіомовлення та інших нормативних актів у 1994 році в Україні було
створено  Національну  раду  України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення.  Вона  була  передбачена  Законом  України  “Про
телебачення і радіомовлення”, який був прийнятий у жовтні 1993 року.

Частиною  3  статті  7  Закону  України  “Про  телебачення  і
радіомовлення”  встановлено,  що  єдиним  органом  державного
регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно
від  способу  розповсюдження  телерадіопрограм  і  передач  є
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі –
Національна рада) – спеціальний конституційний, постійно діючий
позавідомчий державний орган [1].
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Створення Національної ради задекларовано Законом України
“Про телебачення і радіомовлення” 21 грудня 1993 року. Її діяльність
регулюється  Конституцією  України,  законами  України:  “Про
телебачення і радіомовлення”,  “Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення”, – іншими законами та ґрунтується на
принципах незалежності, об’єктивності, прозорості, доступності для
громадськості,  врахування  культурної,  ідеологічної  та  політичної
багатоманітності  в  суспільстві,  врахування  загальновизнаних
міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення, повноти
і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень [2].

Національна рада України є колегіальним органом, до її складу
входять 8 осіб, з них: чотири члени Національної ради призначаються
Верховною Радою України, інші чотири – Президентом України [2].
Відповідно до частини другої статті 3 Закону України “Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення” Національна рада
не  може  делегувати  свої  повноваження  третім  особам.  Член
Національної ради не може одноосібно здійснювати функції, покладені
на Національну раду [2].

Національна рада є юридичною особою, має печатку із своїм
найменуванням та зображенням Державного Герба України [2]. Цей
державний  орган  створено  з  метою  реалізації  та  контролю  за
додержанням  законодавства  України  у  сфері  телебачення  і
радіомовлення, забезпечення свободи слова і масової інформації, прав
та  законних  інтересів  споживачів  (телеглядачів  і  радіослухачів),
виробників  і  розповсюджувачів  масової  звукової,  візуальної,
аудіовізуальної інформації і даних, розробки і здійснення державної
політики ліцензування телерадіомовлення, раціонального використання
природно  обмеженого  радіочастотного  ресурсу  держави,  а  також
організації  та  визначення  перспектив  розвитку  телебачення  і
радіомовлення  в  країні.  Національна  рада  здійснює  державну
реєстрацію телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги і
веде відповідні реєстри у порядку, визначеному Законом України “Про
телебачення і радіомовлення” [2].

Державне регулювання національного телерадіоінформаційного
простору здійснюється відповідно до Плану розвитку, який розробляє і
затверджує Національна рада згідно з визначеними законами України
принципами, завданнями та пріоритетами (частина 5 ст. 7 Закону України
“Про телебачення і радіомовлення” [1].

Регуляторний орган діє в інтересах суспільства і є самостійним у
межах повноважень, визначених Конституцією та іншими законами України.
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Статтею 17 однойменного Закону визначено, що Національна
рада у межах своїх повноважень приймає рішення, може розробляти
відповідні  положення,  правила  та  інструкції,  які  затверджуються
рішенням Національної ради, організовує та контролює їх виконання,
видає рекомендації. Рішення Національної ради є обов’язковими до
виконання на території України. Рішення індивідуальної дії набирають
чинності з дня їх прийняття, рішення, що мають нормативноправовий
характер, – з дня їх оприлюднення (частина 9 статті 24) [2].

Офіційним виданням Національної ради є “Вісник Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення”, де друкуються
усі нормативноправові документи, рішення, оголошення про конкурси
на канали та частоти мовлення. Крім того, рішення Національної ради
оприлюднюються на офіційному сайті Національної ради у мережі
Інтернет, з якими можуть ознайомитися усі бажаючі.

Отже,  Національна  рада  наділена  відповідними  державно
владними повноваженнями зовнішнього виразу виконавчої гілки влади,
спрямованими на реалізацію завдань і функцій держави:  здійснює
контрольнонаглядові, регулятивні та дозвільнореєстраційні функції
щодо юридичних та фізичних  осібпідприємців у сфері телебачення і
радіомовлення, – проте формально є незалежною установою, що не
відноситься до органів виконавчої влади.

У більшості демократичних держав ринок електронних ЗМІ
регулює відповідний регуляторний орган:

– Чеська Республіка – Рада з питань радіомовлення і телебачення
(Council for Radio and TV Broadcasting);

– Естонія  –  Естонська  рада  з  питань  суспільного  мовлення
(Estonian Public Broadcasting Council);

– Франція – Вища аудіовізуальна рада   (Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel (CSA);

– Німеччина  –  Об’єднання  директорів  державних  органів  з
питань  медіа  Німеччини  (Direktorenkonferenz  der
Landesmedienanstalten (DLM);

– Греція  –  Національна  рада  з  питань  радіо  і  телебачення
(National Council for Radio and Television);

– Угорщина – Національна комісія з питань радіо і телебачення
(National Radio and Television Commission ORTT);

– Італія – Відомство з питань комунікацій (Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (AGCOM);

– Норвегія – Норвезьке відомство з питань медіа (Norwegian
Media Authority (Medietilsynet);
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– Польща  –  Національна  рада  з  питань  телерадіомовлення
(National Broadcasting Council (KRRiT);

– Португалія – Регуляторний орган з питань медіа  (Regulatory
Authority for the Media, Entidade Reguladora para a Comunicação Social
(ERC);

– Словенія  –  Агентство  з  питань  поштових  та  електронних
комунікацій Республіки Словенія (Post and Electronic Communication
Agency of the Republic of Slovenia);

– Іспанія –
1) Аудіовізуальна  рада  Андалусії    (Audiovisual  Council  of

Andalusia);
2) Аудіовізуальна рада Каталонії (Audiovisual Council of Catalonia

(CAC);
– Швеція – Відомство з питань радіо і телебачення (Radio and

TV Authority (RTVV);
– Швейцарія –
1) Незалежне управління з питань скарг (Independent Complaints

Authority (UBI/AIEP);
2) Федеральне управління з питань комунікацій (Office Fédéral

de la Communication (OFCOM);
– Туреччина  –  Вища  рада  з  питань  радіо  і  телебачення

Туреччини (Turkish Radio and Television Supreme Council (RTÜK);
– Велика Британія – Управління з питань комунікацій (Office for

Communications (OFCOM).
Крім європейських країн, Сполучених Штатів та Канади, подібні

регуляторні органи існують і в таких країнах, як Аргентина, Австралія,
Бразилія й Нова Зеландія.

Незважаючи  на  відмінності  у  структурі  або  повноваженнях
регуляторів електронних ЗМІ, прикметною ознакою для багатьох з них
є їх фінансова та політична незалежність [3].

Члени регуляторноконтролюючого  органу  (або  генеральний
директор – у випадку органа, що складається з однієї посадової особи)
не можуть одержувати, наприклад, від політичних партій, будьяких
обов’язкових  вказівок.  Норми  закону  позбавляють  законодавчі  та
виконавчі  органи  можливості  скасовувати  рішення,  ухвалене
регулятором у сфері телебачення і радіомовлення.

Ключовим елементом незалежності регуляторних органів у
сфері телерадіомовлення є встановлені законодавством схеми його
фінансування.  Приклад  Чехії,  Греції,  Латвії,  Мальти  та  Польщи
свідчить,  що  при  державному  фінансуванні,  чиниться  тиск  на
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регулятора.  Для  забезпечення  максимальної  незалежності
регуляторних  органів  електронних  ЗМІ  створюється  механізм
змішаного фінансування (тобто, приватне й державне) – як приклад,
OFCOM у Великобританії або AGCOM в Італії тощо – або цілком
незалежне, недержавне фінансування (за рахунок надходження сплати
за частоти, ліцензії чи інші дозвільні документи на право мовлення,
штрафні санкції тощо) [3, с. 72].

З огляду на  це, Рада Європи 20  грудня 2000 року на 735му
засіданні заступників міністрів ухвалила Рекомендацію Rec (2000) 23
“Про незалежність і функції регуляторних органів у секторі мовлення”.
Цим документом Рада Європи рекомендувала урядам державчленів:

1) утворити незалежні регулювальні органи в секторі мовлення;
2) включити до національного законодавства положення,  а в

політику  –  заходи,  які  надавали  б  регуляторним  органам  сектора
мовлення повноваження виконувати свої завдання (як це й передбачено
національним законодавством) ефективно, незалежно й відкрито.

З метою здійснення контролю за діяльністю засобів масової
інформації в Угорщині утворено Національний Комітет з питань радіо
і телебачення Угорщини  [4].

Національний Комітет – незалежний орган, основним завданням
якого є забезпечення свободи висловлювань шляхом сприяння появи
мовників на ринку, запобігання створення монополістів та захисту
незалежності телерадіомовників. Згідно з Актом “Про телебачення і
радіомовлення”, Національний Комітет утворюється на паритетних
засадах із числа представників партій у вищому законодавчому органі
країни – Державних Зборах Угорщини. Відповідно до статті 33 цього
Акта, члени Комітету обираються строком на чотири роки і не можуть
відзиватися.  Національний Комітет діє незалежно від Уряду та урядових
структур і є підзвітним лише Державним Зборам Угорщини.

Регуляторний та контрольний орган фінансується за рахунок:
– ліцензійної плати (приблизно 21 млрд. форинтів щорічно);
– оплати за частоту;
– штрафних санкцій (приблизно 1 млрд. форинтів щорічно).
Проаналізувавши функціональні повноваження регуляторних

органів країн Європи, Європейська комісія Ради Європи 02.12.2004 року
в Брюсселі висловила істотне занепокоєння з приводу того, що не всі
державичлени  дотримуються  принципів  незалежності  та
неупередженості;  діяльність  національних регуляторних органів,  у
деяких  випадках,  ускладнюється систематичним призупиненням  її
рішень [4].



3 7

Матеріали  науково-практичної  конференції

Не зважаючи на деякі перешкоди в ефективному функціонуванні
окремих  регуляторноконтролюючих  органів,  зарубіжний  досвід
свідчить й про позитивні тенденції роботи. Так, Британський OFCOM
має велику структуру й озброєний дуже широкими повноваженнями:
крім  ринку  телебачення  і  радіомовлення,  охоплює  питання
телекомунікації та конкуренції.

На відміну від Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення,  більшість  регуляторних  органів  зарубіжних  країн:
Австрії, Канади, Бельгії, Франції – відповідають за регулювання як
телерадіомовлення, так і телекомунікаційних систем країни.

Так, Комітет з питань телерадіомовлення та телекомунікаційних
послуг Канади  гарантує, що усі жителі Канади матимуть  доступ до
широкого кола різноманітних високоякісних канадських програм, а також
доступ  до професійних  можливостей  системи  телерадіомовлення.
Програми канадської  телерадіомовної системи повинні відображати
творчість  і  талант,  двомовні  особливості,  міжкультурне  розмаїття,
особливі місця та особливих людей у суспільстві країни [5].

У  переважній  більшості  країн  Європи  створено  подвійну
систему  телебачення  і  радіомовлення  –  суспільну  і  комерційну.
Національним законодавством регулюється діяльність у сфері надання
програмних послуг,  діяльність  суб’єктів  суспільного  телебачення  і
радіомовлення,  визначається  обсяг  програм  та  передач
телерадіокомпаній, реклами та надання спонсорської допомоги.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
за  своїм  конституційноправовим  статусом  є  постійно  діючим
позавідомчим  колегіальним  державним  органом  регулювання
діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, підконтрольним та
підзвітним Верховній Раді України та Президенту України.

За державновладними повноваженнями зовнішнього виразу,
спрямованими на реалізацію завдань і функцій держави, державно
правовою природою Національну раду можна віднести до виконавчої
гілки влади, натомість встановлений Конституцією України, законами
України  “Про  Національну  раду  України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення”,  “Про  телебачення  і  радіомовлення”  статус  цієї
державної  установи  дає  підстави  стверджувати  про  незалежність
спеціального наглядового та регулюючого державного органу  в галузі
телерадіомовлення.

Національна рада наділена і здійснює контрольнонаглядові,
регулятивні та дозвільнореєстраційні функції щодо юридичних та
фізичних осібпідприємців у сфері телебачення і радіомовлення.
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З огляду на передовий світовий досвід регуляторних органів у секторі
мовлення,  Національну  раду  України  наділено  наглядовими  та
регулюючими повноваженнями у сфері телебачення і радіомовлення. Проте
більшість подібних контрольних установ зарубіжних країн: Австрії, Канади,
Бельгії, Франції – відповідають за регулювання як телерадіомовлення, так і
телекомунікаційних систем  країни.  Це  дає  можливість  державному
регуляторному  органу  гарантувати,  що  телерадіомовлення  та
телекомунікаційні системи держави слугують суспільству.

На відміну від Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, зарубіжні регуляторні органи є фінансово та політично
незалежними,  у  випадках  систематичного  порушення  чинного
законодавства застосовують ефективну, дієву систему санкцій, спрощену
процедуру позбавлення телерадіоорганізацій права на мовлення.

Аналіз  можливості  виконання  Національною  радою
регуляторних повноважень свідчить про недосконалість вітчизняної
нормативноправової системи. Чинне законодавство має прогалини у
частині  встановлення норм та визначення контрольних функцій у сфері
реклами, захисту прав телеглядачів і радіослухачів від негативного
впливу аудіо та відеопродукції, яка пропагує насильство, жорстокість
та неповагу до особистості, не відповідає вимогам суспільної моралі;
відсторонює Національну раду від виконання належного контролю за
мовленням ТРО під час виборчого процесу; позбавляє можливості
вжиття дієвих заходів із припинення безліцензійної діяльності суб’єктів
з надання програмних послуг.

Наслідком  законодавчої  неврегульованості  є  здійснення
державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення не в
повному обсязі. Застосування неефективних заходів впливу обмежує
як права державного органу, так і права телеглядачів та радіослухачів,
обов’язки суб’єктів господарювання у сфері телерадіомовлення.

Для  забезпечення  громадян  наданням  якісних  послуг,  які  б
відповідали  потребам  суспільства,  вкрай  необхідно  удосконалити
систему регулювання цієї галузі.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА  МОВНОГО  ПИТАННЯ  В  УКРАЇНІ

В Україні засобом спілкування та інтелектуального вивчення
особистості  в  основоному  є  українська  мова.  Вона  відображає
самобутність багатомільйонного українського народу і є основою його
духовності та історичної пам’яті.

Згідно  з  частиною  першою  статті  10  Конституції  України
українська мова є державною мовою в Україні. Тому мовна політика
повинна посідати чільне місце в системі державних пріоритетів, її
стратегічним  завданням  є  забезпечення  неухильного  додержання
конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування
української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій
території  України,  вільного  розвитку,  використання  і  захисту  мов
національних меншин та задоволення мовних потреб громадян України.
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Згідно з даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року
більшість  населення  (67,5 %)  вважає  українську  мову  рідною,  на
другому місці (29,6 %) – російська мова.

Проте  нинішня  мовна  ситуація  в  Україні  є  результатом
незавершеного  в  радянський  період  асиміляційного  процесу  –
перетворення  україномовної  спільноти  на  російськомовну.  Як
наслідок – незбалансований характер двомовності, що віддзеркалює
постколоніальний стан українського суспільства.

В  Україні  мовна  політика  регулюється Законом  “Про  мови  в
Україні”,  який  був  прийнятий  ще  в  радянський  час.  Використання
української та інших мов регулюється також Законами України “Про
інформацію”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про реклам”, “Про
підприємництво”  та  іншими  (всього  понад  40  законів).  Але  як  за
президентства Л. Кравчука, так і за президентства Л. Кучми та В. Ющенка
українська  влада  не  спромоглася  розробити  і  здійснити  ефективну
програму мовного планування, створити дієвий механізм відродження
і підтримки української мови і протидіяти мовнокультурній експансії
Росії. За указом Президента Л. Кучми, з квітня 2001 р. відповідальним за
проведення  державної  мовної  політики  став  Державний  комітет
телебачення і радіомовлення України. Однак лише в серпні 2003 року в
його складі створено Департамент мовної політики. У 2005 р. головним
органом із забезпечення реалізації державної мовної політики в системі
центральних органів виконавчої влади стало Міністерство культури і
туризму  України,  в  якому  створено  мовний  сектор  (з  трьох
співробітників). Як консультативнодорадчий орган при Президентові
України в 1997 – 2001 рр. існувала Рада з питань мовної політики, однак
її можливості впливати на мовну ситуацію були незначними.

З  1  січня  2006  року  на  території  України  вступила  в  дію
Європейська Хартія про регіональні мови і мови меншин. ( у 2000 році
рішенням Конституційного Суду України закон вже був скасований
унаслідок порушення процедури його підписання) – об’єм і деталізація
зобов’язань, узятих Україною по виконанню Хартії регіональних мов і
мов меншин, були істотним чином скорочені.

Ураховуючи  необхідність  вироблення  послідовного  і
виваженого підходу до вирішення мовних питань, Указом Президента
України № 161/2010 від 15.02.2010р., було постановлено схвалити
Концепцію  державної  мовної  політики.  Указ  не  скасовано  і  він
перебуває на офіційному сайті чинного Президента України в рубриці
“офіційні  документи”,  проте  реальні  кроки  політичної  сили,  що
перебуває при владі, скеровані в протилежному напрямку.
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Постановою Кабінету Міністрів України № 507 від 23.06.2010 р.
скасовано  екзамен  з  української  мови  при  вступі  в  аспірантуру  та
кандидатський  екзамен  з  української  мови.  Це  крок  до  зниження
реального статусу української мови як державної.

Таким чином, можна стверджувати, що відсутність ефективної
державної мовної політики та політизація мовного питання заважають
нормалізації мовної ситуації в державі. Незважаючи на задекларованість
державного статусу української мови, аналіз мовної ситуації в державі
свідчить про наявність політичних спекуляцій щодо її використання,
що суперечить інтересам національної безпеки України, ставить під
загрозу її суверенітет. Незалежна Україна успадкувала деформовану
мовну ситуацію, що склалася внаслідок асиміляції українців. Статус
української мови як державної не позбавляє громадян України права
вільно використовувати будьяку мову для приватного спілкування та
задоволення  інших  потреб.  Водночас  забезпечення  розвитку  мов
національних меншин не повинно перешкоджати розвитку державної
мови,  її  функціонуванню в  усіх  сферах  суспільного життя  на  всій
території України. Нестабільність економічної ситуації, скорочення
чисельності сільського населення, іноземна мовна культурна експансія
призводять до посилення процесів  деукраїнізації. Це ми бачимо у
різних  сферах.  Сфера  ЗМІ  –  засилля  іноземної  продукції  у
інформаційному просторі, в деяких регіонах застосування державної
мови  в  телерадіоефірі  залишається  мінімальним  –  призводить  до
витіснення  української  мови.  Сфера  видавничої  справи  –
неконкурентоспроможна  українська  книга,  перевага  імпорту  на
книжковому ринку, фінансова неспроможність суб’єктів видавничої
справи,  дефіцит  вітчизняної  книги  загалом  і  підручників  зокрема
призводить до депопуляризації української мови серед населення.

Враховуючи сьогоднішню мовну ситуацію в Україні, вироблення
мовної  єдності  –  процесс  надзвичайно  складний.  Останнім  часом,
усупереч Конституції України, все більше лунає гасел щодо запровадження
офіційної двомовності, а саме надання статусу другої державної мови
поряд з українською російській мові. Надання статусу державної мови
іншим мовам неминуче спричинить швидке витіснення української мови
з офіційного спілкування та звуження сфери її використання.

Тому необхідно визначити основні шляхи розв’язання мовних
проблем в Україні. Серед інших треба назвати такі:

Усталення демократії та євроінтеграційні прагнення України
потребують вирішення мовних питань та впровадження толерантних,
правових методик розв’язання мовних конфліктів.



4 2

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

Держава  повинна  забезпечити  безумовне  виконання
конституційної  норми  про  всебічний  розвиток  і  функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території
України.

Володіння  українською  мовою  посадовими  і  службовими
особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування
є однією з обов’язкових умов для зайняття відповідних посад.

Неодмінною умовою набуття громадянства України повинно
бути  володіння  державною  мовою  або  її  розуміння  в  обсязі,
достатньому для спілкування.

Принципове значення для майбутнього української мови має
національна мовна свідомість і національна гідність – вище керівництво
держави  своїм особистим прикладом і зусиллями має утверджувати
престиж української мови.

Держава повинна сприяти захисту мовнокультурного та мовно
інформаційного  простору  України  та    забезпечити  гідне  місце
української мови у всесвітньому мовноінформаційному просторі;

Створення  належної  законодавчої  бази  щодо  державної
підтримки  книговидання,  засобів  масової  інформації,  пісенної
продукції українською мовою є пріоритетним у реалізації державної
мовної політики.

Підвищення престижу української мови, виховання української
мовної свідомості та національної гідності можна реалізувати через
поліпшення  якості  українського  мовлення  на  вітчизняних  теле  і
радіоканалах, забезпечення права громадян на одержання інформації
українською мовою,  в  тому  числі  через  друковані  засоби  масової
інформації  (пресу),  рекламу,  а  також  перегляд  іноземних  фільмів,
дубльованих або озвучених чи субтитрованих українською мовою;

Зміни в Закон України “Про ратифікацію Європейської Хартії
регіональних мов або мов меншин”, розширивши  і  деталізувавши
зобов’язання України по захисту прав використання регіональних мов
і  мов  меншин  в  таких  сферах,  як  наука,  освіта,  судочинство,
адміністративні функції, засоби масової інформації.

Прийняти постанову Кабінету Міністрів України “Про реалізацію
Закону України “Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних
мов  або  мов  меншин”,  передбачивши  конкретні  заходи  і  достатнє
фінансування.

Ухвалити  новий  Закон  “Про  мови”,  розроблений  на  основі
Конституції України, Закону України “Про мови Української РСР”,
Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин, закріпивши
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особливий статус російської мови в Україні як регіональної мови і
мови  міжнародного  спілкування,  а  так  само  через  використання
формулювання “російська та інші мови”.

Особливим варіантом може бути ухвалення окремого закону
“Про російську мову”, яким може бути закріплений особливий статус
російської  мови  в  Україні  і  гарантовані  права  російськомовного
населення.

Прийняття закону, від якого залежить доля народу і долі окремих
людей не має безпосередньо пов’язуватися з політичним моментом
чи політичними зобов’язаннями. Робота над мовним законодавством
повинна вестися в деполітизованій атмосфері із залученням провідних
фахівців з соціолінгвістики, етнології, політології, юриспруденції та
державного будівництва. Вирішення цих питань дасть можливість краще
й ефективніше реалізовувати мовні проблеми в сучасній Україні.

Івачевська Т.  В.
м. Тернопіль

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МЕХАНІЗМ  ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ  ВЛАСНІСТЮ  В  ЗАРУБІЖНИХ

КРАЇНАХ  ТА  В  УКРАЇНІ

У більшості країнчленів Всесвітньої організації інтелектуальної
власності  адміністративні  і  політичні  функції  держави  в  області
промислової власності й в області авторського права здійснюються
роздільно.  У  більшості  випадків  питання  промислової  власності
віднесені до компетенції міністерства (відомства, державного комітету)
по  торгівлі,  економіці,  чи  промисловості  спеціального  урядового
органу по промисловій власності. Сфера авторського права і суміжних
прав  віднесена  до компетенції  міністерства  (відомства)  культури,
інформації чи зв’язку, дещо рідше, міністерства юстиції, генерального
прокурора; у деяких випадках є окреме, але підлегле якомунебудь із
зазначених органів відомство (бюро, агентство) по авторському праву.

При такій схемі координація в проведенні політики в області
промислової  власності  й  авторського  права,  при  необхідності,
здійснюється  шляхом  взаємодії  між  окремими  державними
відомствами, компетентними в обох областях, чи, у випадку розбіжності
між цими державними відомствами, безпосередньо урядом.

Держави з розвинутою ринковою економікою (такі, наприклад,
як Люксембург, структура органів влади яких диктується в основному
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їхніми малими розмірами) здебільшого мають на урядовому рівні
роздільне керування в сферах промислової власності й авторського
права. Така практика має місце в Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії,
Франції, Греції, Італії, Нідерландах, Португалії й Іспанії.

З іншого боку, у ряді високорозвинених держав існують урядові
органи; компетентні одночасно в обох сферах – промислової власності
й авторського права.

У  Канаді  –  це  Міністерство  промисловості,  а  на
адміністративному рівні – Канадське відомство по інтелектуальній
власності,  що  включає,  зокрема,  два  підрозділи,  що  займаються
питаннями авторського права:

– відділення по авторському праву і промисловим зразкам, що
займається  реєстрацією  (за  бажанням  правоволодільців)  об’єктів
авторського права, видає посвідчення  про реєстрацію і  стежить за
змінами в правовому полі авторського права;

– палата  по  авторському  праву,  що  є  квазісудовим  органом,
компетентним у ряді випадків визначати розмір роялті за використання
об’єктів авторського права чоловік.

Існують ще два канадські урядові заклади, що відповідають за
політику розвитку і формування законодавства в сфері авторського
права.  Це  –  управління  по  політиці  інтелектуальної  власності
Міністерства промисловості і відділення з питань авторського права,
економічної  політики  і  планування  Міністерства  по  канадській
спадщині, що займаються і внутрішньою політикою і міжнародними
переговорами по авторському праву.

У Німеччині – це Патентне відомство, що входить у структуру
Федерального міністерства юстиції. Крім типових для патентного
відомства  функцій,  воно  виконує  визначені  функції  і  в  області
авторського права: здійснює міжнародне співробітництво, зокрема,
в сфері становлення і розвитку організацій колективного управління
авторськими  правами  і  суміжними  правами  в  Східній  Європі
(Словенія, Росія та інші) і Східній Азії (Китай, Таїланд, Республіка
Корея  та  інші),  а  також  нагляд  за  організаціями  колективного
управління авторськими правами. Остання функція покладена на
Арбітражну  палату  Патентного  відомства  Німеччини.  Палата
покликана гарантувати досягнення адекватного балансу інтересів
авторів  і  користувачів  їхніх  здобутків,  проводити  досудове
врегулювання  спорів по  авторському  праву  і надавати  допомогу
щодо угод. Патентне відомство веде Реєстр авторів, хоча охорона
як  така  надається  за  законом  автоматично  з  моменту  створення
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здобутку. Штат Патентного відомства – близько 3000 чоловік, при
цьому  питаннями  авторських  і  суміжних  прав  займаються  5
співробітників [2].

У  Швейцарії  –  це  Федеральний  інститут  інтелектуальної
власності, що є частиною Федерального міністерства юстиції. До його
компетенції віднесені усі види інтелектуальної власності. Інститут готує
законопроекти,  представляє  Швейцарію  на  міжурядових  нарадах
міжнародних організацій. Відділ по авторському праву, що входить у
структуру Інституту, здійснює нагляд за організаціями колективного
управління  майновими  правами  авторів,  а  саме,  видає  дозволи,
затверджує правила, одержує щорічні звіти, крім того, взаємодіє з
професійними асоціаціями й організаціями по підтримці прав, надаючи
інформаційні і консультаційні послуги. Відділ складається з 4 чоловік,
підлеглий безпосередньо директору Інституту.

У Великобританії – це Міністерство по торгівлі і промисловості
з  Патентним  відомством  як  підвідомчою  установою,  у  якому  є
Управління по авторському праву (одне із шести управлінь Відомства).
Управління займається питаннями розвитку законодавства, розробки
державної політики Великобританії в області авторських і суміжних
прав і забезпечує діяльність секретаріату Суду по авторських правах.
Одне із завдань Управління проявляється в забезпеченні відповідності
національного  режиму  охорони  авторського  права  потребам
правоволодільців і користувачів, а також міжнародному праву в даній
сфері.

У США – це Відомство по патентах і товарних знаках, що входить
у структуру Міністерства торгівлі. Воно має у своєму складі відділ
політики в сфері авторського права, що відповідальний в основному за
розроблення урядової політики в даній сфері. Відділ готує висновки по
законопроектах  в  сфері  авторського  права,  займається  поточною
роботою в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності по
розробці нових договорів, навчанню і наданню технічної допомоги в
сфері авторського і суміжних прав.

Держави з перехідною економікою від планової до ринкової
перейняли різні форми державної організації, хоча в деяких з них
спостерігається тенденція заміни розподілу адміністративних органів
з функціями в сфері промислової власності і авторського права одним
Відомством по інтелектуальній власності, що охоплює всі можливі
адміністративні  функції  державної  діяльності.  Такий  напрямок
розвитку спостерігається в Хорватії, Словенії, Киргизькій Республіці,
Молдові.
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Республіка Польща належить до тих країн, де захист прав на
об’єкти  інтелектуальної  власності  забезпечується  на  рівні  кращих
європейських стандартів, що значною мірою зумовлено традиційно
високим статусом Патентного відомства Польщі.

Патентне відомство Польщі – це центральний орган урядової
адміністрації у сфері промислової власності, підпорядковується Раді
Міністрів, а нагляд за його діяльністю від імені уряду здійснює міністр
економіки.

Оскільки в Польщі, як і в більшості країн – членів Всесвітньої
організації  інтелектуальної  власності, політичні  й адміністративні
функції  держави  у  сфері  промислової  власності  та  авторського  і
суміжних  прав  здійснюються  окремо,  Патентне  відомство  не  має
жодних  повноважень  щодо  охорони  авторських  прав.  Воно  лише
співпрацює  з  Міністерством  культури  та  охорони  національної
спадщини (у складі якого знаходиться департамент з авторських та
суміжних прав) у вирішенні спільних проблем, що виникають у зв’язку
з  участю  Польщі  у  міжнародних  угодах  у  сфері  інтелектуальної
власності [2].

В Україні створена Державна служба інтелектуальної власності
України, яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої
спрямовується  і координується Кабінетом Міністрів України через
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України. Вона здійснює функції,
традиційні для патентного відомства, а також відомства з авторського
права і суміжних прав, та є відповідальною за реалізацію державної
політики у сфері інтелектуальної власності, організовує експертизу
об’єктів  права  інтелектуальної  власності  шляхом  визначення
уповноважених закладів, видає патенти та свідоцтва на об’єкти права
інтелектуальної  власності,  готує  пропозиції  щодо  удосконалення
законодавства у сфері інтелектуальної власності, здійснює міжнародне
співробітництво, організовує інформаційну та видавничу діяльність,
організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з питань
інтелектуальної власності, видає офіційні бюлетені тощо [1].

Література
1. Офіційний вебпортал  Державної  служби  інтелектуальної

власності України  [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://
sips.gov.ua/ua/aboutsips.html

2. Всемирная  организация  интеллектуальной  собственности
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.wipo.int/portal/
index.html.en
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Камінська М . С.
м. Львів

ОСНОВНІ  АСПЕКТИ  НОВІТНЬОЇ  РЕФОРМИ  МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ:  ДОСВІД  ФРАНЦІЇ

Сучасна  французька  концепція  розвитку  місцевого
самоврядування, з огляду на її ефективність, становить вагомий інтерес
для української управлінської науки, хоч і розвивається в якісно іншому
середовищі, ніж вітчизняна, та за своєю суттю значно відрізняється від
останньої.

Зазначимо, що теперішній адміністративнотериторіальний поділ
Франції  охоплює  три  рівні  –  регіони,  департаменти  і  комуни,  та
характеризується наявністю значної кількості невеликих за розмірами і
за населенням комун (базової ланки місцевого самоврядування). Так,
станом на 1 січня 2011 року у Франції, враховуючи заморські території,
налічується  36 680  комун,  у  20 236  з  них  проживає  менш  як  500
мешканців [1, c.14]. Це своєю чергою ускладнює процес ефективного
управління на місцевому рівні.

З  проблемами  територіальної  роздрібненості  свого  часу
зіткнулася більшість європейських країн. Та якщо в інших країнах у
минулому столітті реформи управління на місцевому рівні відбулися
більш  радикально,  то  у  Франції  цей  процес  проходить  значно
стриманіше, в силу як політичних, так і психологічних чинників. На
відміну  від  інших  європейський  країн,  реформування  місцевого
самоврядування у Франції здійснюється альтернативним шляхом, без
суттєвого  скорочення  кількості  комун.  Французьке  законодавство
шляхомстворення інституту співпраці між територіальними громадами
(комунами) залучає останні до добровільної інтеграції в нові структури
місцевого  управління  –  об’єднання  комун.  Утім,  такі  структури
міжкомунальної  співпраці  (établissement  public  de  coopération
intercommunale)  не  наділені  статусом  територіального  колективу
(collectivité territriale), якими на сьогодні є регіони, департаменти і
самі комуни, оскільки створюються лише для реалізації конкретних
завдань чи виконання окремих повноважень, які невеликі комуни своєю
чергою не можуть належним чином здійснювати через обмеженість
власних матеріальнофінансових ресурсів.

Уже тривалий час йдеться про необхідність проведення чергової
реформи  місцевого  врядування  у  Франції.  Ця  тема  широко
обговорюється  і  громадськістю,  і  політичними  діячами  в  засобах
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масової інформації, лунають жваві виступи з парламентських трибун,
точаться справжні дебати між представниками різних політичних сил.
Питання доцільності проведення цієї реформи зібрало навколо себе
значну кількість як прибічників, відвертих апологетів, так і жорстких
опонентів. Відтак, наприкінці 2010 року французький парламент з
незначною перевагою голосів прийняв відповідний закон про реформу
місцевого самоврядування [2].

Згаданий закон охоплює три основні напрямки реформування
місцевого  самоврядування:  спрощення  організації  та  структури
місцевого  врядування,  посилення  демократичного  врядування  на
місцях, адаптацію адміністративної організації територій до вимог
сьогодення з урахуванням територіального різноманіття.

Так,  за  першим  напрямком,  зважаючи  на  велику  кількість
територіальних  колективів  у  Франції,  передбачається  об’єднання
значної їх частини. Йдеться не лише про зменшення кількості комун та
зміну  територіальних  меж  департаментів  і  регіонів,  а  й  про
раціоналізацію міжкомунальної  співпраці,  а, отже, й про  доцільне
залучення до неї відповідних комун.

Таким  чином,  майбутні  об’єднання  здійснюватимуться  за
взаємною згодою відповідних територіальних колективів навколо двох
основних  осей  :  департамент–регіон  та  комуна–структура
міжкомунальної співпраці. Стаття 26 закону Франції про  реформу
місцевого  самоврядування  передбачає  можливість  злиття  кількох
департаментів в один, а стаття 27 – відповідно приєднання департаменту
до регіону, коли на базі двох територіальних колективів, департаменту і
регіону, створюється один територіальний колектив – регіон.  Окрім
того, закон передбачає також створення нових комун, внаслідок злиття
чи приєднання відповідних територіальних громад  [2, ст. 23].

Як  зазначено  вище,  одним  з  основних  аспектів  реформи
місцевого  врядування  є,  зокрема,  розвиток  та  впорядкування
міжкомунальної співпраці, яке своєю чергою планується завершитися
до  2014  року.  Законом  передбачено  створення  нових  структур
міжкомунальної  співпраці,  так  званих  метрополій  (métropole),  на
територіях з кількістю населення від 500 тисяч жителів [2, ст.12]. Вони
наділятимуться  відповідними  повноваженнями,  які  виконувалися
раніше генеральними радами департаментів і міськими спільнотами.
Фактично, метрополії повністю замінять деякі види уже створених
структур міжкомунальної співпраці, які ми проаналізували детальніше
в попередніх публікаціях, йдеться перш за все про змішані синдикати
та  спільноти,  а  також  зможуть  виконувати  частину  повноважень
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департаментів на певному перехідному етапі, до повного скасування
останніх,  тим  більше,  що  дискусії  про  доцільність  існування
департаментів точаться у французькому суспільстві вже тривалий час.
До висновків про можливе скасування департаментів у майбутньому,
вказує також і положення про скорочення їхніх владних повноважень,
частина  яких  передається  в  обов’язковому  порядку  до  виконання
метрополіям,  а  також  про  закріплення  статусу  департаментів  як
проміжної ланки місцевого врядування.

Ще один важливий аспект реформування французької системи
місцевого самоврядування – уточнення повноважень територіальних
колективів різних рівнів і законодавче закріплення за кожним рівнем
виключних повноважень. Інакше кажучи, територіальні колективи будь
якого  рівня  мають  право  виконувати  лише  ті  повноваження,  які
закріплені за ними положеннями відповідних нормативноправових
актів.  Сумісне  виконання  повноважень  різними  територіальними
колективами допускається лише у виняткових випадках, зокрема, у
туристичній  галузі,  а  також  у  сферах  культури  і  спорту.  А  у  разі
сумісного фінансування інвестиційних проектів органами місцевого
самоврядування,  закон  зобов’язує  територіальну  спільноту,  що
виступає замовником відповідного проекту, профінансувати не менш
як 20% зумовленої вартості проекту [2, ст. 76]. Очевидно, що така
прив’язка до обов’язкового фінансування відповідного відсотка вартості
проекту  спрямована  на  те,  аби  з  метою  реалізації  проектів,  що
потребують значних затрат, примусити невеликі комуни до об’єднання
з  більш  потужними,  зокрема  шляхом  вступу  до  структур
міжкомунальної співпраці.

Для  посилення  демократії  на  місцевому  рівні,  реформа
передбачає якнайтісніше залучення місцевих депутатів до різних рівнів
урядування, Так, за вищезгаданим законом депутати генеральних рад,
генеральні радники (conseiller général), та регіональних рад, відповідно,
регіональні  радники  (conseiller  régional),  набувають  статусу
територіальних радників (conseiller territorial), і з березня 2014 року
de facto будуть наділені подвійним мандатом, а de iure матимуть статус
лише територіальних радників [2, ст.1 – 7]. Очевидно, що такий підхід в
умовах економічної кризи, спрямований насамперед на скорочення
кількості депутатів місцевих рад, а отже,  на зменшення публічних
видатків.

 Враховуючи той факт, що за останніх 25 років у Франції видатки
на територіальні колективи зростають значно швидшими темпами, ніж
валовий внутрішній продукт, а 2/3 цих видатків спрямовуються на
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потреби комун та функціонування структур міжкомунальної співпраці,
реформа в першу чергу стосуватиметься скорочення бюджетних витрат
на  комунальні  та  міжкомунальні  потреби  [3].  За  цією  реформою
передбачається, починаючи з 2014 року, скоротити більш як у 1,6 разів
чисельність депутатів регіональних і генеральних рад, тобто з 6 до
3,74 тисяч осіб  [4].

Відтак, територіальні радники обиратимуться за мажоритарною
системою в два тури загальними прямими виборами терміном на 6
років. Делегати від комун до структур міжкомунальної співпраці  з
власним  оподаткуванням  обиратимуться  за  такою  ж  системою  у
процесі  муніципальних  виборів,  причому  розподіл  мандатів  у
структурах міжкомунальної співпраці відбуватиметься за системою
пропорційного  представництва  комун,  з  урахуванням  кількості
населення кожної з них. Окрім того, жодна з комун, що входить до
складу відповідної структури міжкомунальної співпраці, відповідно до
закону, не зможе отримати більше  половини всіх мандатів.

Щодо адаптації територій до сучасних цивілізаційних викликів,
то  реформування  місцевого  врядування  за  цим  напрямком
орієнтується  насамперед  на  просування  моделі  сталого  ровитку
територій та покращення їх економічної привабливості й,  зокрема,
підвищення  конкурентоздатності  французьких  агломерацій  на
міжнародному  рівні.  При  цьому  враховатиметься  територіальна
різноманітність та місцева специфіка. За ст. 20 названого вище закону
передбачається можливість створення зон навколо згаданих метрополій
з метою сприяння економічному розвиткові відповідних територій,
впровадження інноваційних технологій, покращення інфраструктури
та  підвищення  якості  надання  транспортних  послуг.  Перевага
надаватиметься створенню таких зон на прикордонних територіях.

Зазначена  реформа  місцевого  самоврядування  зустріла
особлий спротив з боку лівих партій та депутатів місцевих рад. Так, у
процесі обговорення проекту закону йшлося про можливість надання
преференцій тим політичним партіям, які не порушуватимуть правил
паритету у процесі виборів до місцевих рад. Тому, звинуваченння, які
були висунуті в деяких публікаціях Президентові Франції Н. Саркозі  в
тому, що він започаткував цю реформу, щоб усунути від впливу на
місцях як ліві, так і крайні праві партії, видаються небезпідставними [5].

Інша суттєва вада цієї реформи полягає тому, що на місцевому
рівні  скасовано  так  званий  професійний  податок,  який  сплачують
підприємства,  розташовані  на  територіях  відповідних  комун.  Цей
податок є значним джерелом надходжень до місцевих бюджетів. Окрім
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того,  заохочення до здійснення підприємницької  діяльності  сприяє
створенню додаткових робочих місць  на відповідній території. З якою
метою скасовано цей податок на місцевому рівні в умовах значного
дефіциту державного бюджету можна лише здогадуватися, хоч закон і
передбачає  для  відповідних  територіальних  колективів  часткові
компенсації  з  державного  бюджету  за  неотриманий  професійний
податок [5].

Попри задеклароване посилення демократії на місцях, закон
Франції  про  реформування  місцевого  самоврядування  розширює
повноваження префектів представників держави щодо об’єднання
комун, в тій частині, що рішення про злиття комун, а також доцільність
створення  нових  комун  та  структур  міжкомунальної  співпраці
обов’язково повинні погоджуватися  з префектами.

Новітня  реформа  місцевого  самоврядування  у  Франції
здійснюється на тлі глобальної економіної кризи та значного дефіциту
державного  бюджету.  Тому  задекларовані  французьким  урядом
намагання спростити, раціоналізувати та вдосконалити умови і форми
діяльності територіальних колективів усіх рівнів спрямовані не лише на
модернізацію  системи  врядування  відповідно  до  сучасних
цивілізаційних викликів, але й зумовлене також необхідністю скоротити
чисельність депутатів місцевих рад та зекономити кошти на видатки,
пов’язані  з  функціонуванням  органів  місцевого  врядування  як  на
первинному,  так  і  на  інтеграційному  рівнях,  а  також  на  рівнях
департаменту і регіону.
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ТЕОРЕТИЧНІ  АСПЕКТИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  СИСТЕМНОЇ
МОДЕРНІЗАЦІЇ  КРАЇНИ

Сучасний стан державотворення вимагає адаптації державного
регулювання до новітніх тенденцій внутрішньої і зовнішньої політики
та  вимог сучасності.  Інтеграція  України до європейських структур
вимагає чергового кроку до утвердження якісно нової демократичної
моделі політичної системи суспільства, що покликана забезпечити
дотримання прав і свобод людини, верховенство права та поділу влади.
Основним  викликом  для  країни  у  суспільнополітичній  сфері  є
необхідність  продовження  системної  модернізації,  збереження
позитивних  тенденцій  підвищення  дієздатності  органів  влади  та
зміцнення демократичних інститутів. Оновлення та адаптація системи
вищих органів влади до новітніх соціальноекономічних і суспільних
умов вимагає вдосконалення механізму їх діяльності та формування
системи державного управління, що стає ближчою до потреб і запитів
людей, а головним  пріоритетом діяльності  – служіння  народові та
національним інтересам [2, с.15]. Суспільний розвиток утворив новий
тип суспільної моралі – постіндустріальний або інформаційний, який
вимагає  провідного  переосмислення  ролі  та  місця  держави  й
державного управління як концентрованого прояву її діяльності [3].
Гілки  влади  мають  оптимально  співвідноситись  між  собою  та
доповнювати одна одну. Результатом такої взаємодії є встановлення
основних на законі відносин держави з громадянським суспільством,
кожною людиною, створення умов  для  забезпечення прав  і свобод
громадян, незалежно від їх національної приналежності [1].

Необхідність  осягнення  сучасного  стану  розвитку  держави
спонукає  українських  вчених  до  розгляду  окремих  аспектів  теорії
модернізації. Будьяку систему реформ необхідно розглядати у рамках
системного проектування. Поняття “реформування” розвитку країни
не містить в собі жодних підстав до розумової діяльності, тому доцільно
зупинитися між відмінностями понять “модернізація” і “модифікація”.
Західна система управління потребує постійного налагодження, тобто
“модернізації”. Система управління України, характеризується своєю
неефективністю  та  потребує  негайного  системного  перетворення,
тобто  “модифікації”.  З  огляду  на  наявність  різних  елементів  і
налаштувань системи до практики, доцільно вважати, що всі попередні і
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сучасні  зміни  в  системі  державного  управління  здійснюються  за
рахунок модернізації [5]. Модернізація здійснює вплив на структуру
системи  на  елементарному  рівні,  але  не  змінює  характер  самої
структури – принципів її організації. Це завжди пошук нових форм для
відтворення старої системи. Модифікація передбачає створення моделі
нової системи, передбаченої для подальшого застосування. Недоліком
логічних умов модифікації є відсутність досвіду функціонування, який
міг би бути окресленням нової системи. Співставлення результатів
експертизи при модернізації і модифікації дають можливість отримати
перелік  заборон,  що  йдуть  від  самої  системи.  Модифікація  має
впроваджуватись у певних часових межах, що забезпечить її системність
та  дасть  можливість  досягти  поставлених  цілей.  Співставлення
“модернізації”  та  “модифікації”  є  лише  методологічним,  адже  не
важливо що спонукало до змін, важливо щоб люди були задоволені
результатом впроваджених змін [4].

Характерно, що при модифікації проектуються не лише зміни в
системі управління, але і зміни в практичній діяльності плануються на
попередніх етапах. Вона переважно пов’язана з зміною принципів зв’язку
елементів системи, що торкаються основи структури. Та при модифікації
навіть  старі  елементи  починають  функціонувати  зовсім  по  іншому.
Впроваджені  реформи  фактично  є  елементами  керованої  системи,  а
необхідно щоб система державного управління впливала на реформи.
Україні необхідна власна Концепція розвитку, яка б відображала базові
цілі  і цінності всього суспільства та мала ресурс для  їх послідовного
впровадження  в  умовах політичного  протистояння,  управлінської  та
економічної  криз.  Необхідною  умовою  реалізації  нової  системи
державного  регулювання  є  наявність  цілей  (а  значить  і  суб’єкта)
проектування, що спроектує процес розвитку країни. Ціль управління
пов’язана на сам перед з рухом по дереву цілей, доводиться до кожного
учасника системи управління у вигляді стратегії, а усяка дія здійснюється
в співвідношенні з довгостроковою проективною стратегічною ціллю.
Функцію контролю можна впроваджувати на будьякій фазі, сам зворотній
зв’язок  не  є  ієрархічним,  оскільки  на  кожному  рівні  системи  при
стратегічному управлінні домагаються розуміння загальної цілі і зв’язок з
нею  поточних завдань  в  кожну  хвилину.  Цілі  будуть змінюватися  в
залежності від  потреб суспільства, але суттєвим  завжди залишається
змістовне навантаження. Об’єктом управління є економіка, що діє через
розпорядження  реальними  ресурсами  внутрішнього  бюджетного
фінансування  та  борговими  зобов’язаннями.  Ціллю  управління  –
створення  ефективної  системи,  що  забезпечить  стійкий  розвиток
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економіки і ріст добробуту громадян. Виникає необхідність зміни об’єкта
управління, що пов’язано з системною модифікацією. Концепція бюджету
є  стратегією  держави.  Відсутність  довгострокового  планування
обумовлено відсутністю  сприйняття. Ефективно  можна діяти лише в
короткотерміновій перспективі.  Будьякий  рух  в  середині  системи
управління зумовлює її адаптацію і це є певний ріст, що використовується
для руху і знову застосовується системою. Кожен раз на черговому етапі
запланованої форми управління необхідно будувати проміжну модель.

Розпад  попередніх  владних  структур  та  формування  нових
відносин владипідпорядкування, визначення “соціальної вартості”
реформ,  розроблення  антикризових  заходів,  програм  модернізації
суспільства  активізують  пошук  адекватної  політичної  стратегії,
відповідних структур та комунікацій. Потребує вдосконалення система
органів влади, з метою забезпечення ефективності та результативності
її функціонування. Виникає потреба в дослідженні діяльності вищого
органу виконавчої влади, як важливої складової державного управління
в  Україні.  Глобальні  процеси  громадськополітичної,  соціально
економічної трансформації суспільства та держави, спроби проведення
політичної та економічної реформ в Україні “згори” без адекватної
підтримки  їх “знизу”  значною мірою призвели до дисбалансу  між
можливостями  швидкої  зміни  парадигм  суспільнополітичного
розвитку, абсолютною нездатністю більшості населення адаптуватися
до  нового  соціального  середовища  та  демократичного  мислення.
Сьогодні  на  перший  план  виходить  функціональна  відмінність
діяльності гілок влади: виконавча влада зобов’язана “впроваджувати
політику, що має широку підтримку”. Ефективність діяльності влади
оцінюється  не  за  формальними  юридичними  нормами,  а  за
практичною діяльністю органів державної влади щодо їх реалізації,
вирішення основних питань життя кожної особи окремо і суспільства
в цілому. Децентралізація, конкурентність державної влади необхідна,
але не єдина умова її демократичності. Трансформаційні процеси, що
відбуваються в суспільстві вимагають не лише оновлення традиційних
схем державноуправлінських відносин, а  зміни змісту діяльності,
функцій  державного  управління,  процесуальних  актів  державно
управлінських відносин. Ефективність функціонування органу влади
визначається раціональністю управлінських зв’язків між органами
різних організаційноправових статусів як по вертикалі так і горизонталі.
Управлінські взаємозв’язки зумовлюються цілісністю системи шляхом
взаємодії  ієрархічно побудованої  структури її компонентів з метою
досягнення поставлених цілей.
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Вищий орган виконавчої влади повинен чітко визначити ціль
(стратегію), розробити послідовні кроки для її досягнення та здійснення
аналізу можливих невдач, з метою досягнення результату; управлінська
діяльність повинна відповідати об’єкту управління та здійснюватися на
основі  визначених  завдань;  для  ефективної  реалізації  системної
модернізації держави необхідно сприйняття запланованих перетворень
кожною людиною зокрема.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  СФЕРИ
ПОВОДЖЕННЯ  З   ВІДХОДАМИ:  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ДОСВІД

Україна як сучасна правова держава вибрала для себе одним із
пріоритетних напрямів розвитку спрямованість на Європейський Союз
(ЄС),  зокрема,  шляхом  гармонізації  сучасного  українського
законодавства  до  європейських  стандартів,  адаптації  положень
нормативноправових  актів,  у  тому  числі  і  щодо  відходів.  Тому
розв’язання проблеми поводження з відходами на державному рівні
має здійснюватись, насамперед, шляхом впровадження ефективного
законодавчого регулювання,  яке повинно  будуватись на врахуванні
національних особливостей у вирішенні цього питання та позитивному
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досвіді відповідного європейського законодавства. Політика у сфері
управління відходами характеризується концентрацією зусиль усіх країн
у напрямі попередження утворення відходів та їх утилізації. В ЄС зростає
кількість  регулюючих  актів,  якими  забезпечується  зниження
навантаження на навколишнє середовище від обробки і розміщення
відходів. Такі заходи схвалені Європейською Комісією і численними
міжнародними організаціями.

В  ЄС  запроваджено  три  форми  правових  інструментів:
регламенти, директиви та рішення. Директиви є найбільш поширеним
заходом що спрямований на досягнення гармонізації національних
законодавчих та нормативних актів. Вони покликані бути об’єднуючим
інструментом  стосовно  встановлених  законодавством  результатів,
забезпечуючи  водночас  кожному  учаснику  достатню  міру  свободи
щодо  форм  і  методів  впровадження.  Директиву  не  обов’язково
впроваджувати  через  дослівне  її  відтворення  в  національному
законодавстві,  необхідно  просто  досягти  результатів,  визначених
Директивою.

Стале  управління  відходами  було  однією  з  перших  і  надалі
залишається однією з пріоритетних сфер діяльності ЄС у сфері охорони
навколишнього природного середовища. Законодавство ЄС про відходи
встановлює загальні вимоги щодо управління відходами, регулювання
операцій  поводження  з  відходами,  регулювання  поводження  з
окремими видами відходів та переміщення відходів. Особлива увага
приділяється видаленню небезпечних відходів, відпрацьованих мастил,
поліхлордифенілів і поліхлортерфенілів, діоксиду тітану, стічних вод, а
також відходів обладнання та транспортування засобів [1, с. 87 – 88].

Для більш чіткого визначення структури нормативноправової
бази  ЄС  перелік  нормативноправових  актів  щодо  поводження  з
відходами можна поділити два типи регулювання: вертикальний і
горизонтальний. Нормативноправова база щодо поводження з усіма
типами  відходів  або  застосування  технологій,  які  можуть
використовуватися  при  переробці  відходів  усіх  типів,  а  також
розміщення  на  полігонах  дозволяє  здійснювати  горизонтальне
регулювання.  Нормативні  документи  щодо  поводження  з  певним
типом відходів та функціонування всієї послідовності операцій  від
збору  до  поховання  відходів  складають  базу  вертикального
регулювання.

Отже,  до  нормативноправових  актів  горизонтального
регулювання можна віднести: Директиву Європейського парламенту
та  ради  2008/98/ЄС  від  19  листопада  2008  року  “Про  відходи  та
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скасування деяких Директив” та Директиву 2008/1/ЄС Європейського
парламенту та Ради від 15 січня 2008 року “Про комплексне запобігання
і контроль забруднення”, Директиву Ради 1999/31/ЄС “Про захоронення
відходів” від 26 квітня 1999 р. тощо.

Директива 2008/98/ЄС є основним нормативноправовим актом
ЄС,  регулюючим  сферу поводження з  відходами,  який  запроваджує
заходи із захисту довкілля та здоров’я людини шляхом запобігання або
зниження негативних наслідків вироблення та управління відходами, а
також  зменшення  загального  впливу  використання  ресурсів  та
підвищення ефективності такого використання [7]. Зазначена Директива
надає визначення понять “відходи”, “небезпечні відходи”, “відпрацьоване
мастило”, “біовідходи” та регулює сферу їх поводження. Директивою
встановлено спеціальні  вимоги щодо  поводження  з  небезпечними
відходами та контролю (ст. 17). Крім того особливо регламентовано
заборону змішування небезпечних відходів (ст. 18).

Директива 2008/1/ЄС “Про комплексне запобігання і контроль
забруднення” прийнята з метою досягнення комплексного запобігання
та  контролю  забруднення,  спричиненого  видами  діяльності,
включеними до Додатку І даної Директиви. Вона встановлює заходи,
розроблені для запобігання, або, коли це неможливо, зменшення викидів
у повітря, воду та ґрунт, спричинених вищевказаними видами діяльності,
включаючи заходи щодо відходів, з метою досягнення високого рівня
захисту навколишнього природного середовища [4]. Слід зазначити,
що  саме  Директивою  “Про  комплексне  запобігання  і  контроль
забруднення” було надано визначення понять “технологія”, “найкраща
технологія”, “доступна технологія”, “найкраща доступна технологія”,
які потім знайшли своє відображення у відповідних законодавчих та
нормативноправових  актах  країнчленів  Європейського  Союзу,  а
знедавна  імплементовано  у  нормативноправові  акти  Російської
Федерації. Для України на сьогодні це питання залишається відкритим.
Хоча  у  багатьох  законодавчих  та  нормативноправових  актах,
регулюючих  сферу  поводження  з  відходами,  прописані  вимоги
стосовно  використання  найкращих  доступних  технологій,    однак
сутність даного поняття в українському законодавстві не визначено.

Європейські законодавчі та нормативні вимоги щодо полігонів
відходів викладено у Директиві Ради 1999/31/ЄС “Про захоронення
відходів” від 26 квітня 1999 р., яка встановлює визначення типів відходів,
що можуть бути захоронені на полігоні, процедури отримання дозволу
на захоронення відходів, зміст документів на отримання дозволу, умови
надання  дозволу,  процедури  прийняття  відходів  на  полігони  для
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захоронення [3]. Директива також встановлює класифікацію полігонів,
розроблення та ухвалення національної стратегії для зменшення відходів,
що біологічно розкладаються.

До  нормативноправових  актів  вертикального  регулювання
можна віднести Директиву від 20 грудня 1994 року 94/62/ЄС “Про
упаковку та відходи упаковки”, Директиву  від 6 вересня 2006 року
2006/66/ЄС  “Про питання батарей,  акумуляторів  і  відпрацьованих
батарей і акумуляторів”, Директиву 2002/96/EC від 27 січня 2003 року
“Про відходи електричного й електронного обладнання” тощо.

Директива 94/62/ЄС про упаковку та відходи упаковки має за
мету  пом’якшення  впливу  упаковки  на  довкілля  та  гармонізацію
національних  заходів  державчленів  для  запобігання  нездоровій
конкуренції. Згідно з цією Директивою встановлюються контрольні
цифри для обсягів  відходів  упаковки,  що  підлягають  утилізації  та
переробці, а також терміни  їх досягнення. Вона впроваджує низку
важливих вимог, яким повинна відповідати упаковка (наприклад, вміст
важких металів), та систему позначення та ідентифікації упаковки для
сприяння  її  збиранню,  повторному  використанню  та  утилізації,
включаючи переробку [6].

Питання батарей та акумуляторів, що містять певні небезпечні
речовини регулює Директива 2006/66/ЄС, яка призначена для зниження
рівня забруднення від використання батарей, що містять свинець, ртуть
чи  кадмій.  Дана  директива  зобов’язує  державичлени  розробляти
програми для виконання таких завдань: знижувати вміст важких металів
в  батареях;  заохочувати  збут  батарей  з  невеликою  кількістю
небезпечних  речовин  у  їх  складі  та/  або  з  менш  забруднюючими
речовинами; скорочувати частку батарей у побутових відходах; сприяти
проведенню  досліджень  у  галузі  переробки;  перехід  до  окремої
утилізації батарей [5].

Директива 2002/96/EC від 27 січня 2003 року “Про відходи
електричного  й  електронного  обладнання”  застосовується  до
електричного  й  електронного  обладнання,  що  належить  до
категорій,  які  визначені  в  Додатку  IA,  за  умови,  що  зазначене
обладнання  не  є  частиною  іншого  типу  обладнання,  що  не
належить до сфери застосування цієї Директиви. Обладнання, що
пов’язане із захистом основних інтересів безпеки державчленів,
зброєю, боєприпасами і військовими матеріалами, не включено
до положень цієї Директиви [2].

Висновок.  Багато  країн  та  їх  об’єднання,  в  першу  чергу
Європейський Союз, приймають неординарні заходи щодо поліпшення
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ситуації  у сфері поводження з  відходами.  Вимоги розглянутої  вище
Директиви 2008/98  перенесені  в  національне  законодавство  країн
учасниць ЄС. Це означає, що європейське законодавство про відходи
виходить на новий – значно вищий – рівень. Враховуючи, що Україна
прямує курсом Європейської інтеграції, є партнером окремих держав
учасниць ЄС та здійснює з ними численні експортноімпортні операції,
в тому числі пов’язані з поставками сировини, енергоресурсів, продукції
та продуктів, а також відходів, на наш погляд, необхідно зробити суттєві
кроки  щодо  гармонізації  українського  законодавства  про  відходи  з
європейським. Це допоможе уникнути в найближчому майбутньому
конфліктів, фінансових втрат та інших негативних наслідків.
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ  ФАКТОР  ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ПОЛІТИКО-ВЛАДНИХ  ВІДНОСИН

Демократичні  суспільні  відносини  виступають  сьогодні
символом прогресивності суспільного ладу у передових європейських
країнах.  Таке  сприйняття  є  закономірним.  Адже  європейський
демократичний суспільний устрій, незалежно від конкретних історичних
умов, завжди сприяв суспільному прогресу. Тому протягом багатьох
століть європейська демократія демонструвала і демонструє сьогодні
свої незаперечні переваги і тим  самим постійно підтверджує свою
більшу, порівняно з іншими політичними режимами, життєздатність.

Демократичний  устрій  набув  особливого  поширення  в
сучасному світі загалом. Звичайно, він відрізняється за характером,
формою  прояву,  рівнем  демократизму  тощо.  Однак ці  відмінності
проявляються більше в механізмі здійснення демократії і не зачіпають
власне суті самого явища – незмінних демократичних постулатів.

Європейські суспільні відносини демократичного характеру є
явищем історичним, тобто таким, що виникло за певних суспільно
політичних  обставин  і  розвивається  у  тісному  взаємозв’язку  та
взаємозалежності від їх зміни. А це означає, що європейська демократія
не може бути явищем метафізичним. Вона має свою діалектику. Тому
в тих чи інших суспільних умовах і залежно від них демократичні
відносини тією чи  іншою  мірою  можуть  впливати на  європейські
суспільні процеси загалом.

Діалектичний характер європейської демократії означає, що вона
не може бути незмінною, раз і назавжди даним явищем. У будьяких
демократичних суспільних відносинах, якими б довершеними вони не
здавались, містяться елементи, що вимагають постійного переосмислення,
а  відповідно  –  і  доопрацювання.  Такі  новації  у  європейському
демократичному устрої мають право на проведення лише тоді, коли вони
адекватно відображають зміни у суспільстві, оптимально реагують на їх
здійснення і мають наслідком незаперечний позитивний результат.

Сучасна критика демократії випливає саме з такого протиріччя.
Нинішній  етап  суспільного  розвитку  з  його  неймовірними
потенційними  можливостями вимагає критичного  переосмислення
форм прояву багатьох загальноприйнятих демократичних засад. Однією
з найбільших небезпек сучасного демократичного устрою є далеко
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небезпідставні  побоювання  того,  що  чинні  нині  демократичні
механізми можуть виявитись недієвими чи недостатньо ефективними
у  випадку,  коли всезростаючі  можливості  суспільства  опиняться  у
реальному  підпорядкуванні  окремої  особи  чи  групи  осіб,  що
прагнутимуть  диктувати  свою  суб’єктивну  волю  іншим  членам
суспільства. За таких обставин, безумовно, виникає реальна загроза
основоположним  засадам  демократії.  Ця  загроза  зовнішнього
характеру,  очевидність  якої,  через  форми  власного  прояву,  не
викликатиме  сумніву.  А,  подруге,  нагромаджені  працею  усього
суспільства і перерозподілені на користь окремої особи чи групи осіб
величезні засоби можуть бути використаними проти інших.

Контроль  над  сучасними  загальноєвропейськими
комунікаційними та інформаційними системами дає величезну владу
тим,  хто  їх  контролює.  Окрім  того,  розвиток  нинішніх  засобів
здійснюється  за  ринковими  законами,  де  головним  є  отримання
прибутку  (суб’єктивний  фактор)  і  конкурентна  боротьба  (а  не
співпраця). А ці закони далекі від постулатів демократії.

Отже, розвиток сучасних суспільних відносин, у тому числі й у
країнах ЄС, привів до зростання суб’єктивного фактора. Значна частина
суспільного багатства, матеріальні засоби, ЗМІ тощо зосереджені в
руках невеликої кількості осіб. З другого боку, ускладнення суспільних
відносин, їх багатогранність, прискорення розвитку економіки, науки,
техніки тощо спричинило зростання ролі кожної персони. Все більшою
стає потреба в якійсь конкретній особі, яка виконує хоч і вузьку функцію,
але  найкраще.  Знижується  потреба  у  виконанні  простої,
некваліфікованої механічної функції.

Сучасна  зміна  європейських  суспільних  відносин
характеризується зміною ролі у них персонального фактора. Суть цього
проявляється  у  тому,  що  суспільством  все  більше  витребується
індивідуальність. Багатогранність суспільної діяльності дає можливість
кращого,  більш  точного  застосування  глибоко  суб’єктивних
можливостей самої персони.

Вищезазначені  зміни  торкнулися  переважно  практично
прикладних сторін життя, в яких індивідуальність персони знаходить
швидке  і  безпосереднє  відображення.  Що  ж  стосується  політико
владних  відносин,  то  вони  з  цього  погляду  характеризуються
консервативністю. В нових суспільних умовах в політиці домінуючі
позиції залишаються за старими демократичними формами політичної
влади,  що  є  одним  із  важливих  факторів  політичної  пасивності,
зростання відчуженості політичної влади від її джерела.
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Отже, на нашу думку, в сучасних умовах вихід з загальної кризи
політиковладних  відносин  перебуває  в  площині  зміни  розуміння
джерела владних відносин. Все більше стає очевидним, що політичний
інтерес  персони  значно  спотворюється  в  процесі  його
опосередковування соціумом і владними механізмами.

В  умовах  зростання  значення  персонального  фактора  в
європейських  суспільствах,  очевидно,  слід переглянути  розуміння
джерела політичної влади, що базується на уявленні про політичні
інтереси великих груп людей (класів, соціальних груп, соціальних верств
тощо). У такому випадку здійснюється пошук якогось усередненого
політичного інтересу у цій групі, а він уже представляється як типовий
інтерес цього соціума загалом і кожного його члена зокрема. Отже,
персональний фактор пригнічується фактором груповим. А це означає,
що  відбувається підміна  первинного політичного  інтересу,  що  має
персоніфікований  характер,  виведеним  значною  мірою  штучно
політичним  інтересом  певного  соціума,  який,  як  правило,  в
арифметичному відношенні є найбільш чисельним у суспільстві.

Зростання персонального фактора  у  сучасному  європейському
суспільному житті загалом зумовлює і його зростання у політиковладних
відносинах. Ця  тенденція  не  входить у  протиріччя з  демократичним
характером суспільних відносин, а лише вимагає їх реструктуризації і
переосмислення відповідно до нових умов. Процес такого переосмислення
є складним, тривалим і багатогранним. Однак, очевидно, що уже сьогодні
ми можемо окреслити у ньому ряд невід’ємних аспектів.

Безумовно, що в основі змін сучасних європейських політико
владних відносин демократичного типу лежить зміна ставлення до
конкретної персони. Саме вона у розрізі нинішніх тенденцій повинна
виступати не засобом, а джерелом і кінцевою метою політичної влади.
Тому найбільшим завданням у діяльності політичної влади повинна
стати  персоніфікація  політичного  інтересу  підвладних.  Влада  має
переорієнтуватись з соціумів на персону і забезпечити адекватне до
сучасних умов зростання політичного значення персони.

Органічною  складовою  цього  процесу  повинна  стати
персоніфікація влади. Необхідно, в першу чергу, подолати негативні
наслідки суб’єктивного характеру, які тією чи іншою мірою притаманні
усім сучасним європейським політиковладним системам. Владний
суб’єктивізм повинен набути принципово нової якості, яка базується
на персональному факторі політичного лідера. Цей фактор має бути
чітко структуризованим, залежно від політичних функцій суб’єкта у
політичній системі суспільства, держави та ЄС загалом.
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Персоніфікація  влади  і  формування  персони  як  джерела
політичної влади є лише передумовами, на основі яких стає можливою
принципово нова побудова європейських політиковладних відносин.
Саме ж здійснення цих відносин безпосередньо залежить від взаємодії
вищезазначених двох факторів єдиного процесу. Тому надзвичайно
важливим є забезпечення необхідної динаміки їх взаємодії, яка б давала
можливість оптимального, виходячи з конкретних умов, розвитку.

Красівський Д. О.
м. Київ

ЗАЛУЧЕННЯ  ДОСВІДУ  ПОЛІТИЧНОГО  УПРАВЛІННЯ
КРАЇН  ЄС  ЯК  ЧИННИК  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ

МОДЕРНІЗАЦІЇ  УКРАЇНСЬКОГО  СУСПІЛЬСТВА

На даний час зближення з ЄС активно впливає на внутрішню і
зовнішню політику України. Хоча Україна і є членом ООН, Ради Європи,
ОБСЄ, СОТ, вона залишається  досить  ізольованою в міжнародній
системі, залишається поза основними економічними блоками. Таким
чином кожен крок, який робить Україна на зближення з  ЄС закріплює
позицію в нових  трансєвропейських політичних системах.

Поглиблення співпраці з Європою надає можливість впливати
на хід та темпи реформ в Україні. Україні необхідно докорінно змінити
свої політичні, адміністративні, економічні, соціальні і освітні системи,
скоротити час, витрати енергії в галузі проектування, ініціювання та
завершення  в  Україні  вкрай  необхідних  реформ,  використовуючи
приписи ЄС і власний досвід.

Трансформаційні  перетворення  в  Україні  і  обраний  курс  на
зближення  з  Європейським  Союзом,  обумовлюють    необхідність
осмислення  досвіду країн  західної  демократії  у  сфері  політичного
управління, що викликає потребу в детальному аналізі та врахуванні
історичної  та  соціальнополітичної  специфіки під  час  розробки  й
запровадження  заходів,  спрямованих  на  формування  ефективної
системи  політичного  управління.  Зокрема,  це  повною  мірою
стосується  особливостей  становлення  суспільних  інститутів  та
формування  політичної  рівноваги  в  Україні,  що  безпосередньо
позначається на процесі суспільнополітичних перетворень. Питання
політичного управління завжди звертали на себе увагу вчених.

Довгий час науковці чітко розмежовували політику і управління.
В. Вільсон якого вважають засновником концепції такого розмежування,
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відстоював думку, що “адміністративна ланка перебуває поза сферою
політики як такою. Питання управління це не політичні питання. Хоча
політика ставить завдання перед адміністрацією, не слід допускати, щоб
вона маніпулювала державними службовцями [1].

Під  час  ХХ  століття  визначається  розуміння  політичного
управління, як певної пропорційності між державним управлінням,
самоорганізації громадян і місцевим самоврядуванням, заснованої на
демократичних  принципах  і  механізмах.  Тобто  намітилась  певна
тенденція  переходу  від  стану  коли  переважають  методи  владного
примусу до його збалансованості з методом переконання [2].

Зарубіжний досвід країн Західної Європи свідчить про те, що існує
пряма  залежність  між кількістю  суспільнополітичних організацій  і
ефективністю державного управління, оскільки під час прийняття владного
рішення мають бути максимально враховані інтереси різних суспільних груп.

Наявність історичних традицій політичного управління інтегрує
суспільство  й  одночасно  робить  управління  політично  наступним.
Такий традиціоналізм особливо важливий у період трансформаційних
перетворень. Так адміністративна реформа у Польщі мала два джерела
натхнення: європейський досвід і практику та власні традиції. Принципи,
закладені  у  проведення  адміністративної  реформи,  базувалися  на
традиціях європейської цивілізації. Ці принципи також закладено в
основу стратегії розвитку країнчленів Європейського Союзу.

Великий  досвід  партійної  демократії,  плюралізм,  розвиток
політичних  інститутів  є  характерними  рисами  політичних  систем
Європейського Союзу. Вивчення сильних і  слабких сторін системи
політичного  управління  є  надзвичайно  актуальним  у  процесі
становлення українського політичного суспільства. Особливу роль у
загальній  системі  впровадження  зарубіжного  досвіду  відіграють
технології політичного діалогу як складові процесу суспільнополітичної
взаємодії, розроблені й реалізовані в країнахчленах ЄС. Вивчення
досвіду реалізації механізму взаємодії базувалося на таких основних
критеріях: попереднє з’ясування ролі партій у суспільстві й державі,
аналіз базових розробок визнаних політологів, значні досягнення у
формуванні  механізмів  політичного  співробітництва,  урахування
наявності як різних систем державного управління, так і широкого
політичного  спектру  в  суспільстві.  Водночас  були  взяті  до  уваги
наявність  значної  фрагментарності  політичного  спектру,  тривалий
досвід впливу політичних партій на формування органів влади всіх
рівнів, сталість політичних угод між партіями як факторів політичної
чутливості державного управління [3].
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Сприянню у в становленні європейських стандартів політичного
управління  в  відіграє  також  прийнятий  6  вересня  2001  року
Європейським Парламентом Кодекс доброї (приязної) адміністрації,
на основі проекту, розробленого  Омбудсманом Європейського Союзу.
Метою цього документа був намір встановити принципи і стандарти
поведінки утворених європейських інститутів, а також працюючих в
них службовців в  їх відносинах  з громадянами та представниками
громадськості,  посилити  можливість  впливу  громадянського
суспільства на європейські інституції. В цій якості даний Кодекс може
бути корисний і для України у сфері підвищення рівня професійності
до Європейського Союзу [4].

Політичне управління є важливою ланкою в системі публічного
управління, ефективність якого залежить від багатьох таких факторів,
як наявність адекватної еліти, контреліти, оптимальної взаємодії політики
та управління, використання комунікативних процесів в управлінні,
тощо.

Механізм політичного управління, який функціонував останні
півтора десятиліття існування Радянського Союзу, є наочним прикладом
псевдосистеми політичного управління, а розпад СРСР повчальний і з
погляду  імовірного  результату  функціонування  таких  механізмів
самоорганізації.

В  Україні  система  політичного  управління  виступає  як
квазісистема. Для сучасної політичної ситуації в Україні характерні
такі явища, як криза державності, всього політичного управління, криза
національної ідентичності, і – як наслідок перших двох криз – очевидна
неспроможність української  політикоуправлінської  еліти  створити
ефективну  модель  політичного  управління.  Наявні  механізми
працюють головним чином на самозбереження. Це створює реальну
загрозу  безпеці  суспільства,  що  зберігатиметься,  допоки  не
відновляться атрофовані механізми самоорганізації.

Вивчення закордонного досвіду свідчить про те, що ефективне
політичне управління є однією з опор, на якій ґрунтується політична
система загалом. Реалізація і захист інтересів всіх громадян суспільства,
регулювання  суспільних  відносин,  формування  і  реалізація
оптимальних форм організацій та стимулювання діяльності суспільства,
захист національних інтересів,  забезпечення національної безпеки
держави  є  пріоритетними  завданнями  політичного  управління.
Демократизація держави дозволить посилити ротацію серед політико
управлінської еліти, що в свою чергу призведе до приливу нових якісних
управлінських  кадрів,  здатних  на  приймати управлінські  рішення
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базуючись не тільки на власних інтересах, а й на інтересах всього
українського суспільства.
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Красівський О. Я.
м. Львів

СТРАТЕГІЧНЕ  ПАРТНЕРСТВО  УКРАЇНИ  І  ПОЛЬЩІ:
ВИТОКИ,  РЕАЛІЇ,  ПЕРСПЕКТИВИ

 Польськоукраїнські стосунки мають для Європи важливе, а
навіть і вирішальне значення. Ця проблема впродовж як нашої, так і
польської історії завжди була злободенною, і особливо доба відродження
національних  держав  початку  двадцятого  століття,  яка
характеризувалася  і  протистоянням,  і  порозумінням,  а  згодом
військовополітичним союзом. Після тривалого перебування у складі
Російської та АвстроУгорської імперій український і польський народи
вписали  чимало  пам’ятних  сторінок  в  історію  антибільшовицької
боротьби. 1920 р. українські й польські вояки зупинили під Львовом,
Замостям і Варшавою Червону армію, яка прагнула перенести полум’я
“світової революції” у Європу.

Драматичною і водночас героїчною виявилася доля поляків в
Україні та українців у Польщі в ХХ ст. Початковий період відновлення
державностей пробігав у протистояннях між Україною і Польщею,
спричинених кількома важливими чинниками, зокрема,  прагненням
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українського  і  польського  народів  об’єднати  свої  етнічні  землі  в
національних межах, що раніше були поділені між двома імперіями, а
також  територіальними  претензіями польських  політичних  кіл  на
українські землі, що входили до 1772 р. у склад Речі Посполитої. Крім
того, на долю відродження української і польської державності мали
значний вплив  інтереси урядів інших держав, які порізному уявляли
собі  післявоєнний  європейський  устрій.  Разом  з  іншими  націями
українці  та  поляки  розірвали  пута  Російської  та  АвстроУгорської
імперій,  відновили свою  національну  державність,  пройшли  крізь
лихоліття Першої та Другої світових воєн, через жорстокі випробування
міжетнічних конфліктів, зазнали катастрофічних втрат в часи репресій,
голодоморів, депортацій і насильницьких асиміляцій і увійшли в третє
тисячоліття сповнені вірою у подальше взаєморозуміння, зміцнення
партнерства і дружби.

Після розпаду Радянського Союзу гармонізація стосунків двох
великих народів і поглибленого стратегічного партнерства України і
Польщі стали необхідними умовами зміцнення безпеки у Центрально
Східній Європі. З виходом України на міжнародну арену як самостійної
і  незалежної  держави,  як суб’єкта  міжнародногго  права,  Варшава
позитивно  сприйняши  цей  факт,  2  грудня  1991  р.  першою  серед
зарубіжних держав визнала незалежність України, а 4 січня 1992 р. були
встановлені  дипломатичні  відносини.  Наступним  етапом
взаємостосунків обидвох країн став візит першого Президента України
Л. Кравчука до Польщі 18 травня 1992 р., в ході якого був підписаний
Договір  про  добросусідство,  дружні  відносини  й  співробітництво
України  з  Польщею, який став підгрунтям  для тісних  політичних,
економічних  і  культурних  зв’язків.  Того  ж  року  відбувся  і  візит
тодішнього  Президента  Республіка  Польща  Л.  Валенси  до  Києва.
Резулььатом перегворного процесу став створений у травні 1993 р.
Консультаційний комітет Президента України і Президента Республіки
Польща,  діяльність  якого  започаткувала  наступний  етап  співпраці
обидвох країн. Була створена нова структура провідних спеціалістів,
завданням яких було вивчення  і підготовка відповідних пропозиій
главам  держав  щодо  історичних,  економічних  та  політичних
проблем [1]. Динаміка засідань Комітету була змінною. Найчастіше
він збирався  в 1996 – 1998 рр. – двічі в рік. Їх завданням було надати
польськоукраїнським зустрічам, переговорам  рівень стратегічного
партнерства.  Дещо  рідше  він  почав  збиратися  в  часи  другої
президентури    Л.  Кучми,  що  було  пов’язано  з  напруженою
внутрішньою  ситуацією  в  Україні  проведення  опозицією  масових
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протестів під лозунгом „Україна без Кучми”, т.зв.  касетний скандал [2].
Активну роль відіграє Комітет на сучасному етапі, рішення якого дають
президентам рекомендації з приводу Євро2012, в просуванні України
до асоційованого членства в ЄС та запровадження безвізового режиму.
Одже, створення і діяльність Консультаційного комітету, недивлячись
на деякі недоліки в його роботі, відіграють важливу роль щодо оцінки
поточної ситуації, здійснення переговорного процесу між державами
та формулювання конкретних  пропозицій як для президентів, так і для
інших державних інституцій.

Відповідним  етапом  польськоукраїнських  добросусідських
стосунків стала спільна заява президентів України і Польщі від 21 травня
1997 р., в якій наголошувалося на  важливості спільного прагнення до
остаточного подолання складної українськопольської спадщини, щоб
“тіні минулого не затьмарювали сьогоднішніх дружніх і партнерських
відносин між обома країнами і народами”. Витоки минулих конфліктів
часто знаходилися  “за межами України та Польщі і були зумовлені
обставинами, незалежними від українців і поляків, а також нав’язані
нашим  народам  поза  їх  волею  недемократичними  політичними
системами... Сьогодні Україна і Польща є суверенними державами,
добрими сусідами, стратегічними партнерами. Тому вкрай важливо
подолати гіркоту, що залишилася в історичній пам’яті багатьох українців
і поляків”[3] – зазначалося в заяві.

Слід  відмітити,  що  однак,  українськопольські  відносини
характеризуються як певними піднесеннями так і деякими спадами чи
в певній мірі недовірою. В 2004 – 2005 рр. Польща активно підтримала
помаранчеву революцію, в результаті чого загострилися її стосунки з
Росією, яка наклала ембарго на окремі види сільськогосподарської
продукції, що викликало незадоволення частини польської бізнесової
еліти.  Роком  пізніше    Київ  заборонив  імпорт  польського  м’яса.
Негативно було сприйнято в Польщі й визнання тодішнім Президентом
України  боротьби  УПА  як  національновизвольного  руху,  та
посмертного присвоєння С.Бандері найвищої української нагороди –
Героя України. Усе це викликало в країні хвилю критики, зокрема преси.

Польська проукраїнська політика окрім стратегічного напрямку
вимагає від Варшави турбот про більш приземлені справи, про ті, що
стосуються  безпосередньо  громадян  обох  держав.  Мова  йде  про
свободу пересування між Польщею і Україною, яке ускладнилося після
входження  Польщі  до  ЄС,  зокрема,  до  групи  Шенген,  проблему
відкриття віз, кількаденне вистоювання українських громадян біля
польських консульств для отримання візи та кілька кілометрові черги
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при перетині кордону. Крім того, сюди слід віднести і тенденцію до
розгортання суперечок та дискусій (не завжди наукових)  історичного
характеру, зокрема про діяльність ОУН, УПА, події на Волині в часі
Другої  світової  війни,  операції  “Вісла”  та  ін.,  часто  інспіровані
зацікавленими силами. Всі ці події дають підстави характеризувати
нинішній стан польськоукраїнських стосунків як період „охолодження”.
А говорячи про дебати щодо засад польської зовнішньої політики, що
розгортається останнім часом, слід додати виступ міністра закордонних
справ Польщі Р.Сікорського у Сеймі у вересні 2008 р. та опубліковану
його  статтю  в  „Gazecie  Wyborczej”[4],  на  основі  яких  можна
охарактеризувати концепцію зовнішньої політики Польщі як відхід  від
безумовної  підтримки  суверенності  України,  що в  засаді  мало  би
стримати  імперіалістичні  амбіції  Росії.  Водночас,  прагматизм  в
стосунках з Росією розцінюється як зрада українських інтересів. Однак
така оцінка  проукраїнської політики  Польщі може виглядати дещо
спрощеною. В діях сучасного уряду РП можна прослідкувати виразний
процес європеїзації закордонної політики держави, зокрема її дії  щодо
наближення України до ЄС. Східне партнерство, ініційоване Польщею і
Швецією, діяльність Польщі в часі головування в ЄС говорить про те,
що  Україна  є  ключовою  державою  для  здійснення  політичної
перебудови  Східної  Європи.  Тому  Україна  і  надалі  трактується  як
стратегічний і найважливіший союзник Польщі на сході.

Отже, нинішній рівень партнерства між Україною і Польщею
значною мірою залежить від збереження між державами політичних
контактів,  зміцнення  суспільного  діалогу,  а  також  успіху
реформаторської політики в Україні. І попри низку проблем, Польща і
Україна залишаються вигідними і корисними партнерами, які мають
добре підґрунтя та перспективу розвитку. Об’єктивні реалії вимагають
від  обох  країн  тісної  взаємодії,  яка  гарантуватиме  їм  безпеку  у
регіональному  і  субрегіональному  просторі.  Польські  керівники
неодноразово  наголошували,  що  готові  підтримати  Україну,  і  на
практиці доводили свою  позицію.

У  сучасних  польськоукраїнських  стосунках  немаловажне
значення має східна політика ЄС та місце в ній Польщі, зокрема, коли
мова  йде  про  візію  східної  політики  ЄС,  його  територіального  і
інституційного розширення. І якщо говорити про порівняння політик
Польщі  і  ЄС  щодо  України  то  ще  з  початку  90х  років  вона
характеризувалася дещо різними підходами. Польща, ще не  будучи
членом ЄС, намагалась доказати можливість самостійно здійснювати
ефективну  закордонну  політику,  застосовуючи  при  цьому  тактику
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“двохвекторності”. Враховуючи історичні корені, що пов’язували обидві
країни, Польща на цей час розбудувала з Україною дуже добрі зв’язки.
Сотні студентів, державних службовців, працівників освіти і культури,
діячі неурядових організацій відвідували Польщу, вивчаючи польський
досвід пов’язаний з трансформацією суспільнополітичного ладу [5].
В той же час ЄС, трактуючи Україну, (як і  інші країни колишнього
СРСР, за винятком Прибалтійських країн) як республіки, що підлягають
впливам Росії, після змін 1989 р. не зумів, або не встиг використати
можливості,  що  появилися  зі  зміною  геополітичного  становища  у
Європі, і виробити ефективну політику щодо новостворених держав.
Причому ЄС не звертав уваги на повсталі країни, що було в якійсь мірі
спричинено відсутністю традицій налагодження  стосунків із Східною
Європою. До 1989 р. ЄС мав відносини з блоком Схід – Захід, його
контакти  із  соціалістичними  країнами  Східної  Європи    були
обмеженими.   В той же час Польща мала глибокі традиції, пов’язані із
закордонною політикою, що дало можливість появитися численним
теоріям щодо співпраці із східними сусідами, і насамперед, з Україною,
які почали реалізовуватися на початку 90х років. Таким чином Польща
дістала більшу свободу у виробленні політики щодо України, чому
сприяла також і близькість мов. Однак часто польські обіцянки не завжди
співпадали з можливостями та засобами для допомоги. Тому перед
польськими політиками постало завдання  використати можливості
Заходу для здійснення своїх накреслень. Водночас ЄС має у своєму
арсеналі значно ширші можливості, як правові (трактати, порозуміння,
договори  про  співпрацю)  так  і  фінансові  (у  формі  фонду  Tacis,
закордонних інвестицій, кредитів і ін. фінансових  програм). Однак
політика ЄС щодо України не є послідовною, ЄС не використав шансів
90х років, щоб за допомогою добре опрацьованої стратегії щодо країн
Східної Європи зайняти позицію головного гравця в Європі.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  ДОСВІД  ФОРМУВАННЯ  ДІЄЗДАТНИХ
ГРОМАД   У  КОНТЕКСТІ  ЗАВДАНЬ  ВІТЧИЗНЯНОЇ

МУНІЦИПАЛЬНОЇ  РЕФОРМИ

Євроінтеграційні устремління України сприяють розвитку та
зміцненню вітчизняного  місцевого  самоврядування.  Утвердження
самоорганізації  та  місцевого  самоврядування,  підвищення
ефективності управління як на місцевому, так на державному рівні,
збалансований місцевий та регіональний розвиток тощо є основними
цілями муніципальної реформи.

Муніципальна реформа є надзвичайно важливою складовою
трансформації  сучасного  українського  суспільства.  Під
муніципальною  реформою  в  Україні  прийнято  розуміти
“цілеспрямоване розширення меж відповідальності місцевих громад
та перерозподіл повноважень на користь органів самоврядування, що
мають достатні підґрунтя та ресурси” [11, с. 56].

Однак,  місцеве  самоврядування  в  Україні  сьогодні  ще  не
утвердилося.  Проблеми  становлення  місцевого  самоврядування  в
Україні дають підстави стверджувати, що існуюча модель організації
влади не  здатна  активізувати самоорганізацію  громадян  на  місцях.
Навпаки непослідовність муніципальної реформи та значні перекоси у
впровадженні інститутів самоврядування призвели до “відчуження та
недовіри населення до самоврядування як інституту влади” [6, с. 269].

Більшість муніципальних одиниць залишаються недієздатними.
Успіхи  політичної,  адміністративної,  економічної,  соціальної  та
бюджетної  реформ  в  Україні  значною  мірою  залежатимуть  від
реорганізації системи місцевого самоврядування. У цьому контексті
необхідно створити ефективну систему делегування управлінських
повноважень за принципом субсидіарності.

Зусилля муніципальної реформи щодо формування дієздатного
місцевого самоврядування були знівельовані впровадженням жорстко
централізованої  фіскальної  та  бюджетної  системи.  Науковці
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стверджують,  що  “в  результаті  застосування  чинної  схеми
міжбюджетних  трансфертів  складається  ситуація,  коли  органи
місцевого  самоврядування  позбавлені  можливості  самостійно
вирішувати власні проблеми: одні через залежність від дотацій, інші
через те, що зайві кошти вилучаються” [10, с. 30]. В українських реаліях
вигіднішим  для  муніципалітетів  є  залишатися  реципієнтом,  ніж
переходити у розряд бюджетних донорів.

За визначенням О. Батанова в муніципальному житті України
територіальні  громади  існують  лише  деюре  [1,  с.  93].  Фактично
усвідомлення муніципальних прав та свобод, спроможності своїми
діями набувати та реалізувати їх у реальному житті у місцевих жителів
відсутнє. На думку Т. Ковальчука та С. Тулуба “в свідомості українців
родина (сім’я, рід) є одночасно первинною, основною і завершальною
ланкою суспільної організації, а всі інші – село (місто), район, область
та держава в цілому мають значення лише як місце проживання. На
такому менталітеті прекрасно утримувалася централістська споруда
“розвинутого соціалізму”, але не приживається прозахідна система
муніципального самоврядування” [4, с. 11]. Н. Нижник та Г. Цвєтнова
намагаються  пояснити  таку  ситуацію  тим,  що  у  своїй  більшості
“муніципальне співтовариство  не готове до  прояву громадянських
ініціатив,  створення  організацій  самоуправління  за  місцем
проживання” [8, с. 108].

У  більшості  європейських  держав  проблему  формування
дієздатного  самоврядування  вирішено  завдяки  адміністративно
територіальному  реформуванню.  Аналогічний  шлях  мав  би  стати
корисним також для України. Слід погодитися з В. Новик про те, що
“існуючий адміністративнотериторіальний устрій значною мірою не
стимулює діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого  самоврядування,  стримує  їх  розвиток  і  становлення,
породжує численні колізії (бюджетні складності, взаємні територіальні
претензії), уповільнює темпи проведеній адміністративної реформи та
її складових – муніципальної та економічної реформ” [9, с. 44].

У другій половині ХХ століття в Європі окреслилися два основні
підходи до вирішення проблеми дієздатності самоврядних громад.
Перший полягає у зміцненні муніципалітетів базового рівня шляхом
укрупнення  відповідних  адміністративнотериторіальних  одиниць.
Проте навіть цей підхід за останні роки пережив суттєву еволюцію:
замість автоматичного примусового злиття центральна влада зазвичай
застосовує  непрямі  стимулюючі  засоби,  часто  фінансового
стимулювання.
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Яскравим  прикладом  першого  підходу  муніципального
реформування  є  досвід  Швеції.  на  початку  1950х  рр.  у  Швеції
започатковано  тенденцію  укрупнення  муніципалітетів  шляхом  їх
об’єднання у “блоки” (більш великі комуни). Після реформи 1962 р.,
яка проводилась на підставі закону 1961 р. була встановлена мінімальна
кількість мешканців на території комуни – 8 тис. чол. [16, с. 22]. Таким
чином у 1962 р. були створені 282 “блоки комун”, покликані об’єднати
старі  комуни  [13,  с.  92].  Ці  нові  структури  виявилися  стійкими  у
фінансовому плані муніципальними органами влади, які надають своїм
жителям високий рівень сучасних послуг. Відповідно до спеціального
закону від 1979 р., муніципалітети в Швеції можуть  створювати в
районах місцеві органи управління – комітети, тобто виконавчі органи
влади. Останні, як правило, займаються такими питаннями, як освіта,
охорона  здоров’я,  соціальне забезпечення,  охорона навколишнього
середовища і т. п. від імені комітетів Ради муніципалітету [3, с. 96].

Іншим  прикладом  застосування  механізму  територіального
укрупнення муніципальних  утворень  слугує  Німеччина.  Здавалось
досвід федеративної держави не може бути однозначно використаний
в унітарній Україні. Поряд з цим, є науковці, які відзначають його
продуктивність  за  умов  значних  регіональних  розбіжностей  та
диспропорцій,  які  спостерігаються  в  Україні.  Зокрема,  Г.  Райт
стверджує, що німецька  система є найкращою моделлю місцевого
самоврядування для наслідування в Україні оскільки дозволяє “мати
певну різноманітність на рівні організації структури...’’ і одночасно
“... мати  одноманітність  та  уніформеність  завдяки  центральній
фіскальній політиці”[12, с. 44].

Громади в Німеччині поділяються на власне громади (до 20 тис.
мешканців), міста (більше 20 тис. мешканців) та великі міста (понад 100
тис. мешканців). Вони займаються вирішенням питань, які стосуються
мешканців відповідних територій. Райони поєднують декілька громад.
Кожен мешканець Німеччини є одночасно мешканцем  і  громади,  і
району.  Великі  міста  в  більшості  не  входять  до  складу  районів  і
виконують функції і громад, і районів [15, с. 68, 69]. Федеральні землі
Німеччини  мають  право  комунального  самоврядування.  Вони
поділяються на громади та їх союзи (райони). До союзів відносяться
об’єднання  громад,  міста  районного  значення,  сільські  райони,
ландшафтні об’єднання тощо [5, с. 93]. За період 1965 – 1975 рр. у
Німеччині було скорочено кількість муніципалітетів з 25 тис. до 8,5 тис.
Подібна реформа здійснюється й у східних землях [2, с. 507]. У минулому
мали  місце  кардинальні  укрупнення,  внаслідок  чого  кількість
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муніципалітетів зменшувалася у багато разів. Наприклад, закон землі
Північний РейнВестфалія від 19 грудня 1967 року замінив 67 громад
одного з округів дев’ятьма [13, с. 92].

Серед інших європейських держав, які пішли шляхом суттєвого
територіального  укрупнення  муніципальних  утворень,  слід  також
навести приклади Данії (1966 р.), Великої Британії (1972 – 1974 рр.),
Бельгії (1977 р.), Нідерланди (1980 р.), Греція (1997 – 2000 рр.) тощо.

Поряд з очевидними позитивними наслідками, різке зменшення
кількості  муніципалітетів  може  негативно  вплинути  на  розвиток
місцевої  демократії.  Наприклад,  на  думку  І.  Шумляєвої,  “через
...укрупнення  громад  і  відповідно  об’єднання  муніципалітетів,
зменшення в них кількості політичних посад знизились формальні
можливості прямої участі населення в  роботі муніципалітетів,  але
участь населення у виборах залишилась відносно високою” [14, с. 374].

Другий,  більш  виважений  підхід  до  вирішення  проблеми
дієздатності самоврядних громад репрезентує досвід Франції. На сьогодні
кожен другий муніципалітет у Франції налічує менш ніж 400 жителів.
Починаючи ще від революції 1789 року Франція намагалася вирішити
проблему об’єднання муніципалітетів. Однак результати цієї політики
залишаються скромними. Якщо двісті років тому в цій країні існувало
44 тисячі  парафій, то станом  на  1 січня  2006 року функціонувало  не
набагато менше адміністративних одиниць: 36 778 муніципалітетів [7, с. 6].

Зокрема, у період з 1945 по 1970 рр. відбулося 350 злиттів, які
торкнулися 746 комун, до кінця 1974 р. Здійснено ще 148 злиттів, що
ліквідували 1130 комун, а до 1977 р. – ще 1570 злиттів  [13, с. 92].
Ухвалений  16  липня  1971  року  закон  Марсельна,  що  мав  на  меті
примусове злиття дрібних муніципалітетів, взагалі зазнав поразки.
Таким чином у Франції в 1970 роки аргументи на користь комуни,
заснованої  на  базі  населеного  пункту,  як  історичної  “колиски
французького  духу”  виявилися  сильнішими  за  економічну
доцільність [2, с. 507]. Лише тоді, коли Франція вирішила підтримати
процес  добровільного  об’єднання  муніципалітетів,  у  цій  країні
розпочалися реальні зміни [7, с. 6].

Аналогічно  до французької  моделі,  надзвичайно  обережний
підхід до проблеми реорганізації локального рівня адміністративно
територіального устрою демонструють також Чехія та Словаччина. На
сьогодні  найменш  реформованою  залишається  Чехія  (6,2  тис.
муніципалітетів із середньою кількістю населення, що припадає на
кожний з них – 1,5 тис. осіб) та Словаччина (2,9 тис. муніципалітетів, із
них 69 % – із чисельністю населення менше 1000 осіб) [2, с. 507].
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Загалом, сучасні європейські держави переживають процеси
територіалізації влади, які проявляються у трьох вимірах: федералізації,
регіоналізації та муніципалізації. Останній вимір полягає у зміцненні
позиції місцевого самоврядування в державі та передачі їм більшого
обсягу владних  повноважень  та відповідальності  за  їх реалізацію.
Муніципалізація є своєрідною формою децентралізації влади в обід
регіонального рівня. У цьому випадку важливо, щоб муніципальна
влада  базувалася  на  сильних  та  дієздатних  адміністративно
територіальних одиницях.
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СПОЖИВЧА  ПОЛІТИКА  ЄС:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ  АСПЕКТ

Європейська спільнота приділяє велику увагу захисту здоров’я,
безпеки та економічних і правових інтересів громадян шляхом вжиття
заходів у сфері захисту прав споживачів, викладаючи її у контексті такої
порівняно молодої політики ЄС як споживча.

Правовою основою вказаної політики є норми статті Договору
про заснування Європейського Союзу (Рим, 1957 рік). Так, до спільної
компетенції державучасниць ЄС вказаний Договір включає сферу
захисту  споживачів  (стаття 4), встановлюючи, що потреби захисту
споживачів  беруться до уваги при  визначенні  та  здійсненні  інших
напрямків політики і діяльності Союзу (стаття 12).

Безпосередньому урегулюванню питання захисту споживачів
у зазначеному Договорі присвячено положення Розділу XV, згідно з
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яким задля підтримки інтересів споживачів та забезпечення високого
рівня захисту їхніх прав, Союз сприяє охороні здоров’я, безпеці та
економічним інтересам споживачів, а також забезпечує їхнє право на
інформацію,  освіту  та  створення організацій  задля  захисту  своїх
інтересів. Інакше кажучи, заходи, вжиті відповідно до вказаної статті,
повинні мати на меті сприяння інтересам споживачів і високий рівень
захисту їх прав. Ця норма зобов’язує як ЄС  наднаціональну інституцію,
так  і  державчленів  ЄС  надавати  фінансову  підтримку  заходам,
спрямованим на захист безпеки споживачів, поліпшення їх доступу до
інформації і подальшого зміцнення їх прав.

На сьогодні стратегічні орієнтири Європейської Програми
дій  щодо  споживчої  політики  (на  період  2007  –  2013)  визначені
спеціальним документом ЄС [1]. До кола вказаних орієнтирів входить
мета (як доповнення, підтримка і контроль політики державчленів та
внесення свого внеску у захист здоров’я, безпеки та економічних і
правових  інтересів  споживачів,  а  також  заохочення  їх  прав  на
інформацію, на освіту і самоорганізації задля захисту своїх інтересів)
та завдання, вирішення яких дозволить досягнути вказаної мети:

– забезпечення  високого  рівня  захисту  прав  споживачів,
зокрема, шляхом поліпшення консультативної роботи та розширення
представленості інтересів споживачів;

– забезпечення ефективного застосування норм захисту прав
споживачів, зокрема у сфері правозастосування, інформації, освіти та
правового захисту.

Вирішення  вищезазначених  завдань  передбачає  реалізацію
відповідних кроків (шляхів):

I. Забезпечення високого рівня захисту споживачів, зокрема,
шляхом  поліпшення  доказів,  консультацій  і  розширення
представленості інтересів споживачів.

Шляхи досягнення:
1.1. Збір, обмін та аналіз даних та інформації, які складають

доказову базу для розвитку споживчої політики та врахування інтересів
споживачів в інших політиках Співтовариства, в тому числі:

а) моніторинг та оцінка ринкових тенденцій, що впливають на
економічні та інші інтереси споживачів, у тому числі дослідження цін,
огляд змін у структурі ринку, опитування споживачів і представників
бізнесу,  збір  і  аналіз  скарг  споживачів,  збір  і  аналіз  даних  про
транскордонні торгівлі і ринки на відрізку “бізнесспоживач”;

б) розробка і супровід баз даних;
в) збір та аналіз статистичних та інших даних у відповідний спосіб.
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1.2. Збір, обмін, аналіз даних та інформації, а також розвиток
інструментів  оцінки,  які  містять  доказову  базу  даних  про безпеку
споживчих товарів і послуг, включаючи вплив хімічних речовин, що
виділяються з продуктів, ризики і травми щодо конкретних споживчих
товарів і послуг та технічний аналіз попереджень.

1.3. Підтримка наукових консультацій та оцінки ризиків, у тому
числі завдань відповідних незалежних наукових комітетів в галузі безпеки
споживачів, громадського здоров’я та довкілля.

1.4. Підготовка законодавчих  та  інших  нормативних  ініціатив та
просування спільного регулювання і саморегулювання ініціатив, у тому числі:

а) юридичні та технічні знання щодо регулювання та їх вплив;
б) юридичні та технічні знання щодо розробки політики щодо

безпеки продукції та послуг, а також економічних і правових інтересів
споживачів;

в) юридичні та технічні знання у зв’язку з оцінкою необхідності
стандартів безпеки продукції та розробкою стандартизації мандатів для
продуктів і послуг;

г) семінари,  конференції  і  наради  зацікавлених  сторін  та
експертів.

1.5. Фінансові  внески  на  функціонування  європейських
організацій споживачів.

1.6. Фінансові  внески  на  функціонування  європейських
організацій  споживачів,  які  представляють  інтереси  споживачів  у
розробці стандартів на продукцію і послуги на рівні Співтовариства.

1.7. Нарощування потенціалу для регіональних, національних і
європейських  організацій  споживачів,  зокрема,  за  допомогою
підготовки  кадрів  та  обміну  передовим  досвідом  і  знаннями  для
співробітників, у тому числі для організації споживачів в державах
членах, які вступили в Європейський Союз з 1 травня 2004 року.

II. Забезпечення ефективного застосування правил захисту
споживачів,  зокрема  за  допомогою  співпраці  в  області
правозастосування, інформації, освіти та правового захисту.

Шляхи досягнення:
2.1. Заходи  щодо  підвищення  ефективності  застосування

законодавства Співтовариства щодо захисту прав споживачів, зокрема
Директиви  2001/95/EC  Європейського  Парламенту  і  Ради  від
03.12.2001 р. про загальну безпеку продукції і Регламенту (EC) № 2006/
2004  Європейського  Парламенту  і  Ради  від  27.10.2004  р.  про
співробітництво між національними органами, відповідальними за
виконання законів про захист споживачів, в тому числі:
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а) заходи  щодо  поліпшення  координації  моніторингу  та
забезпечення  дотримання  і  вдосконалення  співпраці  поміж
компетентними  органами,  включаючи  розвиток  і  підтримку  ІТ
інструментів (наприклад, баз даних, інформаційних та комунікаційних
систем), та організація семінарів, конференцій, нарад зацікавлених
сторін та експертів, обмін досвідом співробітників правоохоронних
органів, їх навчання та навчання співробітників судових органів;

б) моніторинг  та  оцінка  безпеки  непродовольчих  товарів  і
послуг, у т ому числі зміцнення і розширення сфери застосування та
дії системи оповіщення RAPEX відповідно до змін на ринку обміну
інформацією  та  подальшого  розвитку  мережі  безпеки  споживчих
продуктів як це передбачено у відповідній Директиві ЄС;

в) спільний моніторинг, правоохоронні дії та інші заходи у межах
адміністративної та правоохоронної співпраці;

г) дії адміністративної і правоохоронної співпраці з третіми
країнами, що не беруть участь в програмі.

2.2. Юридичні та технічні знання, включаючи дослідження, щодо
моніторингу  та  оцінки  здійснення  та  забезпечення  дотримання
законодавства про захист споживачів державамичленами, зокрема,
Директиви 2005/29/EC Європейського парламенту і Ради від 11 травня
2005 р. щодо несправедливої торгівельної практики «бізнесспоживач»
на внутрішньому ринку.

2.3. Заходи щодо інформації, консультацій та відшкодування
збитків, у тому числі:

а)  моніторинг  функціонування  альтернативних  систем
розв’язання спорів та оцінки їх впливу;

б)  фінансові  внески  на  спільні  дії  з  громадськими  або
некомерційними  організаціями,  учасниками  мережевого
співтовариства, які надають інформацію і допомогу споживачам для
реалізації ними своїх прав та отримання доступу до відповідних баз
щодо вирішення спорів;

в) поліпшення комунікації з громадянами ЄС зі споживчих питань,
особливо з державчленів, які вступили до Європейського Союзу з 1
травня 2004 року, у тому числі розширення публікацій з питань, що
становлять інтерес для споживчої політики, надання інформації в режимі
онлайн,  а  також  проведення  заходів,  що  забезпечують  споживачів
відповідною інформацією щодо захисту їхніх прав.

2.4. Заходи щодо освіти споживачів, у тому числі:
а)  конкретні  дії,  зорієнтовані  на  певні  категорії  споживачів

(молодь; люди похилого віку; вразливі групи споживачів), які мають
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явно менше можливостей для захисту своїх інтересів, а також розвиток
інтерактивних інструментів для освіти споживачів;

б) фінансові внески на розвиток інтегрованих Майстеркурсів
європейського  рівня  щодо  споживчих  питань,  включаючи  схему
відповідного стипендіального забезпечення.

Висновки. Вивчення європейського досвіду у питаннях споживчої
політики є важливим для українського державного управління, особливо у
питаннях розбудови спроможності вітчизняних регіонів як дієвих учасників
економікосоціального розвитку держави. Наукові дослідження цієї політики
з огляду на важкі наслідки фінансовоекономічної кризи 2009 – 2010 років
(які,  до  речі,  зумовили перегляд ЄС  власних  пріоритетів  розвитку  у
Європейській Стратегії  розумного,  стійкого  і  всеосяжного  зростання
“Європа 2020”, 2010 рік), мають приділяти особливу увагу споживчій політиці
на рівні як регіонів, так і держави у напрямку забезпечення зміцнення
здатності громадян бути активними акторами у сфері реалізації та захисту
своїх прав як споживачів товарів, робіт і послуг.

Література
1. Decision № 1926/2006/EC of the European Parliament and of the

Council of 18 December 2006 establishing a programme of Community
action in the field of consumer policy (20072013). http://eurlex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D1926:EN.

Левітан А. Л.
м. Київ

АНАЛІЗ  ЄВРОПЕЙСЬКОГО  ДОСВІДУ  З  ПРОТИДІЇ
НЕЗАКОННІЙ  МІГРАЦІЇ

Високий  рівень  міграційних  процесів  є  невід’ємною  рисою
сучасної людської цивілізації. Практично всі країни світу залучені в
міграційні процеси. Мільйони людей перетинають кордони з метою
пошуку роботи, навчання, відпочинку, спілкування з родичами, а також
рятуючись від різного роду переслідувань та надзвичайних ситуацій.

На  сьогодні  міграційні  процеси  є  відповідною реакцією  на
відмінності в умовах та рівні життя, а також несприятливі фактори
середовища  існування.  З  точки  зору  розвитку  людства,  міграція  є
позитивним явищем, оскільки з її допомогою відбувається подолання
відмінностей  у  рівні  життя,  задовольняються  потреби  економіки,
відбувається соціокультурний обмін, духовне взаємозбагачення.
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Однак, особливістю сучасної міжнародної міграції є високий
рівень незаконної міграції. Так, за даними Міжнародної організації з
міграції,  загальна  кількість  мігрантів  у  світі  становить  близько
175 мільйонів осіб [5, т. 1, с. 3]. На сьогодні у жодній країні світу немає
прямих методів, за допомогою яких можна було б визначити точну
кількість перебуваючи у них нелегальних іммігрантів на той чи інший
період часу [1, с. 50].

Основна мотивація незаконної міжнародної міграції населення
передусім  зумовлена  економічною  нерівністю  держав.  Не  у  всіх
випадках і не всі бажаючі можуть іммігрувати і влаштуватися на роботу
в обраній країні призначення легальним чином [3]. Це пояснюється
рядом причин: недосконалістю законодавства в галузі імміграції, зайвим
бюрократизмом чиновників або прямим обмеженням припливу нових
іммігрантів.

Ці обставини безпосередньо впливають на сам характер міграції,
тому що іноді люди просто змушені в пошуках роботи іммігрувати в
розвинені країни, і легітимність такої імміграції в ситуації, що склалася
їх мало цікавить. Тим самим процес нелегальної імміграції в сучасний
період  демонструє  існуюче  в міжнародному  праві протиріччя  між
правом кожної людини вільно виїжджати з країни і правом кожної
держави охороняти свої інтереси і інтереси своїх громадян. Існування
нелегальної міграції також є результатом прогресуючої диференціації
доходів різних груп населення, сильної регіональної відмінності в рівні
соціальноекономічного  розвитку,  соціальної  нерівності  та
диспропорції економічного розвитку. Перешкоджаючи вирівнювання
умов  для  ринкової  конкуренції,  нелегальна  імміграція  сприяє
наповненню ринку праці некваліфікованої робочої силою, що може
вплинути на продуктивність праці і його якість. Нелегальна імміграція,
як явище, тягне за собою безліч негативних наслідків, які зачіпають як
самих нелегалів, так і держави, в які вони незаконно іммігрують [4, с.106].

Слід зазначити, що з метою протидії незаконній міграції ООН
були розроблені міжнародноправові акти, серед яких особливо можна
виділити:

– Конвенцію щодо рабства, підписану в Женеві 25 вересня 1926,
із змінами, внесеними Протоколом від 7 грудня 1953 року;

– додаткову Конвенцію про скасування рабства, работоргівлі та
інститутів і звичаїв, подібних з рабством від 7 вересня 1956 року;

– Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією
проституції третіми особами від 21 березня 1950 схвалену резолюцією
317 (IV) Генеральної Асамблеєю ООН від 2 грудня 1949 року;
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– Конвенцію  про  зловживання  в  галузі  міграції  і  про
забезпечення трудящиммігрантам рівності можливостей звернення
від 4 червня 1975 року;

– Конвенцію  ООН  з   морського  права  від  10  грудня
1982 року;

– Конвенцію  ООН  проти  транснаціональної  організованої
злочинності від 15 листопада 2000 та протоколи до неї: Протокол про
попередження  і  припинення  торгівлі  людьми,  особливо  жінками  і
дітьми,  і  покарання  за  неї;  Протокол  проти  незаконного  ввезення
мігрантів по суші, морем та по повітряними шляхами, в якому закріплені
положення, які покликані забезпечувати гуманне поводження і повний
захист прав мігрантів [5, с. 103 – 106].

З  метою  ефективної  реалізації  механізмів  державного
управління з протидії нелегальної імміграції, в Європейському Союзі
створені  спеціальні агентства,  такі як Європейська поліція  (далі –
Європол) і Європейська юстиція (далі – Євроюст). Обидва агентства
виконують  завдання  з  питань  координації  та  взаємодії  між
поліцейськими,  прикордонними  та  іншими  правоохоронними
структурами у країнах ЄС.

Так,  Європол  є  підрозділом  організаційного  механізму
Євросоюзу, що організує співробітництво поліцій і судових органів у
кримінальноправовій сфері.  З самого початку свого існування  Слід
звернути  до  компетенції  Європолу  були  віднесені  питання  щодо
протидії незаконному ввезенню мігрантів та торгівля людьми. Слід
зазначити,  що  на  сьогодні  Європол  має  суттєві  повноваження  у
зазначені й сфері.

Крім Європолу важливу роль у протидії нелегальній міграції
відіграє спеціальне відомство – Євроюст, що складається з прокурорів
та офіцерів поліції. Для реалізації своїх цілей Євроюст виконує такі
завдання:

– звернення  до  компетентних  органів  держав  –  членів
Європейського Союзу із запитами про порушення кримінальних справ
і притягнення до відповідальності за фактами конкретних злочинів,

– створення  об’єднаних  слідчих  бригад  з  метою  протидії
злочинним проявам;

– надання  інформаційної  підтримки    розслідуванням
кримінальних справ;

– удосконалення співробітництва між компетентними органами
держав  шляхом  сприяння  наданню  правової  допомоги  і  видачі
злочинців.
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Аналізуючи  європейський  досвід  державного  управління  у
сфері протидії незаконній міграції слід зазначити, що незважаючи на
чималі  зусилля,  що  вживаються  європейськими  державами  щодо
попередження  та  зменшення  масштабів  нелегальної  імміграції,  їх
ефективність  значно  знижується  через  слабку  координацію  та
взаємодію на наднаціональному рівні. Більшість актів ЄС, спрямованих
на  регулювання  міграційної  політики,  носять  рамковий  характер.
Вперше  від  виникнення  Шенгенської  зони  з’явилася  думка  (і  вже
знайшла підтримку) повернути тимчасовий контроль на внутрішніх
кордонах Євросоюзу.
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Липчук М. О.
м. Львів

ЕЛЕКТРОННА  ДЕМОКРАТІЯ  ЯК  СУЧАСНИЙ  СКЛАДОВИЙ
ЕЛЕМЕНТ  СИСТЕМИ  УПРАВЛІННЯ  В  КРАЇНАХ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО  СОЮЗУ

Сучасні світові тенденції державного управління спрямовані на
активне використання інформаційнокомунікативних технологій для
підвищення  ефективності  системи  управління.  Ці  тенденції
поширюються  і  на  таке  вагоме  у  політичній  сфері  утворення  як
Європейський Союз (ЄС), який об’єднує передові країни Європи та
своєю  системою  управління  сприяє  їх  постійному  та  стабільному
розвитку  і  вдосконаленню.  В  країнах  ЄС  держава  є  невід’ємним
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елементом  громадянського  суспільства  й  спрямована  на
обслуговування  прав,  свобод  та  інтересів  громадян.  Саме  тому
основою усіх реформ, які реалізуються інституціями Європейського
Союзу з метою вдосконалення його системи управління є більш якісне
залучення громадянського суспільства до процесів вироблення правил
та політики на рівні ЄС (процедури консультацій та участі громадян у
розробці державної політики).

В  Європейському  союзі  система  управління  базується  на
дотриманні таких основних вимог та принципів:

– Відкритість  –  передбачає  активну  комунікацію  із
громадськістю стосовно завдань і обов’язків різних органів влади та
державних установ, а також рішень, які ними приймаються;

– Участь – передбачає сприймання громадян та їхніх організацій
не як пасивних об’єктів (або суб’єктів) політики й адміністративних
рішень, а як безпосередніх, активних і зацікавлених сторін, що мають
право брати широку участь у процесі  прийняття адміністративних
рішень на всіх етапах політики – від початкових стадій і протягом усього
циклу політики й управління;

– Підзвітність, що базується на засадах права європейців на
«належне управління», окрім традиційних типів відповідальності
(політичної  та  адміністративної)  передбачає  також  обов’язок
реагування  влади  на  потреби  громадян.  Це  вимагає  чіткого
розподілу обов’язків – не лише між органами й установами, що
приймають рішення, але й між ними та інститутами громадянського
суспільства. Також це передбачає й вищий рівень відповідальності з
обох сторін;

– Ефективність – державна політика, законодавча й регуляторна
системи повинні відповідати реальним суспільним потребам, мати чіткі
цілі й прийматися із врахуванням оцінки їх очікуваного впливу та
попереднього  досвіду.  Політичні  й  управлінські  рішення  мусять
прийматися своєчасно й передбачати певну міру гнучкості в їх реалізації
з метою врахування місцевих умов або специфічних особливостей
сфери управління;

– Злагодженість/зв’язок  –  потребує  не  лише  політичного
лідерства, а й більшої послідовності між різноманітними інструментами,
механізмами політики та різними стратегіями впливу на одну й ту ж
реальність [1].

Впровадженню цих принципів сприяє активне використання
інформаційнокомунікативних технологій, а саме запровадження та
використання еврядування та його основної складової едемократії.
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Едемократія  є  сукупністю  електронних  засобів  комунікації,  які
розширяють права і можливості громадян у їх спробах забезпечити
відповідальність  політиків  та  державних  службовців  за  свої  дії  в
суспільній сфері. В залежності від спрямованості демократії, вона може
використовувати  різні  методи:  1)  для  підвищення  прозорості
політичного процесу; 2) для підвищення прямого залучення та участі
громадян; 3) підвищення якості формування думок через відкриття
нових інформаційних просторів та просторів для обговорення [3].

Багато країн Європи вже експериментують з різними аспектами
едемократії.  Так,  наприклад,  Естонія  відома  широким  та  вдалим
запровадженням системи еголосування. У Великій Британії, Італії
застосовуються  комплексні  програми  еучасті,  які  спрямовані  на
підвищення  участі  громадян  у  політичному  житті,  Іспанія широко
застосовує форми еконсультацій з громадськістю. Форми едемократії
у різному поєднанні та на різних етапах розвитку притаманні системам
управління більшості країн Європейського Союзу. Саме тому доцільно
розглянути  різноманітні  прояви  едемократії  для  того,  щоб  краще
зрозуміти проблеми та можливості сучасної демократії.

Одиним з найважливіших моментів, що стосується Інтернету та
інших  сучасних  цифрових  технологій,  є  те,  що вони  пропонують
можливість  значно  підвищити  прозорість  урядів.  Уряди  можуть
використовувати  технології  для  надання  громадянам  повнішої  та
вичерпнішої  інформації про свою  діяльність  і  пропонують більше
можливостей для громадян спостерігати за процесом прийняття рішень.
Така інформація може бути надана громадянам швидко. Крім того,
витрати громадян на доступ до інформації, як в грошовому вираженні
так і в часі, можуть бути значно зменшені. Для підвищення прозорості
використовуються такі засоби:

– Інтернет видання – Інтернет надав набагато ширші можливості
для державних органів, щоб зробити всі свої офіційні документи (річні
звіти, бюджети, протоколи засідань і т.д.) доступними для громадськості
при відносно невеликих витратах і дуже швидко.

– Інтернеттрансляції  поява технологій мережевого мовлення
означає, що державні органи можуть зробити їх зустрічі доступними
для всіх громадян без необхідності їх фізичної присутності. Інтернет
трансляція дозволяє громадянам стежити за громадськими зборами,
сесіями органів державної влади з віддалених місць (у тому числі їх
будинків, офісів і т.д.), як в режимі реального часу, так і завдяки доступу
до архівів. Через гіперпосилання громадянин може мати доступ до
усіх відповідних документів, які формують рішення [2].
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Окрім підвищення прозорості державних органів влади, нові
технології можуть також підвищити прозорість виборних політиків,
допомагаючи їм бути більш підзвітними своєму електорату.  Існує
ряд  шляхів  за  допомогою яких виборні політики використовують
технології для підтримання своєї діяльності, а саме: вебсайти окремих
політиків та органів влади; вебблоги – які дають політикам чудову
можливість  продемонструвати  громадянам,  що  вони  зробили  за
останній день, наскільки добре вони розуміють нагальні проблеми
та наскільки швидко реагують на них. Читачі у свою чергу мають
можливість поставити питання та висловити свої думки; моніторинг
та  підзвітність  системи  –  допомагають  досягти  вищого  рівня
відповідальності  політиків  та  державних  службовців  перед
громадянами. Різні країни сьогодні мають різні системи моніторингу
поведінки  політиків  у  парламенті:  відвідуваність,  голосування
стосовно певних проблем тощо;  електронне  голосування  –  це
голосування  через  мережу  Інтернет  з  використанням  сучасних
технологій, з використанням електронних бюлетенів [2]. Лідером із
застосування технологій еголосування є країначлен ЄС Естонія, у
якій вибори проводяться на усіх рівнях виключно за такою системою
і демонструють свої переваги. Голосувати можна декілька разів, а
вирішальним  буде  останній  голос.  Також  голосування  триває
протягом довшого періоду, на відміну від традиційних 24 годин, тому
зростає можливість для усіх виборців скористаються своїм правом
голосу.

Технології також використовуються для підтримки більшого
реагування на вимоги громадян і надають можливість для зростання
участі громадян. Ці ініціативи включають:

– Інструменти онлайнконсультацій – це відносно простий для
органів державної влади засіб для надання відповіді на їх запитання та
консультацій громадянам в межах своїх сайтів. В даний час зростає
популярність онлайнконсультацій. Наприклад, в Іспанії міста мають
широкий спектр інструментів для розробки таких ініціатив. Це може
впроваджуватись шляхом розвитку онлайнпанелі для громадян, яким
можуть надаватись консультації на регулярній основі. Інший приклад
таких  консультацій демонструє  Великобританія.  Ініціатива  мікро
демократії у Великобританії надає можливість громадянам ввести на
вебсайті свій поштовий індекс і типи політичних питань, які зачіпають
їх  інтереси  (наприклад, освіта, транспорт, планування і т.д.). Коли
державна  влада  проводить  консультації  з  цих  питань,  і  в  цьому
географічному районі, вона надсилає всім зареєстрованим громадянам
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по електронній пошті або через SMS повідомленнязапрошення для
участі;

– Електронні звернення – це програмне забезпечення, яке надає
додаткові  можливості  громадянам  розвивати  свої  власні  форми
взаємодії з представниками державних органів влади, слідкувати за
станом  опрацювання  поданих  зверненнь  та  отримувати  швидку
відповідь;

– Електронна  участь  –  надає  можливість  залучити  до
прийняття політичних рішень громадян та враховувати їх інтереси
при  прийнятті політичних  рішень,  що  сприяє зростанню  довіри
громадян до влади [2].

Ще  напрямком  едемократії  є  збільшення  інформаційних
просторів та просторів для обговорення. Засобом для цього служать
Інтернетфоруми,  які  використовуються  для  того,  щоб  обговорити
запропоновані на сайті матеріали або запропонувати свою тему для
обговорення, поділитись власними поглядами та знайти однодумців.

Сучасні технології також сприяють створенню демократичного
знання.  Зокрема,  уряди  країн  використовують  нові  технології  для
забезпечення громадянам нових шляхів отримання знань про політику
та їх права і обов’язки. Такі ініціативи спрямовані особливо на молодь,
оскільки  зазвичай  саме  вони  найактивніше  використовують  нові
технології. Серед таких ініціатив можна виділити:

– Онлайн  ігри  для  освіти  громадянина  –  у  Великобританії
Національний проект місцевої електронної демократії розробив кілька
ігор, головне завдання яких – допомогти молодим людям зрозуміти
політичний процес і труднощі, з якими зустрічаються обрані політики
у спробі збалансувати конкуруючі пріоритети в рамках обмежених
ресурсів;

– Бюджетні моделі – ще один спосіб інформування громадян
про політику це надання  їм більше можливостей брати участь у
процесі прийняття рішень шляхом моделювання процесу. У Франції
центральний  уряд  допомагає  громадянам  зрозуміти  поточні
проблеми бюджету шляхом надання інтернетресурсу, де громадяни
можуть самі приймати рішення стосовно віртуального бюджету [2].

Одна  з  проблем,  з  якими  стикаються  більшість  урядів  є
забезпечення можливості для всіх громадян мати рівний доступ до
послуг: особливо з нижчих соціальноекономічних груп. Дві ініціативи,
які розробляються в різних країнах Європи та спрямовані на подолання
так  званого  цифрового  розриву  і  які  забезпечують  потенціал  для
широкої електронної взаємодії це:
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– Громадські  точки  доступу  –  фінансований  Європейським
Союзом проект Telecities допоміг в ряді міст по всій Європі розробити
мережі інтернеткіосків, які забезпечують громадянам вільний доступ
до Інтернету з одного місця по всьому місту. Крім того, стає все більш
поширеним надання публічними бібліотеками безкоштовного доступу
до Інтернету для всіх громадян;

– Форум  WiFi  точок  доступу  –  альтернативний  метод  для
підвищення  онлайн  присутності  громадян  є  використання
безпроводових  технологій.  В  Будапешті  є  декілька  вільно
використовуваних WiFi точок, які місцеве самоврядування забезпечує
в деяких найбільш неблагополучних районах міста, явно спрямовані
на залучення до політики більшої кількості громадян [2].

На сьогодні існує велика кількість форм едемократії в різних
європейських країнах, а їх використання залежить від рівня розвитку
країни, її внутрішніх проблем, спрямованості системи управління. Однак
усі  засоби,  які  використовуються,  можна  згрупувати  за  такими
напрямками: представництво  електронне голосування, інтернет сайти,
блоги, інтернетгазети, трансляція засідань; спрямовані на залучення
громадян  –  електронні  панелі,  еконсультації,  інтернетфоруми;
зв’язок – електронне голосування та взаємодія –  інтернетфоруми,
еконференції тощо.

Підводячи  підсумки можемо  стверджувати,  що  електронна
демократія підвищує відкритість, ефективність системи державного
управління, сприяє зростанню відповідальності представників державної
влади перед громадянами, налагодженню взаємозв’язку між населенням
та владою, зростанню рівня довіри до влади та, як наслідок, збільшення
інтересу  та  участі  громадян у  політичному житті.  Едемократія дає
можливість побороти такі проблеми пострадянських країн як: корупція,
зосередження влади в руках окремих політиків та політичних лідерів,
формальна  демократія,  за  якої  ігнорується  громадська  ініціатива  та
громадські проблеми і погляди громадян на їх вирішення не враховуються
під час прийняття управлінських рішень тощо.

Як бачимо у теперішній час неможливо побудувати насправді
демократичну  державу  без  використання  досягнень  новітніх
інформаційнокомунікативних  технологій.  Сучасні  технології
створюють основу для формування нової демократії та нової системи
державного  управління,  яка  має  на  меті  побудувати  громадянське
суспільство.  Тобто  суспільство  ключову  роль  у  якому  відіграють
громадяни  і  кожен  громадянин  має  змогу  впливати  на  процес
державного управління, а політики є підзвітними своєму народу.
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ГОЛОВНІ  НАПРЯМКИ  ВДОСКОНАЛЕННЯ
ТРАНСКОРДОННОГО  ЕКОНОМІЧНОГО  СПІВРОБІТНИЦТВА

Транскордонне  співробітництво  (далі  –  ТКС),  як  елемент
державної політики, сьогодні займає достатньо важливе місце, як в
системі  пріоритетів  соціальноекономічного  розвитку,    виступає
особливою формою зовнішньоекономічної діяльності прикордонних
територій, так і в напрямку європейської інтеграції України.

Особливого  стратегічного  значення  набуває  транскордонне
співробітництво на західному кордоні України, до якого максимально
наблизилися кордони Європейського Союзу. Для України на сучасному
етапі  це  означає,  що  транскордонне  співробітництво  може  стати
важливим елементом інтеграції до Європейського Співтовариства, що
пришвидшує євроінтеграційні процеси в країні, враховуючи принципи
регіоналізації та локального розвитку.

У  розвинених  європейських  країнах  нагромаджено  значний
досвід  транскордонного  співробітництва.  Як  наслідок  регіони  ЄЄ
відіграють важливу роль у формуванні загальноєвропейської політики.
Натомість  регіони  України  перебувають  на  етапі  налагодження
транскордонних зв’язків із регіонами інших країн. Досвід зарубіжних
країн,  які  вже  стали  повноправними  членами  ЄЄ,  свідчить,  що
співробітництво  регіонів  країни  з  регіонами  країн  європейської
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спільноти може  стати ефективним  засобом  пришвидшення вступу
України до ЄЄ. З огляду на це,  актуальним питанням залишається
активізація вже існуючих та налагодження нових зв’язків між регіонами
України та регіонами країн ЄЄ, що мають статус прикордонних. Окрім
того транскордонне співробітництво дозволить Україні  запозичити
досвід розвинених європейських країн щодо політики регіонального
розвитку [1, с. 21].

Стратегія  і  тактика  України  в  контексті  транскордонного
співробітництва зі своїми сусідамипартнерами повинна визначатися
економічним напрямом, як  базовим, що приведе економічну складову
співпраці  в  практичну  площину.  Транскордонне  економічне
співробітництво  регіонів  –  це  підвищення  якості  життя населення
прикордонного  регіону  за  умов  максимального  використання
людського потенціалу та природних ресурсів, що здатне пожвавити
економічну активність, збільшити зайнятість населення та фінансового
надходження до бюджетів всіх рівнів.

Пріоритетними напрямками України при формуванні державної
політики  держави  у  сфері  транскордонного  економічного
співробітництва повинні бути:

– торговельна та постачальницькозбутова ефективна політика,
яка є необхідною для країн, що розвиваються;

– інвестиційна та інноваційна політика для глобалізації у світове
господарство та відповідність сучасним і перспективним тенденціям
економічного розвитку в контексті європейської інтеграції;

– створення  і  запровадження  проектів  та  програм
транскордонного  співробітництва  для  подальшого  вигідного
економічного співробітництва, що частково зменшить політизованість
співпраці, оскільки важливим  і необхідним  є наявність на східно
європейському та країн СНД кордонах стабільного економічного та
політичного партнера;

– розбудова  та  модернізація  західної  прикордонної  і
транспортної інфраструктури, оскільки ЄС є найбільшим торгівельним
партнером нашої країни. А збільшення товарообороту неможливе за
теперішніх умов функціонування транзитної системи;

– створення  сприятливих  умов  для  функціонування
регіональних транснаціональних корпорації, що дасть змогу Україні
виступати і як постачальник сировини, і як її споживач;

– розвиток логістичної системи на території всієї України, що
дасть  змогу  активізувати  транскордонний  рух  товарів  з  країнами
партнерами по транскордонному співробітництву.
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Для ефективності транскордонних зв’язків важливо виділити
основні  етапи  цього  процесу  (так  звані  еволюційні  цикли):
1) економічні відмінності міжрегіонами – мінімальні, міжрегіональної
зв’язки – мінімальні; 2) початкова економічна спеціалізація регіонів,
посилення взаємодії; 3) посилення спеціалізації, формування стійких
економічних зв’язків і міжрегіональних економічних систем; 4) криза,
втрата  значимості  економічної  спеціалізації  регіонів,  розпад
зв’язків [2, с. 43]. Для результативного економічного співробітництва
між  регіонами  сусідніх  держав  важливо  не  затримуючись  на
першому і  другому  етапі  максимально  подовжити  3  етап,
реалізовуючи  найбільш  масштабні  програми  та  проекти
економічного розвитку, які вимагають значних фінансових та трудових
затрат,  проте  в  майбутньому  дозволять  значно підвищити  рівень
конкурентоспроможності регіонального розвитку.

На основі оцінки можливостей співробітництва, рівня їх
реалізації та визначення пріоритетів розвитку ТКС прикордонних
регіонів  України  визначено  особливості  реалізації  ТКС  на
регіональному рівні: неповною мірою реалізуються можливості
розвитку ТКС прикордонних регіонів, нівелюється забезпечення
їх  спільних  комерційних  інтересів ;   при  реаліза ці ї   ТКС
застосовується не весь наявний потенціал прикордонних регіонів,
що  перешкоджає  подоланню  всіх  їх  проблем,  вирішити  які
можливо    за  допомогою  транскордонної   співпраці ;  ТКС
незначною  мірою  впливає  на  підвищення  рівня  соціально
економічного  розвитку  прикордонних  регіонів,  так  як  не
позначається  на  їх  галузевій  спеціалізації  та  не  приносить
прибутків [3, с. 108].

Недостатня ініціативність та повільний розвиток економічних
проектів в рамках транскордонного співробітництва стала причиною
того, що ЄС зацікавлена співпрацювати з економічно та політично
стабільними  державами. Щоб змінити ситуацію Україні необхідно
посилити  свої  позиції  в  рамках  різних  форматів  транскордонного
співробітництва  та  спрямувати  співпрацю  в  русло  національних
інтересів,  запропонувати  пакет  власних  економічних  ініціатив,  в
реалізацію яких будуть готові інвестувати як вітчизняні, так і європейські
інвестори.  Для  ефективної  та  рівноправної  співпраці  держава
здійснюючи транскордонне співробітництво має чітко усвідомлювати,
що  для  країнсусідів  важливою  є  співпраця    не  з  економічними
дотаційними  територіями,  а  зі  стабільними  в  економічному  та
політичному плані партнерами.
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Макота Г. З.
м. Львів

ІНСТРУМЕНТИ  ЗОВНІШНЬОЇ  ДОПОМОГИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО  СОЮЗУ

Європейський Союз є одним з найбільших донорів гуманітарної
та технічної допомоги у світі.  Ефективна реалізація програм допомоги
сприяє  підвищенню  ролі  Європейського  Союзу  на  світовій  арені.
Надаючи зовнішню допомогу для розвитку більше ніж 160 державам
світу, ЄС реалізує програми та проекти, що сприяють впровадженню
належного врядування, забезпеченню сталого соціальноекономічного
розвитку, безпеки, міграції, охороні довкілля тощо.

Для  надання допомоги  ЄС  розробив  механізми  та  фінансові
інструменти.  Провідну  роль  в  цьому  процесі  відіграє  Європейська
Комісія – одна з трьох ключових інституцій ЄС, до функцій якої належить
управління програмами зовнішньої допомоги по всьому світі [1].

В  Європейській  Комісії  працює  два  окремі  управління:
Управління гуманітарної допомоги Європейської Комісії ( European
Community Humanitarian Office, ECHO) та Генеральний директорат
Європейської Комісії з питань зовнішньої допомоги ЄС (EuropeAid).

Управління гуманітарної допомоги Європейської Комісії надає
термінову  допомогу  (продукти,  матеріали  та  практичну  участь)
жертвам природних і суспільних катастроф та конфліктів за межами
Союзу.  Одним  із  завдань Управління  є  інформування людства  про
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проблеми, що ставлять під загрозу життя людей в різних регіонах світу.
Щороку  Єврокомісія  розробляє  Стратегію  надання  гуманітарної
допомоги постраждалим  країнам [2].

Генеральний  директорат  Європейської  Комісії  з  питань
зовнішньої допомоги або EuropeAid відповідає за виконання програм
і проектів зовнішньої допомоги в усіх країнах світу, в тому числі Україні,
та займається управлінням європейських зовнішніх програм технічної
допомоги,  що  спрямовані    на  структурну  розбудову,  розвиток
економіки, боротьбу з голодом, збереження природних ресурсів тощо.
Програми EuropeAid значною мірою сприяють виконанню завдань
розвитку,  визначених  Європейським  Союзом  і  Цілями  розвитку
тисячоліття ООН.

EuropeAid  має  надзвичайно  децентралізовану  структуру.  Це
означає, що двоє з трьох штатних співробітників Європейської Комісії,
задіяних у проектах з надання допомоги, працюють безпосередньо на
місці  реалізації  проекту.  Саме  тому  основна  частина  роботи  з
підготовки та виконання проектів здійснюється через представництва
Європейської Комісії у відповідних країнах [1].

В  контексті  бюджетної  системи  ЄС  “фінансова  допомога”
означає  фінансову підтримку  (гранти,  позику  і.т.д.), яка  надається
європейськими інституціями  для того, щоб допомогти:

1) країнамчленам ЄС  підтримувати стабільність платіжного
балансу;

2) країнам ЄС, які переживають  великі економічні та фінансові
труднощі;

3) країнамкандидатам на вступ до ЄС;
4)  реалізувати  проекти,  які  сприяють  розвитку  демократії,

правам людини та запобігають виникненню конфліктів в країнах за
межами ЄС.

Європейські  інституції  надають  чотири  види  фінансової
допомоги:

1) Допомога країнамчленам ЄС для  стабілізації платіжного
балансу.

Регламент  Ради  (ЄС)    №332/2002  “Про  платіжний  баланс”
уповноважує Єврокомісію надавати до 50 мільярдів євро фінансової
допомоги країнам ЄС, які не входять до зони євро, і мають складнощі з
виконанням бюджету чи з рахунком платіжного балансу.

Так,  в  2011  році  за  допомогою  Інструменту  підтримки
платіжного  балансу  допомогу  отримали  Румунія,  Латвія  та
Угорщина [5].
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2) В межах Європейського механізму фінансової стабільності.
2  лютого 2012  року  17 країн  єврозони підписали угоду  про

Європейський  механізм  стабільності,  який  замінить  створений
тимчасовий  Інструмент  Європейської  фінансової  стабільності  та
Європейський механізм фінансової стабільності  [3].

Головна  мета  Європейського  механізму  стабільності  –
забезпечити фінансову стабільність країнамчленам зони євро, що
відчувають  серйозні  фінансові  проблеми.  Документ  передбачає
створення  нової  міжнародної  фінансової  інституції  з  місцем
розміщення в Люксембурзі та можливістю надання кредитів до 500
мільярдів євро. Країни, що не є членами єврозони, також можуть брати
участь в операціях підтримки стабільності [4].

У 2011 році механізм фінансової стабільності використовувався
для Ірландії та Португалії.

3) Допомога країнам – кандидатам на членство в ЄС.
Інструмент  передвступної  допомоги  забезпечує  фінансову

допомогу  для  виконання  проектів,  які  пов’язані  з  проблемами
транскордонного характеру або які передбачають співробітництво між
кількома  бенефеціарами,  тобто,  між  регіональними  структурами,
експертами, державними службовцями.

Інструмент передвступної допомоги передбачає:
а) співробітництво з міжнародними фінансовими інституціями

(Європейським  банком  реконструкції  та  розвитку,  Європейським
інвестиційним банком, Європейським центральним банком) з метою
спільної імплементації фінансових інструментів;

б) проекти щодо посилення ролі громадянського суспільства;
в)  освітні  програми  (програми  підвищення  академічної

мобільності студентів);
г)  заходи,  спрямовані  на  адаптацію  законодавства  країн

кандидатів до стандартів ЄС [5].
Виконання програми фінансування підготовки країнкандидатів

та потенційних кандидатів на вступ до ЄС починається з визначенням
намірів Комісії щодо напрямків фінансування. При цьому враховують
специфічні потреби кожної країни.

Для  Хорватії  передвступна  підготовка  концентрується  на
розбудові інституцій, транскордонному співробітництві та підготовці
країни  до  участі  в  політиці  ЄС  щодо  зближення  та  розвитку
сільськогосподарських  територій.  Фінансова  допомога  Туреччині
фокусується на підтримці стабільності інституцій з метою гарантування
фундаментальних  прав  і  свобод  громадян,  зміцнення  демократії,
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верховенства права, прав людини, захисту національних меншин та
поширення діалогу між ЄС та Туреччиною у сфері громадянського
суспільства.  Для  колишньої  Югославської  Республіки  Македонії
допомога    спрямована  на  розбудову  інституцій,  покращення
урядування та зміцнення верховенства права.

Фінансова  допомога  ЄС  покликана  зміцнити  зв’язки  її
отримувачів із сусідніми країнами, включаючи країничлени Союзу,
через проекти з транскордонного співробітництва. Ось деякі приклади
конкретних програм і проектів, на які спрямовуватимуть кошти ЄС.

Чорногорія  –  підтримка  розвитку  бізнесу  в  сільсько
господарських регіонах. На це виділяють 3,8 млн євро. Цей проект
забезпечує пряму консультативну підтримку для 185 малих та середніх
підприємств. Метою є розвиток бізнесу в сільській місцевості та в менш
розвинутих регіонах країни. Особливу увагу приділятимуть жінкам та
людям з невеликими статками.

Туреччина – підтримка у боротьбі проти використання дитячої
праці.  На  це  виділяють  5,3  млн  євро.  Мета  програми  полягає  у
викоріненні  найгірших  форм  експлуатації  дітей.  Серед  іншого
передбачено пряме фінансування освіти для кількох тисяч дітей [6].

4) Сприяння демократії та правам людини
Підтримка прав людини й демократії є  головними засадами

зовнішньої політики ЄС.  Європейський інструмент сприяння демократії
й правам людини (ЄІДПЛ) було прийнято Європейським Парламентом
та Радою Європи у грудні 2006 року (Регламент Ради №1889/2006).

21 квітня 2010 року було прийнято Стратегію ЄІДПЛ на 2011 –
2013 роки. Основна ціль інструменту полягає у сприянні розвитку і
консолідації демократії, верховенству права і дотримання усіх прав та
основних свобод людини в країнах, що не є членами ЄС [7].

Фінансування програм сприяння демократії та правам людини
здійснюється через географічні  і тематичні інструменти.

 Географічні інструменти: реалізація політики на національному
та регіональному рівнях за підтримки Європейського фонду розвитку
(в країнах Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону);
Інструменту  співробітництва  з  питань  розвитку  (в  Південно
Африканській Республіці та 47 країнах, що розвиваються, в Латинській
Америці, Азії та Центральній Азії та країнах Близького Сходу ( Іран,
Ірак, Ємен)); Європейського інструменту сусідства та партнерства (в
17 країнах, що є східними та південними сусідами ЄС).

Тематичні  програми  реалізуються  в  основному    через
Європейський інструмент сприяння демократії й правам людини, який
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працює з організаціями громадянського суспільства в країнах, де немає
прямого співробітництва з урядом [8].

Основні цілі Європейського інструменту сприяння демократії
й правам людини:

– просування прав людини та фундаментальних свобод в країнах
та регіонах, де вони підлягають ризику;

– посилення ролі громадянського суспільства у просуванні прав
людини  та  демократичних  реформ,  консолідація  політичних  та
представницьких процесів;

– підтримка  дій щодо  просування  прав  людини та  розвитку
демократії у сферах, що зазначаються в рекомендаціях ЄС, включаючи
діалог з питань прав людини, права захисників прав людини, питання
смертної кари, тортур, права дітей у контексті військових конфліктів;

– підтримка та посилення міжнародних та регіональних угод
щодо захисту прав людини, дотримання правосуддя, верховенства права
та просування демократії;

– сприяння  встановленню  довірчих  відносин  та  посилення
надійності та прозорості демократичних виборчих процесів, особливо
через процес спостереження під час проведення виборів.

В рамках програми “Європейський інструмент сприяння демократії
й правам людини”  ЄС виділив близько 1.104 мільярди євро на період від
2007 до 2013 року. Ці кошти націлено на допомогу місцевим і міжнародним
недержавним організаціям підтримувати права людини в усьому світі [9].

Україна  є  привілейованим  партнером  ЄС  і  бере  участь  у
реалізації Європейської політики сусідства. Фінансовим підґрунтям
Європейської політики сусідства є Європейський інструмент сусідства
й партнерства (ЄІСП) як  найбільша програма допомоги ЄС своїм
сусідам.

В Україні реалізується 250 проектів з різних галузей в багатьох
регіонах і містах. Допомога ЄС спрямована в основному на підтримку
демократичного розвитку і належного врядування,  реформи регулювання
й зміцнення адміністративного потенціалу, розвиток інфраструктури та
ядерної безпеки. Фінансування ЄС проектів в Україні здійснюється у формі
грантів, контрактів і зростаючої підтримки бюджету [10].
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Матлай Л. С.
м. Київ

 РОЛЬ  ІСПАНСЬКОЇ  ДИПЛОМАТІЇ  У  ФОРМУВАННІ
ЗОВНІШНЬОЇ   ПОЛІТИКИ  ЄС

В умовах, коли світова дипломатія зіткнулася з необхідністю
вирішувати  надскладні  геополітичні  завдання,  залишаються
актуальними дослідження особливостей реалізації зовнішньої політики
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дипломатичними методами. Досвід Іспанії в цій царині є повчальним,
оскільки країна зуміла сформувати новий державний імідж та відійти
від авторитарного минулого; підвищити статус “середньої держави з
глобальними  інтересами” у регіональних та світових міжнародних
структурах; стати сполучною ланкою між ЄС та Іберомерикою. Кращі
піренейські дипломати  в різні роки працювали на  відповідальних
посадах в ЄС. Серед них – Х.Солана, який багато років відповідав за
вироблення та реалізацію зовнішньої та оборонної політики ЄС і у
своїй дипломатичній діяльності був майстром політичного діалогу.

На  долю  іспанської  дипломатії  випало  відповідальне
головування в ЄС  у першій половині 2010 року. Слід зазначити, що до
цього парламентська монархія тричі очолювала євроспільноту – у 1989,
1995  та  2002  роках.    Але  вчетверте  Іспанія  головувала  в  нових
інституційноправових умовах, що виникли після набуття чинності 1
грудня 2009 року Лісабонського договору, який докорінно реформував
систему управління ЄС. Відповідно до цього договору, було визначено
безпрецедентну передачу національних повноважень інститутам ЄС,
істотно  зменшено  можливості  головуючих  країн  у  процесах
вироблення та реалізації основних векторів зовнішньополітичної та
безпекової  діяльності  та  позиціювання  євроспільноти  у  системі
міжнародних відносин [7]. Із суми зовнішніх політик 27 державчленів
виник  правосуб’єкт  з  власними  інтересами,  ресурсами  та
інструментами досягнення цілей зовнішніх зносин. Головною діючою
особою в об’єднанні  став постійний президент  Ради Європи, який
вибирається  цим органом на два з половиною роки. Втім, він не має
владної  опори  і  залежить  від  підтримки  впливових  країнчленів
євроспільноти. Запровадження  цієї посади мало за мету посилити
стабільність  та  послідовність  зовнішньополітиного  курсу  ЄС,
забезпечити його представництво на міжнародній арені. Крім того,
створено  посади Високого представника ЄС із закордонних справ та
безпекової  політики,  генерального  секретаря  Ради  міністрів  ЄС.
Високий представник ЄС входить  до складу  Ради ЄС та одночасно є
заступником  голови  Європейської  Комісії,  завдяки  чому  відбулася
інституційна централізація функції зовнішніх зносин в керівництві
об’єднання. З 1 січня 2011 року розпочала свою діяльність Європейська
зовнішньополітична  служба,  яка  працює  у  тісній  співпраці  з
дипломатичними службами державчленів ЄС. Кадровий потенціал
ЄЗС здебільшого забезпечують дипломати, які відряджені  країнами
до Брюселю для виконання завдань зовнішньої політики та політики
безпеки.
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Варто зазначити,  що вперше   в  історії ЄС  співіснували    дві
паралельні керівні структури – постійна та ротаційна. Дипломатичні
представники Іспанії визнали, що піренейське головування слугувало
перш за все підтримкою нових інститутів та керівників ЄС. Зрештою,
Мадрид зміг перетворити ротаційне головування на ефективний та
доповнюючий інструмент нових установ.

Для  Іспанії,  у межах  свого ротаційного  президенства в  ЄС,
важливо було зберегти позитивний імідж держави, дипломатія якої
зарекомендувала  себе    вмілим  виконавцем  “м’якої  політики”.  На
рахунку  вдалого    іспанського  президенства    щонайменше    15
проведених самітів, зокрема, саміти  ЄС – США, ЄС – Ібероамерика,
ЄС – Російська Федерація. На користь результативності  піренейської
дипломатії свідчить не одна сотня міжнародних зустрічей, в тому числі
і двосторонні  зустрічі з представниками США, Канади, Російської
Федерації, Китаю, Індії, Пакистану, Марокко, Мексики, близькосхідних
держав  [5].  Втім,  при  організації  та  проведенні  багаточисленних
двостороннівх зустрічей та двосторонніх і багатосторонніх самітів,
представникам головуючої в ЄС Іспанії  довелося поступитися своїми
амбіціями на користь постійного президента Європейської Ради, який
після  Лісабонського  договору  став  головувати на  всіх  зустрічах  з
державами, що не входять у Співдружність. Глава уряду Іспанії свідомо
пішов на обмеження своїх повноважень, при цьому жодним чином не
принизивши  значення  своєї  країни.  Характеризуючи  основні  цілі
президенства  країни, відомий іспанський дипломат М. А. Моратінос
зауважив, що вони ґрунтуються на засадах інновацій, миру, добробуту
європейців та гендерній рівності. Іспанська дипломатія зуміла піти на
інституційний  компроміс,  передавши  частину  своїх  повноважень
президенту Ради ЄС Г. ван Ромпею та високому представнику ЄС з
міжнародних  відносин та  політики  безпеки  К.Ештон.  За  словами
М. А. Моратіноса,  це  було  “…  не  суперництво,  а  координація  та
доповнюваність…” у всіх діях [5].

Доречно додати, що для Іспанії  властиво заохочувати гендерну
рівність у політиці та дипломатії. Парламентська монархія посідає друге
місце в Європі за представництвом жінок в органах  виконавчої влади.
Сотні іберійок працюють у парламентах  та регіональних урядах. За даними
Євростату, 41,7 % регіональних депутатів складають жінки, що відповідає
рекомендованому  європейському мінімуму  у  40%  [4].  Зазначимо,  це
єдина країна ЄС, яка досягла такого показника. Після парламентських
виборів 2011 року до Генеральних Кортесів потрапило 124 представниці
слабкої  статі  (загальна  кількість  350  парламентарів).  Намагаючись
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розвивати  гендерну політику  в системі  державного управління,  новий
прем’єрміністр М.Рахой, який приступив до виконання своїх обов’язків у
грудні 2011 року, призначив міністрами чотирьох жінок, що становить 28,5%
всього урядового складу. Втім, за уряду  Х.Сапатеро цей показник був значно
вищим – 52,2% [6]. Іспанські жінки широко поповнили ряди національної
дипломатичної служби на початку 90х років минулого століття за урядового
кабінету соціалістів Ф.Гонсалеса. Першою жінкою, яка стала міністром
закордонних справ Іспанії стала  А.Паласіо  (2002 – 2004 рр.). Цю посаду
також обіймала Т.Хіменес (2010 – 2011 рр.). Сьогодні  жінки складають
приблизно 19% іспанського дипломатичного корпусу [5].

Аналізуючи програмні документи головуючих  в ЄС держав за
останні  два  роки,  варто  відзначити    прагнення  до  поглиблення
євроінтеграції  та  згуртованості  у  подоланні  кризи,  яка  охопила
економіку  єврозони. Даючи  старт  іспанському  президенству в  ЄС,
тодішній прем’єрміністр Іспанії Х. Сапатеро особливий наголос зробив
на  підтримці  створення  інституційного  механізму  європейської
зовнішньої політики та прагненні перетворити ЄС на самостійного
впливового актора в системі міжнародних відносин [3].

Іспанія  всіляко  сприяла    формуванню  Європейської
зовнішньополітичної служби, брала участь у визначенні її структури,
кадрового  забезпечення  та  фінансування,  а  також  основних  форм
діяльності.  Додамо,  що  ЄЗС  розглядалася  з  самого  початку  її
формування як самостійний інститут у наднаціональній системі, який
у майбутньому прискорить розвиток інтеграції. До речі, вищезгаданий
Х.  Сапатеро  одним  з  перших  високих  національних  урядовців
висловлювався за створення посольств ЄС, діяльність євродипломатів,
формування та узгодження єдиної європейської позиції у відносинах з
НАТО тощо [2]. Слід наголосити,що  в процесі прийняття рішень у
сфері зовнішніх зносин задіяні Рада із закордонних справ, представлена
міністрами  закордонних  справ  країнчленів,  Європарламент  та
Єврокомісія.  Різноманітні  постанови  Рада  із  закордонних  справ
приймає за пропозицією Високого представника ЄС із закордонних
справ та політики безпеки після консультацій з Європарламентом та
схвалення Єврокомісією. Високий представник із закордонних справ
представляє співдружність у міжнародних відносинах, веде політичний
діалог з країнами, що не входять до складу ЄС та доводить позиції ЄС в
міжнародних організаціях та на міжнародних конференціях,

Якщо  країначлен  євроспільноти  не  голосує  за  те  чи  інше
рішення, вона може утриматися, попередньо виступивши з офіційною
заявою. Однак, у цьому випадку держава не зобовґязана виконувати,
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але мусить   визнати, що це рішення має обов’язкову  силу для ЄС.
Існує взаємна солідарність утримуватися від дій, які йдуть врозріз з
діями спільноти та поважати позиції інших держав. Зовнішня політика
ЄС реалізується комплексом національних та наднаціональних засобів.
Якщо ситуація вимагає негайного втручання , Рада із закордонних справ
приймає невідкладні рішення. У випадку необхідності оперативного
рішення, Високий представник із  зовнішньої політики та політики
безпеки на протязі 48 годин скликає позачергове засідання Ради  (якщо
необхідно, то і в коротший термін). Держави ЄС координують свої дії в
міжнародних  організаціях  та  на  міжнародних  самітах.  Комісія  із
закордонних  справ  Європарламенту    спостерігає  за  виконанням
Спільної зовнішньої полівтики та політики безпеки [7].

Слід зауважити, що важливі зовнішньополітичні рішення  і надалі
вимагають  узгодження  думок    і  дій  лідерів  національних  держав.
Іншими словами, сфера зовнішніх зносин обмежена рішеннями, які
приймаються на міждержавній основі за умови досягнення спільного
консенсусу, враховуючи національні інтереси окремих держав. Тобто,
залишається  відсутнім    дієвий  механізм  вироблення  та  реалізації
загального  інтересу. При такій ситуації, не варто принижувати роль
національних  лідерів  –  керівників  держав  та  урядів,
зовнішньополітичних відомств. На нашу думку, саме вони спроможні
пришвидшити  чи  загальмувати  процеси  європейської  інтеграції,
оскільки  від їх уміння  вирішувати конфліктні ситуації та розбіжності,
вгамовувати  власні  амбіції  і  залежатиме  успішне    визначення
зовнішньополітичної стратегії ЄС. Зрештою, консенсус політичних
лідерів ще довго залишатиметься двигуном  єдиного консолідованого
європейського курсу зовнішньої політики. Втім, на думку аналітиків
Національного  інституту  стратегічних  досліджень  Г.Яворської  та
О. Снігир, “…Німеччина, Франція, Велика Британія не вважають за
потрібне узгоджувати власні зовнішньополітичні кроки із структурами
ЄС…”[1]. Багато фактів свідчать про такий стан справ, зокрема,  події в
Лівії, коли президент Франції Н.Саркозі оголосив про початок воєнних
дій за кілька годин до прийняття відповідного рішення на міжнародному
саміті 19 березня 2011 року. Така ситуація викликає занепокоєння  в
євроспільноті і ще більше стимулює до взаємоприйнятних консенсусів.

Таким  чином,  можна  підсумувати,  що  і  в  майбутньому
формування та реалізація зовнішньої політики ЄС буде залежати від
узгодженості зовнішньополітичних дій державчленів, здатності до
консенсусу  національних  лідерів,  а  також  виваженої  роботи
Європейської зовнішньополітичної служби.
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Микитка Ю. Я.
м. Львів

ФУНКЦІОНУВАННЯ  ІНСТИТУЦІЙ  МОЛОДІЖНОЇ  ПОЛІТИКИ
РАДИ  ЄВРОПИ:  ДОСВІД  ДЛЯ  УКРАЇНИ

Ускладнення процесу соціалізації молоді в сучасних умовах, з
врахуванням наявних соціальноекономічних негараздів, обумовлює
вдосконалення реалізації молодіжних політик як в окремих країнах, так
і в співтовариствах країн. Враховуючи актуальність питання подальшого
вдосконалення роботи з молоддю в Україні, зокрема її інституційного
забезпечення, та задекларовані державою наміри щодо євроінтеграції,
розглянемо  значний досвід  функціонування  інституцій молодіжної
політики (далі МП) Ради Європи (далі РЄ), членом якої наша держава є
з 1995 року [8].

Основними завдання РЄ у напрямку роботи з молоддю [1, с.2] є
розробка єдиної європейської політики, спрямованої на підвищення
громадянської активності молоді, сприяння в отриманні нею освіти та
працевлаштуванні. З цією метою постійно проводяться консультації з
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питань МП за участю молоді, громадських організацій, державних
установ та експертів. РЄ сприяє створенню різних молодіжних структур
і надає допомогу в їх міжнародному співробітництві.

До  інституцій,  які  забезпечують  розробку  та  впровадження
європейської МП в РЄ, входять Директорат з питань молоді та спорту
(The Directorate of Youth and Sport), статутні органи (The Statutory
bodies),  Європейський  молодіжний  фонд  (The  European  Youth
Foundation) та Європейські молодіжні центри (The European Youth
Centres) [2, с.12].

Директорат  з  питань  молоді  та  спорту  діє  у  структурі
Секретаріату  РЄ  [4,  с.10]:  на  основі  теоретичного  та  практичного
досвіду формує концепції в галузі молоді, розробляє рекомендації для
членів держав, а також уповноважений при РЄ здійснювати роботу з
міжнародного молодіжного співробітництва [5, с.30].

Статутними комітетами Конгресу місцевих та регіональних влад
Європи  РЄ  є  Комітет  з  питань  культури  та  освіти,  до  прямих
повноважень якого входить розгляд питань МП, а також Комітети з
інституційних питань, з питань соціальної рівності та з питань сталого
розвитку, які в контексті своєї компетенції можуть розглядати питання
молодіжної проблематики.

Європейський молодіжний фонд [9], який результативно працює
з 1972 року, здійснює фінансування молодіжних програм та заходів
спрямованих  на  посилення  міжнародного  молодіжного
співробітництва, розвиток молодіжних громадських організацій тощо.
Щорічний бюджет Фонду становить близько 2,5 млн. євро. Від часу
створення дана інституція допомогла понад 300 000 молодих людей
країн Європи [1, с. 6 – 7].

Важливими інституціями, що забезпечують реалізацію МП РЄ,
є постійно діючі міжнародні структури: Європейський молодіжний
центр  у  Страсбурзі,  створений  в  1972  році,  та  Європейський
молодіжний  центр  у  Будапешті,  створений  в  1995  році.  Їх
функціонування дало можливість організаційно підтримати реалізацію
європейських молодіжних програм у Центральній та Східній Європі.
Основними їх завданнями [10] є сприяння участі молодих громадян і
неурядових молодіжних організацій в розбудові Європи, проведення
навчання  молодіжних  лідерів  у  європейському  контексті,
упровадження досліджень у сфері МП через обмін ідей та досвідів,
підтримка волонтерського руху.

Питання актуальності створення аналогічного Європейського
молодіжного центру і в Україні обговорювалось 24 червня 2006 року
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під  час  проведення  круглого  столу  “Участь  української  молоді  в
молодіжному  європейському  русі”,  що  проходив  у  Міністерстві
України у справах сім’ї, молоді та спорту. Учасниками круглого столу
було обговорено питання щодо перспектив євроінтеграції української
молоді: висловлена думка про створення Європейського молодіжного
центру в Україні, що сприятиме активнішому залученню українського
молодіжного руху в загальноєвропейські процеси, представниками
міністерства задекларовано розуміння і підтримка щодо створення
такого  центру в  нашій  державі та  зроблена  заява щодо  готовності
розпочати відповідний діалог з Директоратом з питань молоді і спорту
РЄ [2, с.18]. На жаль, це питання не отримало подальшого розвитку.

Робота Європейських молодіжних центрів тісно пов’язана із
системою співуправління у сфері МП РЄ, за якою представниками
молодіжних організацій та урядів спільно виробляються пропозиції, а
найвищим органом влади Комітетом Міністрів ухвалюються, та до якої
залучені  Європейський  комітет  молоді  (The  European  Steering
Committee for Youth), Дорадча рада з питань молоді  (The Advisory
Council on Youth), Спільна рада з питань молоді (The Joint Council on
Youth),  Програмний  комітет  з  питань  молоді  (The  Programming
Committee on Youth) [1, с. 3 – 4].

Європейський  керівний  комітет  для  молоді  складається  з
представників найвищих органів влади відповідальних за реалізацію МП
усіх  країнучасниць  Європейської  конвенції  з  культури,  забезпечує
міжурядову  координацію  в  молодіжній  сфері,  визначає  критерії
порівняння різних національних моделей МП, обмін досвідом з їх реалізації
й визначає стандарти звітної документації [11]. Комітет також організовує
конференції європейських міністрів, відповідальних за МП, визначає
правові інструменти, які регулюють МП в країнахчленах [2, с.14].

Завданням Дорадчої ради з питань молоді (далі – ДР) є [1, с.4]
стимулювання участі неурядових організацій у виробленні рішень з
усього спектру молодіжної проблематики та впровадження їх в життя.
До складу ДР, ухваленого Комітетом Міністрів  строком на 2 роки,
входять 30 членів, серед яких представники міжнародних неурядових
молодіжних організацій та об’єднань та представники національних
молодіжних  комітетів  із  державчленів  РЄ,  запропоновані
Європейським  молодіжним  форумом;  представники  міжнародних
неурядових  молодіжних  організацій  або  мереж,  які  не  є  членами
Європейського молодіжного форуму; представники інших структур,
що займаються питаннями молоді в РЄ. При здійсненні своїх установчих
повноважень  ДР  та  інституції  РЄ,  що  займаються  молодіжною
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проблематикою можуть співпрацювати. Сфера діяльності ДР може
перетинатися з компетенцією Комітету Міністрів та Європейського
керівного комітету для молоді у вирішенні питань МП, виробленні
пропозицій, пріоритетів, розподілу бюджетних коштів, але в межах
загального положення, розробленого Спільною радою з питань молоді.
У разі необхідності Комітет Міністрів може запрошувати ДР до співпраці
з метою визначення загальних інтересів зазначеної вище ради з іншими
органами влади РЄ у вирішенні питань молоді [2, с.14].

Вищим  органом  з  прийняття  рішень  щодо  розробки  та
впровадження політичного курсу для РЄ, що стосується МП, є Спільна
рада з питань молоді, яка функціонує у Директораті молоді та спорту.
До її складу входять усі члени Європейського керівного комітету для
молоді та ДР, завдяки чому здійснюється координація діяльності та
співпраця,  а  також  збалансовуються  права  державних  структур  та
молодіжного  громадського  сектору.  Спільна  рада  з  питань  молоді
збирається раз на рік та визначає пріоритети молодіжних проблем, цілі
та обсяги фінансування відповідних заходів [1, с. 4 – 5].

Ще  одним  спільним  органом,  наділеним  правом  прийняття
рішення, що представляє РЄ серед урядових і неурядових організацій,
діяльність яких пов’язана зі сферою МП, є Програмний комітет з питань
молоді. До його складу, який змінюється кожні два роки, входять 8
урядових  представників  від  Європейського  керівного  комітету  для
молоді, які представляють уряди державчленів РЄ, та 8 неурядових
представників, що є членами Дорадчої ради з питань  молоді  [11].
Комітет  розробляє,  здійснює  моніторинг  та  оцінює  програми
європейських  молодіжних  центрів  та  Європейського  молодіжного
фонду.

Найважливіші рішення щодо змісту МП в Європі приймаються
на регулярних Європейських Конференціях міністрів у справах молоді.
Так, на 8мій Європейській міністерській конференції з питань молоді,
яка проходила 10 – 11 жовтні 2008 року у м. Києві за участю міністрів у
справах молоді 49 державучасниць Європейської культурної конвенції,
було прийнято декларацію “Майбутнє МП РЄ: порядок денний 2020” [6].
Погоджуючись з думкою автора роботи  [3, с.16], слід зазначити, що
Найважливішим в Декларації є положення про “посилення молодіжного
сектору” та “врахування молодіжного виміру”. Для України це означає,
що  в  процесі  реорганізації  центральних  органів  виконавчої  влади
створення нових  міністерств,  служб,  агенцій  та  інспекцій має  бути
спрямовано  на  зміцнення  тих  структур,  які  є  відповідальними  за
формування та реалізацію державної МП.
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Важливим міжнародним правовим деклараційним документом,
що формує загальні засади щодо активізації і систематизації участі
молоді  у  громадському  житті,  а  також  містить  рекомендації  щодо
створення необхідних інституційних умов, що забезпечують участь
молодих  людей у  місцевих  і  регіональних  справах,  є  Переглянута
Європейська  Хартія  щодо участі  молоді  у  громадському  житті  на
місцевому та регіональному рівнях [7].

На нашу думку, досвід функціонування системи інституцій з
питань молоді РЄ може бути корисним при вдосконаленні національної
моделі МП, зокрема її інституційного забезпечення.
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м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКА  СИСТЕМА  ЕКОЛОГІЧНОГО  УПРАВЛІННЯ:
ДОСВІД  ДЛЯ  УКРАЇНИ

На міжнародному рівні Європейський Союз вважається лідером
у  реалізації  багатьох  напрямів  екологічної  політки  та  у  наукових
дослідженнях  в  сфері  охорони  довкілля.  Країничлени  Євросоюзу
займають передові місця у численних міжнародних рейтингах за якістю
довкілля,  ефективністю  реалізації  прийнятих  екологічних  рішень,
чистотою довкілля окремих міст, тощо.

Політика охорони навколишнього природного середовища та
побудована  відповідно  до  неї  система  екологічного  управління  на
перший погляд є наймолодшою в Європейському Союзі. Офіційного
визнання  вона  набула  лише  у  1986  р.,  після  прийняття  Єдиного
європейського  акта.  На  практиці  ж  ця  політика  має  вже  понад
п’ятдесятирічну історію [1, с. 262].

Аналізуючи європейський досвід впровадження та реалізації
процесу  переходу  на  політику  сталого  розвитку  та  засади
екологізації [2], слід відмітити логічність та раціональну поетапність
прийняття рішень. Першочерговими принципами  політики захисту
навколишнього  середовища  ЄС  були:  перехід  від  боротьби  з
забрудненням  до  запобігання  забруднення,  уникнення
транскордонного впливу на стан довкілля, розвиток екологічної освіти,
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поглиблення науковотехнічних знань для збереження і покращення
стану  довкілля,  визначення  довгострокової  екологічної  політики.
Наступні  етапи  передбачали  врахування  принципів  інтеграції
екологічної політики в інші галузеві політики Спільноти; посилення
превентивних заходів екологічної політики з наголосом на здійснення
оцінки  впливу  на  навколишнє  середовище;  стале  управління
природними ресурсами;  комплексний  контроль  за  забрудненням  і
попередження утворення відходів; покращення громадського здоров’я
та безпеки.

Сучасне екологічне законодавство ЄС – це ґрунтовна, чітко
регламентована за структурою та змістом система, що визнається
не лише країнамичленами ЄС, але й іншими країнами. В сфері
охорони довкілля на сьогодні чинними є понад 300 законодавчих
актів,  які  стосуються  управління  водними,  атмосферними,
земельними  ресурсами,  шумовими  забрудненнями,  відходами
тощо.  З  них  обов’язковими  для  виконання  є  70  директив  і
21 постанова [2].

Екологічне управління ЄС орієнтоване на чотири пріоритетні
сфери:  зміна  клімату;  біологічна  різноманітність;  навколишнє
середовище та здоров’я; стале управління ресурсами та відходами.
Такий  підхід  передбачає  налагодження  широкого  діалогу  між
представниками  промисловості,  неурядовими  (громадськими)
організаціями, органами влади та їх активне залучення до екологічних
заходів.

Використовуючи  європейський  досвід  при  формування
українського законодавства в сфері екології та охорони навколишнього
природного  середовища  вважаємо  доцільним  звернути  увагу  на
наступні аспекти:

– приведення    екологічного  законодавства  України  у
відповідність до положень джерел acquis communautaire;

– забезпечення наскрізності державної екологічної політики, що
передбачає  її  інтеграцію  до  політик  державного,  галузевого,
регіонального та місцевого розвитку;

– вдосконалення системи моніторингу та оцінки якості довкілля;
– приведення нормативнодозвільної бази у відповідність до

європейських стандартів та вимог;
– вдосконалення  системи  контролю  за  поводженням  з

окремими видами відходів;
– розроблення комплексних регіональних і місцевих програм,

спрямованих на вирішення актуальних екологічних проблем;
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– збільшення  фінансування наукових досліджень та розробок в галузі
екологічно чистих систем виробництва, альтернативних видів енергії, тощо.

Важливим  досягненням  європейської  системи  екологічного
управління є створення і  використання систем стандартизації, таких
як:  система  управління  якістю,  система  екологічного  управління,
міжнародна серія стандартів ISO, тощо. Ці системи стандартизації
знайшли відгук і в нашій країні, однак їх запровадження на даному
етапі не має достатнього нормативного підґрунтя. Найчастіше невміле
використання систем стандартизації, сертифікації і управління якістю
сягає абсурдності і не сприймається населенням нашої країни (для
прикладу використання позначення “Без ГМО” на будьякій продукції).

Варто  звернути  увагу  на  той  факт,  що  європейська
громадськість дуже добре усвідомлює, що екологічні проблеми мають
міждержавний  характер  і  вплив,  а  сфера  охорони  навколишнього
природного середовища є однією з тих, де політика Європейського
Союзу  має  найбільшу  підтримку  громадськості.  За  даними
європейського дослідження, проведеного в 2007 році, 96% європейців
стверджують,  що  особисто  для  них  питання  стану  та  охорони
навколишнього середовища є важливими, а дві третини респондентів
навіть уточнюють, що ці питання є надзвичайно важливими [3].

Нажаль, громадяни нашої країни до питань, що стосуються екології
не відносяться з такою ж серйозністю, хоча за останні кілька років ситуація
дещо змінилась в кращу сторону. Слід також зазначити, що позиція
громадських екологічних організацій, їх роль у прийнятті управлінських
рішень в Європі є вагомішими, ніж в Україні. Таким чином, європейський
досвід  ефективності  екологічного  управління  в  аспекті  відношення
громадськості до державної політики також заслуговує на увагу.

Отже,  ми  можемо  зробити  висновок,  що  врахування
європейського досвіду в системі екологічного управління для внесення
змін у  відповідну  українську  систему,з  метою  її  вдосконалення  та
підвищення ефективності управління є надзвичайно корисним.

Література
1. Дзяд О.В., Рудік О.М. Спільні політики Європейського Союзу

та їх значення для України/Common EU Policies and Their Significance
for Ukraine: Навч. пос./За заг. ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого,
Л. Прокопенко та В. Стрельцова. – К.: Міленіум, 2009. – 668с.

2.Збірник нормативноправових актів Європейського Союзу у
сфері охорони навколишнього природного середовища. – Львів, Еко
право, 2004р. – 549 с.



110

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

3.Attitudes of European citizens toward the environment: Summary,
March 2008[Електронний ресур]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/ebs/ebs_217_en.pdf.

Новак–Каляєва Л. М.
м. Львів

НЕУРЯДОВІ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ЯК  ЕЛЕМЕНТ  МІЖНАРОДНОЇ
СИСТЕМИ  ЗАХИСТУ  ПРАВ  ЛЮДИНИ

Повага  до  певних  цінностей,  пов’язаних  безпосередньо  з
людиною, глибоко укорінена в європейській моральності. Міжнародна
інфраструктура дотримання та захисту прав людини володіє значними
ресурсами щодо контролю їх забезпечення. Водночас існує визнана
недосконалість  захисту  прав  людини  у  рамках  міжнародних
інтеграційних структур,  зокрема, таких як ООН, а  також труднощі
впровадження їх рішень та рекомендацій на міжурядовому рівні. Це
спричинило  необхідність  заснування  та  поширення  неурядових
організацій (Non-governmental organization), які діють у цій царині та
є істотним елементом міжнародної системи захисту прав людини.

Стихійний  розвиток  неурядових  правозахисних  організацій
припадає на останні 30 – 40 років, хоча вони супроводжували створення
міжнародної  інфраструктури  захисту  прав  людини  від  середини
ХХ століття. Одностайно визнаного визначення неурядових організацій
щодо захисту прав людини у фаховій літературі не існує. Натомість, певна
їх систематизація проведена. Зокрема, сформульовано характерні риси
цих структур, серед яких доцільно зазначити: незалежність від уряду;
добровільність членства; неприбутковість; відсутність владних амбіцій.

У далекому середньовіччі з’явилися організації, що брали на
себе завдання, яких не виконувала по відношенню до громадян влада,
зокрема, наприклад,  допомога бідним, калікам тощо. Таку діяльність
проводили церковні та   благодійні товариства. З часом, коли права
людини  були  сформовані  як  юридична  та  суспільна  реальність,
з’явилися  організації,  які,  з  однієї  сторони,  критикували  уряди  за
протиправні дії, що порушували законодавчо закріплені права людини,
а з другої сторони – чинили тиск на парламенти та уряди з метою
ухвалення  відповідних  юридичних  норм  щодо прав  людини  та  їх
дотримання владою.  Після закінчення Другої світової війни неурядові
організації  на  захист  прав  людини  набули  статусу  незаперечних
учасників суспільного життя, особливо у високорозвинених країнах
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Заходу. Реалізація міжнародними організаціями захисту прав людини
їх функцій та завдань забезпечували  партнерство урядів та неурядових
структур,  оскільки  саме  ці  структури  заповнили  простір,  який  не
повинен бути виключно урядовою сферою дії [3].

У фаховій літературі на загал  неурядові організації визначають як
такі, що запобігають надмірній концентрації влади, звертають увагу урядів
на проблеми в галузі прав людини, що стосується, наприклад, статусу
жінок, прав дітей, прав та можливостей меншин,  та реалізують певні
функції. Зокрема, нормотворча функція полягає в тому, щоб неурядові
структури мали можливість брати участь у виробленні нових стандартів
(конвенцій ) у сфері прав людини. Від неурядових організацій у міжнародні
інтеграційні структури досить часто надходять ініціативи чи навіть готові
проекти, а також їх представники готові брати активну участь у роботі над
новими  інструментами  міжнародного  співробітництва  у  галузі
дотримання та захисту прав людини. Однак така практика не поширена на
стільки, щоб їх внесок у цю діяльність був істотним.

Неурядові організації щодо захисту прав людини здійснюють
тиск  на  уряди  з  метою  привернути  увагу  влад  до  порушень  та
умотивувати їх на оперативне урегулювання певної проблеми у сфері
дотримання прав  людини.  На національному  рівні  саме  неурядові
організації забезпечують впровадження рекомендацій та підтримку
рішень міжурядових інституцій, що займаються правами людини, та
розширюють територію їх впливу шляхом створення нових структур.

Реалізація імплементаційної  функції спрямована на проведення
раннього  виявлення  та  моніторинг    внутрішньої  ситуації  щодо
дотримання прав людини. Освітня функція є перехідною і покликана
формувати  серед  спільноти  та  серед  представників  влади  глибоку
усвідомлену позицію щодо дотримання прав людини та необхідності не
допускати їх порушення, особливо тими владними інституціями, що за
визначенням повинні ці права охороняти; запроваджувати різні форми
навчання, курсів, семінарів, публікацій та медіа репортажів з метою
поширення інформації про права людини та можливостей їх реалізації у
повсякденному житті.  Завдяки кропіткій повсякденній праці та підтримці
серед громадян члени неурядових організацій досить часто мають у
своєму розпорядженні значний масив даних для аналітики та експертних
оцінок.  Цей  аналітичний  доробок  при  нагоді  використовується
спеціалістами під час міжнародних зустрічей, коли експерти неурядових
організацій допомагають своєю компетенцією представникам урядів.

Гуманітарна функція обумовлює участь неурядових організацій в
галузі прав людини у миротворчих місіях і операціях, що проводяться під
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егідою ООН. Виконання цієї функції полягає у наданні допомоги жертвам
порушень прав людини, зокрема, тортур та збройних конфліктів, цивільному
населенню, позбавленому допомоги у результаті таких конфліктів, що істотно
зменшує кількість постраждалих та полегшує їх стан [1].

Реалізацію  окреслених  функцій  неурядові  структури
здійснюють  самостійно  та  у  співробітництві  з  урядами  держав  та
міжурядовими організаціями. За певних умов вони  діють всупереч
позиції  влади,  а  уряди  не  вагаються  протидіяти  їх  активності,
застосовуючи  цькування,  репресії,  ув’язнення  активістів  та  навіть
застосовуючи  тортури проти правозахисників. Хоча можливі й інші
сценарії,  коли  діяльність  правозахисників  не  є  об’єктивною  щодо
спільноти,  коли мова  йде  про  захист прав  нападників,  терористів,
бунтівників та революціонерів, дії яких підпадають під кримінальні
норми права. Отже діяльність осередків захисту прав людини за певних
умов є неоднозначною та вимагає значної витримки, виваженості та
обережності у винесенні висновків.

Види  діяльності  неурядових  організацій  відрізняються
різноманітністю,  але  на  загал  можуть  бути  зведені  до  декількох
основних: поточний моніторинг порушень прав людини в окремих
країнах, регіонах, на місцях; оцінка дотримання правових стандартів та
міжнародних зобов’язань; нагляд за дотриманням юридичних норм в
окремих державах: опіка над осудженими, а також переслідуваними
особами, родинами, меншинами [2].

В  оцінці  діяльності  неурядових  організацій  прийнято
користуватися певними критеріями щодо їх  поділу: критерій радіусу дії
(національні і міжнародні організації); критерій сфери дій (організації,
що займаються виключно правами людини, та організації, що діють у
ширших аспектах, зокрема релігійні, благодійні тощо, які займаються й
іншими проблемами,  наприклад бідності,  гендерної  рівності  тощо);
критерій спеціалізації (універсальні організації загального охоплення
правозахисної проблематики, та організації, що спеціалізуються щодо
дотримання певних категорій специфічних прав людини) [3].

Типовим органом універсального характеру є Економічна та
соціальна рада ООН (ECOSOC – ЕКОСОР (укр). Цей заснований у 1946 р.
допоміжний орган ООН зі штабквартирою  в Женеві (Швейцарія)
займається широким колом питань у галузі прав людини, у тому числі
й забезпеченням виконання загальновизнаних міжнародних стандартів
з прав людини. ЕКОСОР обирає Комісію з Прав Людини ООН.

Міжнародну легітимізацію своєї діяльності неурядові структури
отримали саме у основоположних документах ООН, ЮНЕСКО та інших
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глобальних міжнародних інтеграційних структур.  Стаття 71 Статуту
ООН визначила умови участі в роботі ЕКОСОР неурядових організацій,
які отримали право брати участь в обговоренні справ, що входять до
сфери її компетенції, без права голосу. В основоположних документах
переважної більшості міжнародних інтеграційних структур визначено
статус консультанта або спостерігача для найбільш відомих і впливових
неурядових  організацій.  Зокрема,  в  ООН  консультаційний  статус
неурядових організацій регулює резолюція № 1296 ЕКОСОР ООН
(ECOSOC) від 23.05.1968 р. [5]. Неурядові організації охоче користуються
повноваженнями, що випливають з їх консультаційного статусу. Так, у
дебатах в Комісії з Прав Людини ООН переважно домінують матеріали
та  пропозиції  неурядових  організацій,  що викликає  неоднозначну
реакцію урядових делегацій. Зокрема, деякі держави виступили за
обмеження можливості участі неурядових організацій  в діяльності
комісії.

Комісія  з  прав  людини  ООН  надає  ЕКОСОР  пропозиції,
рекомендації та доповіді щодо Хартії про права людини, міжнародних
декларацій  або конвенцій  про  громадянські  свободи,  права  жінок,
свободу інформації, захист меншин; попередження дискримінації за
ознакою раси, статі, мови і релігії; всіх інших питань, що стосуються
прав  людини.  Комісія  не  обмежує  свою  контрольну  або
імплементаційну діяльність якоюсь окремою категорією прав і свобод
або  будьякими  окремими  порушеннями.  Вона  займається  всіма
порушеннями,  якщо вони  є  грубими  та  масовими.  При  цьому  для
Комісії  не  має  значення,  чи  бере  участь  та  або  інша  держава  в
міжнародному  договорі  з  відповідної  проблеми,  томущо  Комісія
займається  порушенням  загальновизнаних  звичайних  норм
міжнародного права.

Комісія  діє  на  основі  т.зв.  країнознавчого  (country–oriented
approach  –орієнтованого  на  країну)  та  орієнтованого  на  проблему
(thematic  approach)  підходів.  При  цьому  вона  користується  як
конфіденційними, так і відкритими процедурами і може призначати
для вивчення питань робочі групи або спеціальних доповідачів. Комісія
також займається індивідуальними скаргами. Відповідно до процедури
1503, затвердженої резолюцією ЕКОСОР 1503 (XLVIII) від 27 травня
1970 р., спеціальна робоча група з 5 членів, призначених Підкомісією,
на  своїх  закритих  засіданнях  розбирається  в  скаргах,  отриманих
Генеральним секретарем ООН, які стосуються порушень прав і свобод
людини. Робоча група доводить до відома Підкомісії ті зі скарг, які
свідчать  про  систематичні,  документально  підтверджені  грубі
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порушення прав людини. Тут кожна скарга розглядається не сама по
собі, а як свідчення грубих і масових порушень прав людини. Підкомісія
вирішує простою більшістю голосів, чи передати скарги на розгляд
Комісії чи ні. Комісія може або відмовити в розгляді, або залишити для
свого  розгляду,  або  передати  скарги  в  ЕКОСОР,  після  чого  вони
втрачають свій конфіденційний характер. Хоча сам розгляд скарг на
основі процедури 1503 у Комісії є конфіденційним, починаючи з 1978 р.
публікуються списки держав, ситуація в галузі прав людини в яких
стала предметом такого розглядуя, що здійснює певний політичний
тиск на державу.

На основі резолюції ЕКОСОР 1235 функціонує відкрита або
публічна процедура  розгляду стану в  галузі прав людини  в різних
країнах. Комісія з прав людини ООН, або ЕКОСОР, або навіть Генеральна
Асамблея ООН не можуть приймати будьякі примусові заходи проти
держав, що допускають, здійснюють або заохочують грубі та масові
порушення прав людини. Проте саме тільки обговорення в рамках
органів ООН ситуації з прав людини в країні, а тим більше прийняття
резолюції,  що  визнає  наявність  масових  порушень  і  засуджує  їх,
принаймні, розкриває ситуацію в країні для світової громадської думки
та здійснює певний тиск на уряд.

Крім обговорення ситуації з прав людини в окремих країнах на
базі країнознавчого підходу Комісія з прав людини ООН займається
вивченням деяких найбільш тяжких і масових порушень прав людини,
характерних для цілого ряду країн або регіонів, використовуючи при
цьому спеціальні процедури у вигляді робочих груп або спеціальних
доповідачів. Наприклад,  Робоча група щодо зниклих без вісті особам,
яка діє з 1980 р., займається вивченням такого поширеного у багатьох
країнах явища як зникнення людей, що виступають проти існуючих
режимів.  Майже  завжди  подібна  практика  супроводжується
порушенням  права  на  життя,  катуваннями  і  порушенням  інших
елементарних  норм  прав  людини.  З  метою  дослідження  проблем
масового переміщення людей (головним чином біженців) у 1981 р.
Комісією  було  створено  посаду  спеціального  доповідача  з  цієї
проблематики,  а  у  1985  р.  –  спеціального  доповідача  з  проблем,
пов’язаних із катуваннями. Підкомісією щодо запобігання дискримінації
та захисту меншин також створені робочі групи з проблем рабства та
щодо проблем корінних народностей [4]. Діяльність означених органів
відбувається за активної участі неурядових структур.

Представники неурядових організацій беруть участь в підготовці
підсумкових документів, експертних оцінок і ухвал, складають проекти
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та пропозиції щодо вирішення конкретних справ. Тим самим сприяють
до того, щоб елімінувати основні недоліки в справі дотримання прав
людини, мобілізують громадську думку локальних спільнот не бути
байдужою до їх порушень державними органами.

Дієвість  заходів  неурядових  організацій  диференційована,
оскільки    їх  діяльність  не  позбавлена  помилок чи слабкості.  Брак
координації, нерозсудливе змагання,  зловживання медіаресурсами,
проведення  показових  акцій  з  метою  отримання  розголосу,
недотримання  певних  правил  збереження  інформації,  політична
заангажованість  попри  збереження  видимості  аполітичності,
проникнення до складу неурядових організацій розвідувальних служб,
недобросовісне використання свободи слова і переконань тощо, – може
бути характерним для багатьох неурядових структур, у тому числі й
тих, що діють на захист прав людини.

Література
1.Kuźniar  R.  Prawa  człowieka.  Prawo,  instytucje,  stosunki

międzynarodowe, Warszawa : Scholar 2004 r.  519 s.ISBN: 8373830057.
2.Michałowska G. Kulturowe uwarunkowania praw człowieka //

STOSUNKI MIEDZYNARODOWE (UNIWERSYTET WARSZAWSKI)
Tom 37. –  r. 2008. – str. 9–28.

3.Nowicki M., Fialova Z. Monitoring Praw Człowieka –  Warszawa:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2000. – 192 s.

4.Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. –
М.: Юрид. Лит., 1991. – 160 с.

5.Устав  Организации  Объединённых  Наций  и  Устав
Международного  Суда  (c  Изменениями в  Поправке  (  995_701  )  от
20.12.65 ; в Резолюции ( 995_702 ) от 20.12.71 ; в Резолюции ( 995_e56 ) от
16.09.2005)// Организация Объединенных Наций/  сборник документов/
 Москв: Наука, 2011. – 68с.

Олійник А. Р.
м. Львів

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДОТРИМАННЯ  ПРАВ  ЛЮДИНИ  ЯК
ОСНОВОПОЛОЖНИЙ  ПРИНЦИП

“ХОРОШОГО  ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ”

У 90х роках минулого століття науковцями і практиками була
сформована  концепція  “хорошого  управління”  (good  governance),
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згідно з якою вважається, що державне управління у будьякій країні
буде “хорошим” з погляду забезпечення стійкого людського розвитку
лише  у  разі  його  побудови  і  функціонування  на  основі  деякої
універсальної системи цінностей. Поняття “хороше управління” набуло
використання у діяльності таких міжнародних інституцій, як Світовий
банк, ОЕСР, ЄС, ООН, які виробили набір базових цінностей хорошого
управління,  що  здобули  загальносвітове  визнання.  Ці  цінності
представлені двома групами:

1) цінності політичного характеру – демократія; верховенство
права; права людини;

2) цінності соціальноекономічного характеру – ефективність;
результативність; чутливість до суспільних потреб [4, 57].

Програма розвитку ООН визначає державне управління як
“здійснення економічної, політичної та адміністративної влади для
управляти  справами  країни  на  всіх  рівнях,   засобами  якої
забезпечується сприяння соціальній згуртованості й інтеграції, та
забезпечується  добробут  всього  населення  країни.  Державне
управління включає в себе всі методи, використовувані для розподілу
влади та управління державними ресурсами, а також організації,
які  формують  уряд  і  виконання  політики.  Державне  управління
включає в себе механізми, процеси та інституції, за допомогою яких
громадяни  чи  групи  громадян  чітко  формулюють  свої  інтереси,
реалізують свої права, виконують свої зобов’язання і врегулюють
свої суперечки” [1].

Згідно з цим визначенням, “хороше управління” залежить від
участі  громадськості  з  метою  забезпечення  того,  щоб  політичні,
соціальні  та  економічні  пріоритети  були  засновані  на  широкому
суспільному  консенсусі,  і  щоб  бідні  і  найбільш  уразливі  групи
населення могли безпосередньо впливати на прийняття політичних
рішень, особливо щодо розподілу ресурсів” [3].

Таким  чином,  було  сформовано  вісім  базових  принципів
забезпечення хорошого управління:

1)Участь: можливість громадян впливати на процес прийняття
рішень прямо або через легітимні посередницькі інститути. Важливо
відзначити, що представницька демократія не обов’язково означає, що
проблеми тільки найбільш вразливих членів суспільства будуть взяті
до  уваги  при  прийнятті  рішень.  Участь  має  бути  інформованою  і
організованою.  Цей  принцип  передбачає  дотримання  свободи
об’єднань і свободи слова, з одного боку та організоване громадянське
суспільство, з іншого боку.
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2) Дотримання  верховенства  права:  принцип,  згідно  з  яким
кожен член суспільства, без виключення, повинен слідувати закону.
“Хороше  управління”  вимагає  справедливої  правової  бази,  яка
неупереджено застосовуються. Воно також вимагає повного захисту
прав  людини,  особливо  меншин.  Неупереджене  виконання  законів
потребує  незалежної  судової  влади,  неупередженої  і  непідкупної
системи правоохоронних органів.

3) Прозорість (гласність): означає, що прийняття рішення будь
якими  державними  органами  та  їх  виконання  здійснюються  у
встановленому законом порядку, а інформація про це знаходиться у
вільному доступі, є зрозумілою і повною.

4) Відповідність  вимогам суспільства:  “хороше  управління”
вимагає,  щоб  інститути  і  процеси  управління  служили  всім
зацікавленим сторонам протягом розумного періоду часу.

5) Орієнтація  на  згоду:  “хороше  управління”  вимагає
досягнення  широкого  консенсусу  про  те,  що  є  в  інтересах  всього
суспільства, і як це може бути досягнуто.

6) Рівність і всеохоплюваність: принцип,  згідно з яким всім
громадянам забезпечується можливість підтримувати і покращувати
свій добробут.

7) Ефективність і дієвість: “хороше управління” означає, що
процеси й інститути дають результати, що забезпечують досягнення
поставлених цілей, які відповідають потребам суспільства. Концепція
ефективності  в  контексті  “хорошого  управління”  охоплює  також
раціональне  використання  природних  ресурсів  та  охорону
навколишнього середовища.

8) Підзвітність: Не тільки державні установи, а й громадські
організації повинні бути підзвітні громадськості та заінтересованим
інституціям. Підзвітність не може бути забезпечено без прозорості і
верховенства закону.

9) Стратегічне  бачення:  наявність  довгострокової  стратегії
розвитку суспільства.

Концепція “хорошого управління” була вироблена на основі
роботи Комісії з прав людини. Її резолюція 2000/64 прямо пов’язує
ефективне управління зі створенням сприятливих умов для здійснення
прав людини і “зростанням та сталим розвитком суспільства”.

Пов’язавши  “хороше  управління”  зі  сталим  розвитком
суспільства, підкресливши, такі принципи, як підзвітність, участь і
дотримання прав людини, резолюція Комісії ООН з прав людини таким
чином  встановила  і  утвердила    правозахисний підхід  до  розвитку
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державного  управління,  який  передбачає  чотири  типи  основних
зобов’язань органів державного управління:

– поважати права і не втручатися в їх здійснення;
– захищати права від зловживань з боку інших, і не дозволяти

іншим втручатися у здійснення цих прав;
– сприяти  здійсненню  прав,  тобто  створити  сприятливе

середовище для їх здійснення.
– виконувати права, тобто підтримувати та допомагати тим, хто

не може задовольняти власні потреби.
Професор  Мічиганського  університету,  Марк  Гольцер,

стверджує,  що  “хороше  управління”  є  терміном,  який  символізує
фундаментальні зміни в ролі урядів [2].

Конституційний обов’язок держави дотримуватися і захищати
права і свободи людини і громадянина полягає у створенні умов для їх
реалізації і механізму для їх захисту. Забезпечення таких умов і захист
прав і свобод людини і громадянина входять у функції всіх органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.

Особливу роль у захисті прав і свобод від порушення органами
державної  влади  та  органами  місцевого  самоврядування,  а  також
іншими особами відіграють органи судової влади, адже судовий захист –
не тільки спосіб захисту прав, свобод і законних інтересів учасників
суспільних правовідносин, але і необхідна і найефективніша гарантія
забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Виходячи  зі  змісту  принципу  “хорошого  управління”  –
забезпечення дотримання прав і свобод – йдеться власне не про пасивне
уникнення порушення, а про обов’язок органів державного управління
створити умови для реалізації своїх прав та обов’язків громадянами.
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ФОРМУВАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  ПОЛІТИКИ  У  СФЕРІ
ПРИКОРДОННОЇ  БЕЗПЕКИ  КРАЇНАМИ

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Розглядаючи  особливості  запровадження  єдиної  державної
політики  у  сфері  прикордонної  безпеки  європейськими  країнами
зазначимо, що її формування було започатковано ще у XVII сторіччі.
Концептуальні основи прикордонної безпеки європейських країн були
спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності, взаємної
поваги та мирного розв’язання конфліктних ситуацій. Саме ці основи
було  закладено  у  положеннях  “Вестфальського  миру”,  що  був
укладений 24 жовтня 1648 році у місті Мюнстері. Документом було
передбачено припинення збройного протистояння та територіальних
конфліктів  між  європейськими  країнами.  Положеннями  договору
визначався  новий  формат взаємовідносин  між  країнами на  основі
взаємної поваги та дотримання принципів територіальної цілісності [3].
Цікавим є той факт, що саме “Вестфальським миром” були закладені
стратегічні підвалини територіального розподілу Європи та основні
принципи міжнародного права у прикордонній сфері.

Питання  консолідації  зусиль  європейських  країн  з  метою
забезпечення безпеки у прикордонній сфері набуло актуальності на
початку  ХХго  сторіччя,  а  його  суттєвий  розвиток  відбувся  по
закінченню Другої світової  війни. Саме у  цей важкий період часу
питання безпеки державних кордонів набули надзвичайної важливості
для провідних європейських країн.

Основні зусилля країн Європи були спрямовані на:
1) припинення  збройного  протистояння  та  прикордонних

конфліктів між європейськими країнами;
2) відмови від територіальних претензій, визнання державного

суверенітету та територіальної цілісності Європи;
3) створення  ефективної  системи  охорони  національних

кордонів та прикордонного контролю;
4) забезпечення сприятливих умов для перетинання кордонів та

безпеки громадян;
5) спрощення  прикордонномитних  формальностей  з  метою

забезпечення  сталого  торгівельноекономічного  розвитку  між
країнами;
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6) уніфікація  національних  законодавств  з  прикордонних  та
митних питань;

7) розвиток  двосторонньої  та  багатосторонньої  співпраці  у
прикордонній сфері.

Процес  європейської  інтеграції,  що  був  активізований  з
прийняттям  декларації  від  9  травня  1950  року  про  створення
Європейського об’єднання вугілля та сталі, передбачав суттєвий прорив
у торгівельноекономічних відносинах між європейськими країнами.
У подальшому, європейські країни зробили ряд консолідованих кроків
з  розширення міжнародної  кооперації  та  співпраці,  насамперед  у
торгівельноекономічній сфері, а  саме:

– створення зони вільної торгівлі та єдиного митного союзу з
відміною митних зборів, квот й інших обмежень в торгівлі між країнами;

– запровадження єдиної загальноєвропейської торгової політики
у відношенні  до третіх країн;

– вільне переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили
через кордони;

– створення  єдиного  економічного  і  валютного  союзу  із
запровадженням загальноєвропейської валюти [1].

Поряд  з  розширенням  формату  економічної  інтеграції,
нагальним  питанням  постало  запровадження  єдиної  політики
європейських країн у прикордонній сфері. Зазначена політика була
призначена з одного боку, сприяти економічній та політичній інтеграції
країн,  не  створюючи  перешкоди  при  перетинанні  національних
кордонів,  а  з  іншого  “  створити  ефективні  механізми  протидії
транскордонним викликам та загрозам у прикордонній сфері. Процес
передбачав формування загальноєвропейської державної політики у
сфері прикордонної безпеки. З цією метою 14 червня 1985 року було
підписано  Договір  між  Урядами  Держав  Бенілюксу,  Федеральної
Республіки  Німеччини  та  Французької  Республіки  про  поступову
ліквідацію контролю на їх спільних кордонах (Конвенція Шенген) [4].
Документ заклав стратегічні підвалини європейської наднаціональної
системи у сфері прикордонної безпеки.

Стрімкий  розвиток  євроінтеграційних  процесів  сприяв
укладенню  у  1992  році  в  Маастріхті  (Нідерланди)  Договору  про
Європейський Союз, що визначив для Європейської спільноти не тільки
нову офіційну назву – Європейський Союз, але законодавчо закріпило
спільні інтеграційні цілі [2]. У подальшому, нормативноправовими
актами  Європейського  Союзу:  Амстердамським  Договором
(1997 року) та Ніццьким Договором (2000 року) були підтверджені
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прагнення європейських країн здійснювати  консолідовані  заходи з
питань зміцнення прикордонної безпеки.

Зазначені  нормативноправові  акти  визначили  основні
механізми формування та реалізації єдиної державної політики з питань:

1) протидії тероризму та транскордонній злочинності;
2) запровадження спільної зовнішньої та безпекової політики;
3) дотримання принципів демократії та прав людини;
4) запровадження єдиних стандартів прикордонної безпеки;
5) розроблення спільних нормативних актів з прикордонних

питань.
Розглядаючи процес формування єдиної державної  політики

країнами ЄС у сфері прикордонної безпеки зазначимо, що суттєвим
механізмом державного управління стало прийняття 15 березня 2006
року Розпорядження № 562/2006 Європейського Парламенту і Ради
ЄС Шенгенського кодексу про кордони (Schengen Borders Code) [5].
документом  скасовується  прикордонний  контроль  на  внутрішніх
кордонах між країнамичленами ЄС та встановлюються нові правила
для осіб, які перетинають зовнішні кордони Євросоюзу.

Шенгенським кодексом про кордони:
– запроваджено  спільну  політику  ЄС  щодо  контролю  за

перетинанням кордонів;
– введено  єдині  процедури  щодо  здійснення  контрольних

формальностей на кордонах ЄС;
– створено  наднаціональні  прикордонні  структури  для

здійснення  прикордонного  контролю  на  зовнішніх  кордонах  та
запровадження   інтегрованого прикордонного менеджменту;

– розроблено  міждержавні  механізми  протидії  незаконній
міграції, торгівлі людьми та іншій протиправній діяльності на кордонах
ЄС;

– створено  умови  для  безперешкодного  економічного,
культурного розвитку та торгівлі між країнами;

– запроваджено єдині стандарти у сфері технологічних інновацій
контролю за кордоном;

– визначено,  що  управління  та  координацію  оперативною
співпрацею в питаннях прикордонного контролю між країнамичленами
ЄС  забезпечує  Європейська  агенція  управління  оперативною
співпрацею на зовнішніх кордонах країнчленів ЄС.

Таким  чином,  Шенгенський  кодекс  про  кордони  запровадив
сучасну систему управління у сфері прикордонної безпеки в країнах
Європейського Союзу.
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За  результатами проведеного  нами  аналізу  встановлено,  що
необхідність удосконалення єдиної державної політики Європейського
Союзу  у  сфері  прикордонної  безпеки  вимагала  прийняття  низки
нормативноправових актів у цій сфері. Так, концептуальні основи
сучасної співпраці країн у сфері безпеки на кордоні були закладені у
Спільному  підручнику  Шенген  (Common  Manual),  ухваленому  на
підставі рішення Виконавчого комітету Шенген від 28 квітня 1999 року.
У цьому ж році в м. Тампере (Фінляндська Республіка) Радою Європи
схвалено Стратегію, якою визначалися пріоритетні завдання щодо прав
та  безпеки  людини,  свободи  пересування  та  дотримання  норм
міжнародного  права.  На  сьогодні  країнами  Європейського  Союзу
створено ефективні механізми координації та взаємодії з питань безпеки
кордонів, що здійснюються у форматі роботи єдиного координаційного
центру  “  Європейської  агенції  з  питань  управління  оперативною
співпрацею на зовнішніх кордонах країнчленів ЄС.
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PROCEDURA  PRZEPROWADZENIA  INWESTYCJI  CELU
PUBLICZNEGO  W  POLSCE

Uzyskanie warunków zabudowy i w dalszej kolejności pozwolenia
na  budowę dotyczącego  inwestycji polegającej na wybudowaniu domu
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jednorodzinnego  lub  innego  obiektu  użytkowego  jest  uzależniona  od
zapewnienia możliwości podłączenia mediów (np. sieci wodociągowej lub
elektrycznej).  W  przypadku  braku  takiej  infrastruktury  osoba
zainteresowana może sama ją wybudować przeprowadzając odpowiednią
procedurę, polegającą na realizacji inwestycji celu publicznego.

Działania te przeprowadzona się w oparciu o odpowiednie przepisy
Kodeksu  Postępowania Administracyjnego  oraz  Ustawy  o planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U.  z  2003  r.  Nr  80  poz.  717,
z późn. zm.). Inne dokumenty, które brane są pod uwagę przy rozpatrywaniu
wniosków to: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu
ustalenia  wymagań  dotyczących  nowej  zabudowy  i zagospodarowania
terenu  w  przypadku  braku  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) oraz Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623). Opisana poniżej
procedura  został  oparta  na  przykładzie  postępowania  związanego  z
realizacją sieci wodociągowej.

W celu przeprowadzania budowy infrastruktury należy na wstępie
uzyskać porozumienie z organem administracji terenowej (np.: urzędem
gminy),  co  do  ogólnych  zasad  późniejszego  wykorzystania  sieci
i administrowania nią. W dalszej kolejności należy wystąpić do instytucji
zarządzającej istniejącej już siecią o oświadczenie dotyczące możliwości
przyłączenia inwestycji do istniejącej infrastruktury.

Po  spełnieniu  tych  warunków  należy  złożyć  zgodnie  z ustawą
o planowaniu przestrzennym do właściwego organu administracyjnego
(wójt,  burmistrz  albo  prezydent  miasta),  wniosek  o wydanie  decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W dokumencie tym
zawiera się informacje charakteryzujące planowaną infrastrukturę, wskazuje
się dokładną  jej  lokalizację  i sposoby późniejszego  wykorzystania. Do
wniosku  zgodnie  w wytycznymi  zawartymi  w ustawie  o planowaniu
przestrzennym  trzeba  dołączyć:  a) 2 mapy  sytuacyjnowysokościowe;
b) wyrysy i wypisy określające właścicieli działek sąsiednich  do celów
informacji o planowanej inwestycji; c) przedstawić w formie dokumentów
zapewnienia dotyczące dostarczenia mediów, w tym przypadku dostaw
wody  i odprowadzenia  ścieków;  d) przedstawić  wstępny  projekt  –
ropozycję – budowy sieci; e) inne dokumenty o stanie formalnoprawnym
terenu, dla którego ma być wydana decyzja oraz dowód uiszczenia opłaty
skarbowej.

Po złożeniu dokumentów urząd rozpoczyna procedurę, a następnie
wydaje  decyzję  o lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego.  Zgodnie
z Kodeksem Postępowania Administracyjnego art. 35 § 3 sprawa powinna
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być załatwiona nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania.  O fakcie  tym  informuje  się  zainteresowane  strony  oraz
wszystkich  właścicieli  działek  sąsiednich  wskazanych  we  wniosku.
Po potwierdzeniu  przez  nich  faktu  odebrania  korespondencji  oraz
upłynięciu okresu wskazanego na odwołanie lub uwagi, decyzja staje się
prawomocna  (postępowanie  to  może  zająć  dodatkowo  okres  około
miesiąca).

Dalsze postępowania inwestora polega na zleceniu przygotowania
mapy do celów projektowych przez uprawnionego do takich zadań geodetę
oraz sporządzenie projektu inwestycji. Do jego wykonania konieczne jest
skorzystanie  z  usług  projektanta  z  odpowiednimi  licencjonowanymi
kwalifikacjami, który w oparciu o mapę i uzyskane warunki przygotowuje
dokumenty budowy infrastruktury (w 4 egzemplarzach).

Projekt wraz z pozostałymi dokumentami należy następnie złożyć
w Zespole  Uzgodnień  Dokumentacji  Projektowej  przy  właściwym
starostwie powiatowym. Jednostka ta wydaje opinię (poprzez odpowiednie
działy)  w zakresie  ewentualnej  kolizji  planowanej  sieci  z istniejącą
infrastrukturą taką jak: sieć telekomunikacja; drogi; sieć gazowa; linie, kable
energetyczne oraz po raz kolejny opiniuje inwestycję w gminie. Zespół
Uzgodnień Dokumentacji Projektowej wydaje decyzję połączoną z mapą,
na której zaznaczone są ewentualne przeszkody,  aby wykonawca mógł
uniknąć ich zniszczenia w trakcie prowadzenia inwestycji. Cała procedura
zajmuje znowu kolejne 24 tygodnie.

Kolejnym etapem postępowania jest złożenie wniosku o pozwolenie
na budowę do starostwa powiatowego. Załącza się do niego przygotowany
projekt  budowy  (4 sztuki),  opinie  Zespołu  Uzgodnień  Dokumentacji
Projektowej  oraz  opłatę  za  wydanie  decyzji.  Należy  dostarczyć  także
dokument  potwierdzający  prawo  do  dysponowania  gruntem  (także
oświadczenie innych właścicieli, jeżeli jest więcej niż jeden). Po uzyskaniu
prawomocnego  pozwolenia,  o którym  powiadamia  się  wszystkich
zainteresowanych,  inwestor  odbiera  projekt  oraz  stosowny  dziennik
budowy. Procedura ta zajmuje okres jednego miesiąca, z wyłączeniem czasu
na obieg korespondencji.

Przeprowadzona procedura upoważnia inwestora do przystąpienia
do realizacji inwestycji. Przed rozpoczęciem prac należy jeszcze wskazać
kierownika  budowy  (osobę, która  posiada odpowiednie  uprawniania do
nadzorowania  przedsięwzięcia),  oraz  zawiadomić  miejscową  jednostkę
nadzoru budowlanego, na co najmniej 7 dni przed planowaną inwestycją.
Następnie należy wytyczyć geodezyjnie planowaną inwestycję oraz wynająć
uprawnioną  do  przeprowadzenia  rzeczonej  inwestycji  firmę  budowlana
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(odpowiednie zezwolenia na wykonanie określonych prac budowlanych).
Konieczne jest także powiadomienie i wykazanie ewentualne zapotrzebowanie
na  nadzór  właściciela  infrastruktury,  do  której  podłączana  będzie
przeprowadzana inwestycje (czasowe wyłączenie z użytkowania odcinka,
na którym prowadzone są prace). Bardzo istotne jest także zabezpieczenie
interesu osób trzecich w czasie prowadzenia prac (zwłaszcza bezpieczeństwa).

W  czasie  prowadzenia  prac  budowlanych  powołany  kierownik
budowy  zobowiązany  jest  prowadzić  „Dziennik  Budowy”,  w którym
zapisuje postępy w realizacji inwestycji oraz stwierdza jej poprawność. Po
zakończeniu prac inwestor zobowiązany jest do zlecenia wykonania mapy
inwentaryzacji powykonawczej (przez uprawnionego geodetę) i zgłosić do
starostwa  powiatowego  zakończenie  inwestycji,  aby  istniejącą
infrastrukturę można było nanieść ma mapę zasadniczą terenu.

W celu umożliwienia wykorzystania inwestycji należy przeprowadzić
jeszcze procedurę przekazania infrastruktury na rzecz zarządcy sieci (w
tym wypadku jednostce dostarczającej wodę). Odbywa się to w obecności
stron: inwestor, przedstawiciel zarządcy sieci, przedstawiciel wykonawcy,
kierownik  budowy.  Protokół  przejęcia  inwestycji  umożliwia  pełne
wykorzystanie sieci, wykonywanie przyłączeń do  infrastruktury, przez
właścicieli terenu na podstawie umów w dostarczycielem usług.

Cała procedura związana z przeprowadzeniem tego typu inwestycją
(celu publicznego – budowa sieci wodociągowej) może trwać od 4 do 6
miesięcy, zaś samo jej wykonanie zaledwie kilka dni. Właściwym wydaje
się wnioskowanie o zmianę przepisów prawa tak, aby w znaczący sposób
ten czas ograniczyć. Możliwe byłoby to poprzez 1) znaczące ograniczenie
czasu oczekiwania na warunki zabudowy oraz dokumentu pozwolenia na
budowę (w przypadku jego właściwości pod względem merytorycznym);
2) połączenie procedury uzgodnień  technicznych z etapem wydawania
pozwolenia  na  budowę;  3) zrezygnowanie  z ponownego  uzgadniania
wszystkich dokumentów na każdym etapie postępowania.
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РІВНІ  ДЕМОКРАТИЧНОГО  УРЯДУВАННЯ

Урядування  виступає  системою  цінностей,  інституцій,  за
допомогою яких суспільство керує своїми соціальними, політичними
та економічними справами, способом самореалізації суспільства для
прийняття та реалізації державноуправлінських рішень, способом
досягнення взаєморозуміння, консенсусу та взаємодії. За допомогою
урядування здійснюється реалізація державної влади в суспільстві
завдяки встановленню визначених правил, норм та моделей поведінки.
Основними цілями урядування на всіх рівнях є ефективна реалізація
публічних функцій державою, здійснення результативного управління
для задоволення потреб громадян. У вузькому розуміння урядування
слід  розглядати  як  процес  прийняття  рішень  та  спосіб,  у  який
відбувається  реалізація  рішень.  Основним  суб’єктом  урядування
виступає виконавча влада [1].

Залежно від сфери прийняття рішень виділяють наступні види
урядування: політичне, економічне та соціальне. Політичне урядування
охоплює  процеси,  завдяки яким  суспільство досягає  консенсусу та
реалізовує  норми,  закони  та  політики,  забезпечує  права  людини.
Економічне урядування складає систему національної та міжнародної
активності, що включає процеси управління виробництвом благ та
надання  послуг,  формування  та  захист  природних,  фінансових  і
людських  ресурсів.  Соціальне  урядування  становить  набір  норм,
цінностей та поглядів і переконань, які скеровують рішення та поведінку.

Рівні  урядування  визначені  у  концепції  демократичного
урядування, що виникла як синтез ідей менеджеріальної теорії та теорії
мережевого  підходу,  та  передбачає  залучення  до  управління  всіх
соціальних  інститутів:  органів  державної  влади  і  місцевого
самоврядування, підприємств, інституцій громадянського суспільства.
Основними причинами змін у підходах до управління стало зростаюче
відчуження громадян від інститутів управління та втрата впевненості в
ефективності  складної  системи  представлення  інтересів  громадян
публічними  інститутами  влади  як  на  національному,  так  і  на
загальноєвропейському рівні. Тому підґрунтям виникнення концепції
демократичного урядування в країнах із розвинутою демократією є
зміна акцентів у державному управлінні та перехід від традиційної
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монополії уряду на надання суспільних послуг до виконання урядом
функцій організатора діяльності суб’єктів недержавного сектора, що
взаємодіють  безпосередньо  з  громадянами  держави.  Результатом
трансформації системи державного управління є формування системи
“тристороннього урядування”, для якої характерний поділ елементів
урядових повноважень із рівнями урядування, а саме: корпораціями,
неурядовими організаціями, місцевим самоврядуванням, та перехід
до непрямих способів та інструментів розв’язання суспільних проблем
(контракти,  позики  та  позикові  гарантії,  субсидії,  ваучери  тощо).
Реалізацію урядових програм згідно з концепцією демократичного
урядування  покладено на  суб’єкти  недержавного  сектору  з  метою
ефективного досягнення державних цілей.

Концепція  демократичного  урядування  базується  на
ефективному  поєднанні  трьох  складових:  держави,  яка  створює
сприятливі політикоправові умови, приватного сектора, який генерує
робочі місця й доходи, та громадянського суспільства, яке посилює
політичну та соціальну взаємодію. Сутністю урядування є сприяння
розвитку взаємодії між секторами для підтримки орієнтованого на
громадян розвитку.

Ефективність  рівнів  урядування  ґрунтується  на  реалізації
основних характеристик урядування: дієвість системи стримувань та
противаг  (між  законодавчою  та  виконавчою  гілками  влади);
децентралізація; підзвітність та прозорість; гарантування справедливих
та  легітимних  виборів;  адекватна  управлінська  спроможність  для
посилення  доступу  до  правосуддя;  забезпечення  публічних  благ;
подолання  “соціального  виключення”  та  захист  прав  меншин  і
маргінальних  груп;  використання  потенціалу  інформаційно
комунікаційних технологій для сприяння доступу громадян та участі;
розвиток умов для активного залучення та діяльності громадянського
суспільства й приватного сектора (бізнесу) тощо.

Урядування розкриваються через низку показників, до яких,
зокрема,  належать:  забезпечення  політичної  прозорості  та  участі
(врахування  голосів)  усіх  громадян;  забезпечення  ефективного  та
результативного  надання публічних  послуг;  підтримка здоров’я  та
добробуту  громадян;  створення  сприятливого  клімату  для  сталого
економічного зростання [2].

Впровадження концепції демократичного урядування в Україні
передбачає  формування  гнучкої,  стабільної  та  ефективної  системи
органів  державної  виконавчої  влади;  децентралізацію  системи
державного управління, розвиток партнерства з приватним сектором та
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багатоаспектну взаємодію з громадськими інституціями; упровадження
електронного  урядування;  професіоналізацію  державної  служби.
Реалізація  концепції  демократичного  урядування  на  усіх  рівнях
урядування зобов’язує суб’єктів управлінського процесу дотримуватись
основних стандартів урядування, що полягають у забезпеченні процесу
урядування  належною  законодавчою базою,  законності  у  прийнятті
рішень,  участі  в  управлінському  процесі  усіх  суб’єктів  управління,
прозорості процесу прийняття рішень, доступі до інформації, належній
адміністрації,  належному  персоналі,  належному  фінансовому  та
бюджетному менеджменті, ефективності, відповідальності та нагляді.

Основні принципи належного урядування наведені у Білій книзі
Європейського урядування (2001) [3]. Реалізація принципів належного
урядування в практичну діяльність суб’єктів управління на різних рівнях
урядування  полягає  у  більш  відкритій  діяльності  інституцій  ЄС;
активному обміні  інформацією з державами – членами ЄС на усіх
рівнях урядування; участі у прийнятті політичних рішень широкого
кола суб’єктів; якості, своєчасності та ефективності політики ЄС, що
повинна забезпечувати чітку реалізацію і контроль за завданнями та
залежати  від  значного  кола  осіб  та  організацій  на  всьому  шляху
творення політики,  відповідальності  інституцій  ЄС за  прийняті та
реалізовані рішення; узгодженості та відповідності політики сучасним
потребам громадян. Кожний з  цих принципів сприяє утвердженню
демократії  та  верховенства  права  у  державах  –  членах  ЄС  та
застосовується на всіх рівнях урядування: глобальному, європейському,
національному, регіональному та локальному [4].

Дієвість  системи демократичного  урядування досягається,  як
свідчить досвід країн розвинутої демократії, способом організації спільних
переговорів між державними і недержавними структурами на досягнення
взаємного інтересу спільними зусиллями. На відміну від традиційного
державного  управління,  що  здійснюється  урядами,  бюрократією  і
парламентами, демократичне урядування в умовах мережного суспільства
прагне залучити нові форми реалізації публічної влади, зокрема комісії,
форуми, великі демократично організовані групи, що дозволить ефективно
впровадити основні принципи урядування, якот: участь, орієнтація на
консенсус, відповідальність, прозорість, належне реагування, ефективність
та результативність, рівність, відповідність принципу верховенства права.
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м. Київ

ДЕРЖАВНА  ПОЛІТИКА  УКРАЇНИ  У  СФЕРІ  ЕКОНОМІЧНОЇ
СПІВПРАЦІ  З  ЄВРОПЕЙСЬКИМ  СОЮЗОМ

Набуття Україною державної незалежності визначило одним з
пріоритетних завдань для органів державного управління – формування
концептуальних засад зовнішньої політики в умовах актуалізації світових
глобальних  викликів  та  загроз.  Реалізація  національної
зовнішньополітичної  стратегії  було  спрямовано  на  забезпечення
гарантій суверенітету, територіальної цілісності, розширення формату
євроатлантичного співробітництва, а також створення умов сталого
економічного розвитку [1].

Розглядаючи  економічний  аспект  співпраці  з  Європейським
Союзом зазначимо, що стратегічним пріоритетом зовнішньополітичної
діяльності України є розширення формату співпраці Союзом з метою
створення  спільного  економічного  простору.  Долаючи  наслідки
фінансовоекономічної  кризи  2008  року,  для  України  є  вкрай
актуальною підтримка ЄС в оздоровленні української економіки [3].
Враховуючи особливості сучасного стану економіки України важливим
завданням стане реалізація  збалансованої  державної  політики, що
спрямована  на  розвиток  економічної  складової  співпраці  з
Європейським Союзом. Це обумовлено наступними чинниками:

По-перше,  Європейський Союз являє  собою  великий  ринок
збуту  виробів  та  джерело  задоволення  потреб  України  в
найрізноманітніших споживчих та інвестиційних товарах.

По-друге, співпраця України з ЄС необхідна для технологічного
оновлення  українського  виробництва,  їх  модернізація  шляхом
запровадження  інноваційних  технологій,  що  використовуються  в
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європейських  країнах,  оскільки,  Україна  не  має  потужного
національного  ресурсу,  необхідного  для  модернізації  наявних  та
створення нових сучасних підприємств, а без модернізації успадкованих
за радянські часи виробничих структур Україна не може розраховувати
на стале економічне зростання та розвиток.

По третє – співпраця з Європейським Союзом в економічній
сфері  дозволить  подолати  зростаюче  відставання  України  від
економічно розвинутих країн, які визначають напрями та масштаби
динаміки світової економіки. Іншими словами, йдеться про створення
виробничотехнологічного укладу, порівнянного з європейським.

Слід взяти до уваги також те, що упродовж десятиліть українські
підприємства були фактично відрізані від світового ринку. Тому їх вихід
на європейський ринок має велике значення як джерело досвіду та
практичних вмінь конкурувати з виробниками інших країн, розробляти
та  реалізовувати  стратегію  виробничокомерційної  діяльності,
зорієнтованої на світову кон’юнктуру відповідних ринків. Особливим
аспектом  розв’язання  цієї  проблеми  може  служити  перспектива
підвищення  рівня  та  якості  задоволення  потреб  національних
споживачів.

По-четверте, співпраця з ЄС дозволить Україні більш ефективно
використовувати свій геополітичний потенціал. як транзитної держави.
Це  сприятиме  збільшенню надходжень від експорту транспортних
послуг та розвитку відповідних галузей промисловості.

По-п’яте, нових  акцентів  набуває співпраця з ЄС  в умовах
глобалізації.  Адже,  однією  з  тенденцій  сучасного  промислового
розвитку є формування виробничокомерційних ланцюгів, учасниками
яких є фірми та підприємства різних країн. Інтеграція національних
виробників у такі ланцюги дасть змогу виходити на нові перспективні
ринки збуту, модернізувати власне виробництво, гнучкіше реагувати
на  зміни  міжнародної  економічної  кон’юнктури  та  забезпечувати
стабільний розвиток реального сектору економіки.

При цьому, важливо врахувати, що впровадження стандартів
ЄС  сприятиме  вдосконаленню функціонування  ринкової  соціально
зорієнтованої  економіки  та  державного  регулювання  економічних
процесів. Адже, цілком зрозуміло, що така взаємодія допоможе Україні:

– отримати знання щодо розробки та більш ефективної реалізації
антимонопольної політики;

– здійснювати державний контроль  економічної діяльності;
– запроваджувати ефективні регуляторні механізми фондового

ринку, політики в галузі зайнятості тощо.



131

Матеріали  науково-практичної  конференції

По-шосте, позитивним моментом руху до європейських стандартів
є  необхідність  поступово  запроваджувати в  державному  управлінні
відповідні правила та стандарти вироблення та реалізації економічної
політики України. А це, в свою чергу, сприятиме формуванню прозорого
середовища виробничокомерційної діяльності на національному ринку,
що має надзвичайно велике значення для України.

Таким  чином,  розвиток  економічної  співпраці  України  з
Європейським Союзом дозволить здійснювати більш раціональний
розподіл державних ресурсів, підвищити ефективність економічних
процесів,  що  прогнозовано  матиме  позитивну  динаміку  сталого
економічного зростання України на довгострокову перспективу. Саме
на європейських фінансових ринках, які сьогодні є найбільшим у світі,
Україна може мобілізувати ресурси, що необхідні для забезпечення
макроекономічної стабільності.
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ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ВІДКРИТОГО
УНІВЕРСИТЕТУ  ВЕЛИКОБРИТАНІЇ:  ДОСВІД  ДЛЯ  УКРАЇНИ

Розширення попиту на освіту після закінчення Другої світової
війни й перехід від елітної до масової вищої освіти поставили перед
керівництвом  розвинених  країн  питання  про  створення  системи
неперервної освіти.

Найвдалішу відповідь на цей виклик життєвих реалій знайшли у
Великобританії. Група  фахівців  запропонувала  проект принципово
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нового навчального закладу заочної та дистанційної освіти, який було
названо “Відкритим університетом” (Open University – (OU)), який був
заснований королівською грамотою (Royal Charter) 23 квітня 1969 року.
Грамота  була  офіційно  представлена  Відкритому  Університету
секретарем Таємної Ради (Privy Council) на церемонії Королівського
Товариства в Лондоні 23 липня 1969 року, коли першого ректора цього
університету (Lord Crowther) офіційно призначили на посаду. Із самого
початку  його  засновники  визначили  головне  завдання  нового
університету – у створенні реальних можливостей до безперервного
навчання всім, хто його потребує.

Успіх цього  проекту виявився настільки грандіозним, що за
якихось 20 років майже у всіх кінцях світу з’явилися десятки нових
університетів. Процес продовжується й досі, хоча число таких закладів
зростає не так швидко.

До офіційного початку навчання у Відкритому Університеті
понад  2000  професорів  і  викладачівметодистів  кілька  років
створювали  базовий  навчальний  матеріал,  систему  допоміжних
вказівок, різноманітних тестів для самоперевірки, проміжного  і
заключного  оцінювання,  виконали  велику  технічну  роботу  для
перенесення всього цього багатства на тогочасні носії інформації,
створили периферійні консультаційні центри й укомплектували їх
кваліфікованим персоналом.   Продумана була навіть така деталь,
як система допомоги студенту в критичний для нього початковий
період  навчання  (зарахування  йде  не  спочатку,  а  лише  після
кількамісячного періоду адаптації). Абітурієнти можуть вибрати
один із сотень запропонованих навчальних курсів, можуть взяти
два чи три для отримання диплому. Не останню роль відіграв дійсно
вільний доступ до навчання: немає жодних формальних обмежень
для вступників на перший цикл Відкритого Університету у вигляді
вимог до посвідчень про успішне закінчення ними певного рівня
освіти.

Наприкінці 1980х років у світі було більше 40 ВЗО, які можна
віднести до відкритих університетів за способом їхньої діяльності. У
деяких з них число студентів наближалося до 1 млн. (Таїланд, Китай та
Індія). Від 1991 року працює Російський відкритий університет, через
два  роки в  якому  було  вже понад  20 факультетів  й планувалося  їх
зростання. Засновники серед багатьох його позитивів вказували на
прийом без формальних вимог до рівня освіченості, застосування всіх
варіантів заочної освіти, можливість повторного складання проміжних
іспитів, оскільки навчання платне.
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Відкритий Університет з дистанційним навчанням має відкриту
вступну політику, тобто попередні академічні досягненні студентів не
беруться  до  уваги  для  вступу  на  більшість  бакалаврських  курсів.
Адміністрація його знаходиться в Великобританії (Walton Hall, Milton
Keynes in Buckinghamshire), і має свої регіональні центри в кожному з
тринадцяти регіонів Сполученого Королівства. Університет також має
свої відділи в інших європейських країнах.

Відкритий  Університет  складається  з  факультетів  мистецтва,
освіти і  мовних  студій,  здоров’я  і  соціальної  опіки,  юриспруденції,
математики, комп’ютеризації і технології, природничих наук, соціології
і школи з підприємництва.  Немає медичної школи. Новий факультет з
математики, комп’ютеризації і технології був створений 1 жовтня 2007
року.

На відміну від більшості університетів Сполученого Королівства
церемонії з врученням дипломів з вченими ступенями в Відкритому
Університеті  не  є  подією,  на  якій  ці  ступені  присуджуються.  Це
відбувається на спільному засіданні Університетської Ради з Вченою
Радою перед церемонією. Урочисті церемонії відбуваються протягом
всього довгого літа по всій Великобританії і  Ірландії, а також одна
церемонія у Версалі. На цих урочистостях головує старший академік
на рівні провіцеканцлера і вище.

Відкритий Університет присуджує бакалаврські і магістерські
наукові  ступені,  дипломи  і  сертифікати.  З  кількістю  180.000
зареєстрованих студентів, включаючи більше ніж 25.000 студентів, які
навчаються  за  межами  Великобританії  Відкритий  Університет  є
найбільшою академічною установою в Сполученому Королівстві за
кількістю студентів і кваліфікується як один з мегауніверситетів світу.
З часу свого заснування і до 2008 року більш ніж 3 мільйони студентів
навчались на його курсах.

Британський уряд попрохав Відкритий Університет продовжити
роботу Ради з національних академічних нагород (the Council for National
Academic Awards – (CNAA)), коли ця установа була розпущена. Понад
140  установ пропонували  бакалаврські  і  магістерські  вчені  ступені,
затверджені цією Радою. Вона була скасована в 1992 році  актом про
подальшу і вищу освіту і її роботу продовжив Відкритий Університет.

Британським Відкритим Університетом керують три встановлені
законом органи влади: Рада (Council), Вчена Рада (Senate) і Загальні
Збори (General Assembly).

Основним  керуючим  органом  є  Університетська  Рада,  яку
підтримує велика кількість підкомісій. Вона складається з 25 осіб і



134

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

включає  в  себе  представників  академічного  і  науководослідного
персоналу, помічників викладачів і неакадемічний персонал, студентів
і, велику кількість вибраних представників із зовні. Цей зовнішній
персонал, призначений за свій досвід і компетентність, займає більшість
посад в Раді.

Рада має максимальну владу у Відкритому Університеті, але
зобов’язана шанувати погляди Вченої Ради в академічних справах. Це
особливо стосується фінансів, власності і викладацького складу.

Вчена Рада є академічною владою, яка відповідальна за сприяння
в академічній роботі Університету, як у викладацькій, так і в науково
дослідницькій. Вона наглядає за академічним управлінням Відкритого
Університету, включно і за навчальним планом  і усіма аспектами якості
і  стандартів,  які  поєднуються  з  Університетом,  як  органом,  який
присуджує наукові ступені. Засідання Вченої Ради зосереджуються на
основних питаннях академічної стратегії, політики, першочерговості і
виконання.

Третій  установлений  законом  орган  влади,  Загальні  Збори,
складається з вибраних представників націй/регіонів та з представників,
призначених Вченою Радою.  Загальні Збори можуть висловлювати їй
свою думку щодо будьякої справи, яка впливає на роботу і інтереси
Відкритого Університету. Загальні Збори засідають рідко і лише, якщо
їх скликає Центральний Консультативний Комітет на консультацію з
ВіцеКанцлером.

Сучасна система вищої заочної і дистанційної освіти   має свої
позитивні якості й незаперечні досягнення:

1) вона стала міжнародною й обслуговує студентів, які постійно
проживають у різних країнах, і навіть тих, хто по роботі змушений часто
подорожувати;

2) застосування заочної форми дає змогу навчати значно більше
число студентів, аніж це можуть роботи звичайні ВНЗ; сучасні засоби
масової інформації дають змогу мати мільйонну аудиторію;

3) особливо великі успіхи і заслуги заочної і дистанційної освіти
у разі роботи з контингентом, який має високу мотивацію до навчання
і певні навички самостійної роботи. Типовим прикладом є система
підвищення кваліфікації вчителів;

4) за розумної і правильної організації справи заочна форма
виявляється досить ефективним засобом здешевлення освіти. Не
менше значення має економія на фонді заробітної плати, адже на
одного викладача може припадати значно більше студентів, як в
очній формі;
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5) до  досягнень  вищої  заочної  і  дистанційної  освіти  можна
віднести намагання кращих її закладів вийти за межі усталених зразків
і  запровадити  новації.  Свого  часу  це  було  масове  застосування
телефону, радіо і телебачення.

На початок 1990х років нові навчальні програми Відкритого
Університету спиралися на мультимедійний підхід з  комбінованим
використанням  розгалуженої  системи  модульних  курсів  для
самонавчання, радіо й телевізійних передач, аудіо та відео матеріалів,
комп’ютерних програм програмованого навчання з системою завдань
і  тестових  перевірок.  Ще  більшим  позитивом  є  спілкування  з
консультантами у локальних центрах чи за допомогою інтерактивних
засобів сучасного зв’язку.

Кваліфікації, присуджені Відкритим Університетом, визнаються
всіма  академічними  установами  в  Сполученому  Королівстві,
Європейським Союзом і рештою світу. Британський Університет став
зразком для наслідування в усьому світі.

Успіх Британського Університету з дистанційним навчанням
полягає  у  поєднанні  чіткого  поштового  зв’язку,  англійського
тьюторства, персональних консультацій, застосування як друкованих
засобів, так і засобів масової інформації для навчання аж до присвоєння
стандартних дипломів і ступенів. Істотним для реального успіху ВНЗ є
його  змістовна  сторона:  обсяг,  якість  і  різноманітність  програм,
методичний і професійний рівень їх авторів та консультантів, а зрештою
бажання студентів вчитися і впертість у досягненні поставленої перед
собою мети.

В Україні ж спроб створити свій Відкритий Університет поки ще
не було, але варто було б уважно вивчити його досвід і скористатися
ним, оскільки сучасна система вищої заочної і дистанційної освіти
Британського  Університету  має  свої  позитивні  характеристики  і
незаперечні досягнення..
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МІЖНАРОДНИЙ  ДОСВІД  ПРАВОВОГО  РЕГУЛЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  ТРУДОВИХ  МІГРАНТІВ

З кожним роком продовжує зростати число трудових мігрантів.
Сьогодні, лише за офіційними даними, у світі знаходиться 121 мільйон
трудових  мігрантів.  Неофіційні  показники  майже  вдесятеро
перевищують зазначений показник. Варто зазначити, що Україна й досі
утримує статус країни походження трудових мігрантів. Значна частина
цих потоків характеризується нелегальною міграцією, наслідком якої є
небезпека  порушень  прав  людини.  За  інформацією МОП,  трудові
мігранти стикаються з обмеженнями щодо умов та розміру оплати
праці, соціального захисту, трудових прав, потерпають від дискримінації
і ксенофобії, соціальної ізоляції. Тому на сьогоднішній день досить
гостро  стоїть  питання  вдосконалення  механізмів  забезпечення
соціального захисту та рівного ставлення до людей, які здійснюють
трудову діяльність за межами держави.

Чимало  науковців  присвятили  свої  праці  комплексному
дослідженню трудової міграції. Серед них варто відзначити Е. Лібанову,
О. Малиновську, О. Пелех, О. Хомру, Б. Юськіва. Разом з тим, аспектам
соціального захисту трудових мігрантів приділялось дещо менше уваги.
І на сьогоднішній день основними проблемними питаннями в цьому
контексті є створення умов для пенсійного та соціального забезпечення.

Використання досвіду зарубіжних країн має позитивне значення
для створення вітчизняного законодавства у сфері соціального захисту
трудових мігрантів. Тому в даній роботі ми розглянемо світовий досвід
правового регулювання соціального захисту трудових мігрантів.

Зважаючи на прагнення України увійти до ЄС та європейську
векторність трудової міграції, особливий інтерес являє собою система
соціального захисту, яка формується в рамках Європейського Союзу.

Аби оцінити систему соціального захисту Європейського Союзу,
варто  окреслити  основні  принципи,  на яких  ґрунтується відповідне
законодавство  ЄС:  недопущення  дискримінації  за  національною
ознакою;  недопустимість надання  особі  однакових  виплат у  різних
країнах; принцип взаємозаліку страхових періодів; принцип належності
до однієї з країн; недопущення погіршення становища.

Громадяни країничлена ЄС мають право на вільне пересування
та  працевлаштування  в  межах  Співтовариства  [2].  Разом  з  тим,
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положеннями Європейської соціальної хартії (1996 р.) визнається право
трудящихмігрантів, які є громадянами будьякої сторони, та членів їх
сімей на захист та допомогу на території будьякої іншої сторони, що
підписала та ратифікувала даний документ [3]. Однак, враховуючи
особливості  законодавства  окремих  країн,  можливі  певні  втрати
соціального характеру. Тому, задля виконання означених положень та
забезпечення  рівності  громадян  щодо  соціального  захисту,  в
законодавстві країнчленів ЄС право на одержання соціальної допомоги
чи пенсії пов’язується із фактом проживання особи в одній із країн
Співтовариства.  Таким  чином,  європейське  законодавство  щодо
соціального  захисту  координує  порядки  соціального  забезпечення,
надаючи гарантії в тому, що внески до фондів соціального страхування,
зроблені  особою  в  одній  із  країнчленів  ЄС,  забезпечуватимуть
соціальний захист особи в будьякій іншій країні Співтовариства.

Європейський  кодекс  соціального  забезпечення  (1964  р.)
передбачає  укладення  спеціальних  угод щодо  регулювання  питань
соціального  забезпечення  іноземців  і  мігрантів  у  тій  частині,  що
стосується рівності  з  їх власними громадянами [4].  Тому механізм
реалізації законної трудової міграції переважно регулюється прямими
угодами між країнамиреципієнтами та країнамидонорами робочої
сили.

У світі напрацьовані складові сучасної справедливої політики,
які  слугують  основою  для  розроблення  і  впровадження  політики
трудової міграції. Вони визначені у Комплексному підході МОП до
регулювання трудової міграції (2005 р.). Цей документ був розроблений
комітетом експертів, що представляли урядову сторону, роботодавців
та  профспілки.  У  ньому  визначені  принципи  і  рекомендації  щодо
застосування  правового  підходу  до  регулювання  трудової  міграції,
обов’язкові  для  дотримання  державамичленами  МОП,  які
ратифікували конвенції [5].

Справедливе  ставлення  до всіх  трудових мігрантів  вимагає
підходу, на основі дотримання прав людини, відповідно до чинних
міжнародних трудових стандартів та принципів МОП. Ними визнаються
потреби  ринку  праці,  а  також  суверенне  право  всіх  націй  на
розроблення  власної  міграційної  політики.  Як  частину  більш
широкомасштабних зобов’язань щодо сприяння гідній праці, МОП та
її партнери визнали важливість максимізації користі для всіх, що може
відбутися  у  результаті  підтримки  політики,  яка  надає  пріоритет
економічному  зростанню  та  зайнятості;  сприяння  урегульованій
трудовій міграції; та сприяння ширшому застосуванню міжнародних
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трудових стандартів, зокрема ратифікації та застосуванню конвенцій
№ 97 “Про працівниківмігрантів” (переглянута) 1949 р.і №143 “Про
працівниківмігрантів” (додаткові положення) 1975 р.

Зокрема, у Конвенції МОП № 143 “Про працівниківмігрантів”
(додаткові  положення)  1975  р.  наголошується  на  необхідності
уникнення зловживань у сфері міграцій і дотримання прав людини
стосовно всіх працівниківмігрантів за умови, що ті перебуватимуть
на території країни на законних підставах [6]. Прийнята одночасно
“Рекомендація щодо працівниківмігрантів” № 151 гарантує право на
участь у заходах щодо працевлаштування, на дотримання належних
умов праці та життя, включаючи надання житла, доступу до соціального
обслуговування, до можливостей освіти та охорони здоров’я [8]. Крім
того,  цей  документ  надає  ряд  соціальних  гарантій  у  разі  виїзду
працівникамігранта,  незалежно  від  того,  чи  легальним  було  його
перебування на території країни. Це положення діє за умови укладання
двосторонніх  або  багатосторонніх  угод  в  галузі  соціального
забезпечення. В разі визнання країною обов’язковості міжнародного
договору чи конвенції, вона підпадає під дію системи міжнародного
нагляду [7].

Окрім зазначених  конвенцій  МОП є ще  низка міжнародних
договорів, які також потребують ратифікації. Серед них – Міжнародна
конвенція про захист прав всіх трудящихмігрантів та членів їх сімей
1990 року. Цей важливий міжнародний документ пропонує якісно новий
рівень захисту прав трудових мігрантів, зокрема українських, яких від
5 до 7 мільйонів перебуває за межами України.

На  відміну  від  ратифікованої  Європейської  конвенції  про
правовий  статус  трудящихмігрантів  1977  року,  Конвенція  ООН
стосується всіх трудових мігрантів – як легальних, так і нелегальних.
Причому, вперше визначаються права, які поширюються на окремі
категорії  трудящихмігрантів  та  членів  їхніх  сімей,  зокрема
прикордонних,  сезонних  трудящих,  моряків,  найнятих  на  судна
іноземних компаній, трудящих, зайнятих на стаціонарних прибережних
установках (платформах), а також трудящих, які працюють не за наймом.

Про укладання Україною міжнародних договорів та приєднання
до Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящихмігрантів та
членів їх сімей наголошувалось у виступі  Уповноваженого Верховної
Ради України  з  прав  людини  Ніни  Карпачової  на  представленні  у
Верховній  Раді  України  Спеціальної  доповіді  “Стан  дотримання
Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини” [1].
Це  є  важливим  кроком  у  контексті  запровадження  нових  дійових
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механізмів  захисту  прав  трудових  мігрантів,  що  сприятиме  більш
ефективному  захисту  прав  і  свобод  як  українських  заробітчан  за
кордоном, так і іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на
території України з метою працевлаштування.

Отже,  підсумовуючи  зазначене  можна  стверджувати,  що
забезпечення прав трудових мігрантів є одним із пріоритетних курсів
зовнішньої політики будьякої держави. Однак, найбільше проблем у
питанні захисту прав людини та соціального захисту трудових мігрантів
створює їх нелегальний статус. Тому перед міжнародною спільнотою
та  державними органами,  насамперед,  стоїть  завдання  взяття  під
контроль міграційних процесів. Для України проблемним питанням є
“вузька географія” угод у сфері соціального захисту трудових мігрантів.
Тому для вирішення цих проблем необхідно вести активну діяльність
щодо укладання відповідних двосторонніх угод не лише з країнами,
приймаючими трудові ресурси, а й країнамидонорами.
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м. Львів

РЕФОРМУВАННЯ  МІСЦЕВИХ  ОРГАНІВ  ДЕРЖАВНОЇ  ВЛАДИ
В ЗАРУБІЖНИХ  КРАЇНАХ:  ДОСВІД  ДЛЯ  УКРАЇНИ

Рівень суспільноекономічного розвитку держави залежить не
лише  від  наявності  економічних  ресурсів,  а  й  від  ефективного  і
раціонального управління ними. Тому побудова якісної та раціональної
системи функціонування виконавчої влади має дуже важливе значення.
При цьому модернізація місцевих органів державної виконавчої влади
є  особливо  актуальним  завданням,  адже  саме  вони  забезпечують
реальне  втілення  в  життя  нормативноправових  актів  держави,
впливають на найважливіші процеси суспільного розвитку, під час
здійснення  своїх  повноважень  безпосередньо  взаємодіють  з
населенням. Цілком очевидно, що досвід європейських країн, які в
більшості  своїй  уже  провели  реформи  державного  управління,
потрібно прискіпливо досліджувати, адже це може дати відповіді на
питання і тенденції, які можуть виникати під час проведення реформ і
в  нашій  країні.  Накопичений  зарубіжними  країнами  досвід  дає
можливість  простежити  динаміку  демократичних  перетворень  і
визначити особливості вдосконалення діяльності органів державної
влади.

Загалом  здійснення реформ місцевих органів  державної влади  у
європейських країнах відбувалось у два етапи: політичний, пов’язаний із
формуванням  інституційних  умов  демократизації  цієї  сфери,  та
адміністративний – спрямований на перебудову її структурних елементів.
При цьому вихідна ситуація і результати в країнах були і залишаються різними.
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Цілі реформування багато в чому визначалися особливостями
функціонування публічного управління в тій чи іншій країні. Так, в
англосаксонських країнах важливим завданням у сфері публічного
управління  традиційно  було  створення  системи  захисту  інтересів
приватних осіб від втручання державно владних установ. Головна увага
була спрямована на відповідальність публічної адміністрації і судовий
контроль,  а  відповідно,  на  процесуальні  норми.  Тому  реформи
спрямовувались на транспарентність системи публічного управління,
вдосконалення адміністративних процедур. Для країн класичної моделі
важливе значення мало забезпечення ефективності діяльності органів
державної влади і участь структур громадянського суспільства в процесі
прийняття управлінських рішень, тому в першу чергу вирішувались
завдання  удосконалення  управлінських  структур  і  організації  їх
діяльності, підвищення ефективності державного управління. Для країн
Східної Європи і пострадянських країн було характерно надмірність
прямого державного управління в економічній і соціальних сферах,
тому  реформи  переслідували  цілі  децентралізації  і  деконцентрації
управління. Розподіл завдань між органами державної влади і органами
місцевого самоврядування в цих країнах до цього часу є ключовим
питанням, хоча багато в цій сфері уже досягнуто.

Перетворення  органів  державної  влади  на  місцевому  рівні
відбувалось  через  проведення  функціональних,  процедурних,
структурних  реформ.  Можна  виділити  декілька  напрямків
функціональних змін,  які стосувались  діяльності місцевих органів
державної  виконавчої  влади:  передання  ряду  функцій
децентралізованим установам – незалежним агентствам, публічним
корпораціям тощо; заміна управління і керівництва на регулювання,
координацію, контроль; перерозподіл функцій між органами державної
влади та органами місцевого самоврядування. У зарубіжних країнах
відбуваються також радикальна реорганізація та процедурні зміни на
рівнях регіональних та місцевих органів державної виконавчої влади.
Здійснюється  спрощення  і  прозорість  адміністративних  процедур,
приймаються  програми  модернізації  і  реконструкції  державного
управління з використанням інформаційних технологій, ставляться
вимоги підвищення якості надання послуг і оперативності прийняття
рішень; створюються умови для підтримки  високого  професійного
рівня держслужбовців, статус яких в ході адміністративних реформ,
змінюється.

До  найважливіших  структурних  реформ  належать:
децентралізація в поєднанні з територіальною реформою та реформою
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функціональних повноважень. Регіональний і місцевий рівні управління
стають усе складнішими, оскільки саме на цих рівнях сьогодні, з метою
удосконалення  ефективності  й  демократії,  запроваджуються  нові
способи організації управління.

Багаторівневе управління, тенденції якого спостерігаються в
Європі,  на  думку  І.  Гоптарьової,  вже  само  по  собі  “вміщує  зерно
майбутніх конфліктів, хоча б тому, що на кожному рівні виникає спроба
концентрації  можливо  більших  владних  повноважень.  Це  цілком
природний  стан  і  його  можна  визначити  як  конкуренцію,  яка
притаманна будьякій формі соціального управління” [2]. Усе це вимагає
створення  перманентної  рівноваги  між  різними  носіями  владних
функцій,  що  і  є  однією  з  особливостей  та  головним  завданням
реформування управління на місцевому та регіональному  рівнях у
європейських країнах.

Організатори  реформ  в  зарубіжних  країнах,  підводячи  їх
підсумки, стверджують, що чинниками, без яких будьякі реформи
приречені  на  поразку,  мають  бути:  політична  воля  державних
очільників,  вчасно  підготовлена  законодавча  база,  наявність
координаційної структури, яка б проводила всю організаційну роботу,
підтримка громадськості, а також наявність відповідного та ефективного
механізму управління реформою [5, с. 219].

Як зауважують Є. Дрор та Дж. Кєлер, реформа ще на стадії
розробки  повинна  характеризуватися  такими  трьома  ознаками:
фундаментальністю,  функціональною  необхідністю  і  можливістю
втілення в життя [4, с. 68]. Саме успішно  розроблені і  сплановані
програми реформ у таких країнах, як Польща, Канада та інших сприяли
позитивним зрушенням, зокрема демократизації суспільства шляхом
залучення  громадян  до  ухвалення  рішень,  активізації  політичного
процесу,  покращання  якості  надання  державних  послуг,  більш
раціонального використання бюджетних коштів, сприяння місцевому
розвитку, підвищення довіри населення до органів державної влади.

І навпаки, нераціональне планування, непослідовність під час
проведення  відповідних  реформ  можуть  призвести  до  втрати
координації і конфлікту між центральними і місцевими органами влади,
дестабілізації  в  країні,  виникнення  диспропорцій  у  соціально
економічному розвитку територій, ускладнення реалізації державних
програм та ін. У багатьох пострадянських країнах в умовах політичної
нестабільності виникали значні економічні проблеми, нерівність між
різними  адміністративними  одиницями,  нерівномірний  розподіл
ресурсів тощо.
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Тому реформи, як організаційний процес, базувалися на низці
документів. Плануючи реформи, були розроблені відповідні закони,
які стосувались проведених змін на кожному етапі реформування. В
першу чергу здійснювалось чітке законодавче розмежування функцій
та повноважень між різними рівнями управління.

Окрім  цього,  для  реалізації  реформ  у  зарубіжних  країнах
створювались дієздатні координаційні інститути, відповідальні за
підготовку  та впровадження  змін.  Формування такого  інституту  є
непростим завданням, для розв’язання якого, як свідчить світовий
досвід, можуть застосовуватися різні підходи: запровадження посад
уповноважених  уряду,  наділених  широкими  повноваженнями
(Польща, Угорщина), створення спеціальної проектної структури,
такої як рада, комісія, комітет тощо, яку нерідко очолює глава або
заступник  глави  уряду  (Словаччина,  Німеччина),  формування
координаційного центру шляхом покладення відповідних обов’язків
на  керівника  апарату  уряду  (Болгарія,  Словаччина),  створення
спеціального ЦОВВ з питань реформ (Болгарія, Латвія, Чехія) або
доручення  координації  реформаторських  заходів  існуючому
міністерству (Нідерланди, Франція, Великобританія) [1, с. 59 – 66].

Досвід  зарубіжних  країн  доводить,  що  результативність
структурнофункціонального  реформування  місцевих  органів
державної  виконавчої  влади  залежить  від  визначення  ступеня
доцільності участі інститутів держави в управлінні певною галуззю чи
сферою життєдіяльності суспільства, збалансованості інтересів держави
та  окремих  територій,  розподілу  компетенції  та  повноважень  між
органами  управління  різних  рівнів,  їх  правового  оформлення,
застосування різноманітних організаційноправових форм реалізації
державноуправлінських  відносин,  використання  ефективних
технологій їхнього втілення у життя.

Вивчення  зарубіжного  досвіду  показує,  що  не  може  бути
універсальної моделі співвідношення централізації та децентралізації в
управлінні.  Раціональне співвідношення  є результатом  політичної,
соціальноекономічної та організаційноструктурної політики держави
з  обов’язковим  врахуванням  практичного  досвіду  управління,
внутрішніх характеристик системи.

При  цьому,  “якщо  держави  не  досягли  відповідного  рівня
централізації,  не  виробили  ефективних  правил  та  механізмів  для
здійснення контролю, узгодження інтересів та напрацювання політики,
то  провести  децентралізацію  управління  буде  складно.  І  не  має
значення, чи виникла децентралізація у результаті поступової еволюції,
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під  час  цілеспрямованої  організаційноправової  діяльності,  чи
спонтанно може створити додатковий імпульс для розвитку країни (в
т.ч. і порушуючи рівновагу) або затримати рух. За умов, коли дуже
поляризовані відносини між різними щаблями ієрархічної структури,
а організаційні можливості місцевих урядів слабкі, політики мають бути
вкрай  обережними  під  час  проведення  децентралізації  й  надати
перевагу поетапному її проведенню” [3, с. 111].

Таким  чином,  у  процесі  створення  нової  моделі  місцевого
управління  необхідно  враховувати поєднання  загальнодержавних,
регіональних та  місцевих інтересів,  місцеву специфіку  соціально–
економічного,  політичного  та  культурного  розвитку,  тобто
відштовхуватись від тієї ситуації, яка існує в нашій державі.
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МЕРЕЖЕВИЙ  ХАРАКТЕР  УПРАВЛІННЯ  В
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ  СОЮЗІ

За  визнанням  сучасних  європейських  вчених,  процеси
євроінтеграції потребують створення такої системи прийняття рішень,
яка, з одного боку, дозволяла б перетворювати існуючі протиріччя на
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джерело подальшого розвитку інтеграційних процесів, а, з іншого,
приймати збалансовані стосовно інтересів різних сторін рішення. Тому
центральним питанням політичної євроінтеграції прийнято вважати
питання  щодо  форми  організації  європейського  політичного
простору – федерації, конфедерації чи якоїсь альтернативної форми,
що орієнтується на міжурядові методи прийняття політичних рішень й
бере до уваги феномени багаторівневого управління та управління в
мережі. Обидва феномени орієнтують дослідників на вивчення ЄС як
“багаторівневої політичної системи зі специфічними рисами процесу
вироблення політики” [3, с. 9].

Багаторівневе  управління  передбачає  пряме  залучення
регіональних і локальних органів влади до формування і зміни союзної
політики.  Необхідність  такого  залучення  диктується  тим,  що
характерною  рисою  європейської  політики  визнається  так  зване
багаторівневого переплетіння, тобто розподіл політичних компетенцій
щодо  однієї  галузі  політики  між  різними  рівнями.  “Якщо  заради
чіткішого розуміння урядування в ЄС спробувати розділити прошарки
багаторівневої  системи  ЄС,  можна,  хоч  як  це  дивно,  взагалі
заплутатися” [6,  с.  16].  П.  Норріс,  наприклад,  порівнює  процес
прийняття рішень у ЄС з лабіринтом [5, с. 444]. При цьому мова йде не
стільки про просте розділення владних повноважень на різних рівнях,
скільки про факт перехрещення компетенцій багатьох рівнів уряду та
взаємодії політичних акторів, які ці рівні пронизують. Посадові особи
державчленів, за всієї їх могутності, виявляються лише однією з груп,
яка діє усередині європейської політичної системи. Поряд із ними діють
національні  групи  інтересів,  що  вже  зорієнтувалися  на
загальноєвропейському  рівні;  європейські  корпорації  та  великі
підприємства,  що  намагаються  знайти  вихід  на  ті  структури,  де
ухвалюються відповідні рішення на загальноєвропейському рівні та на
рівні країнчленів. Тим самим держава не є виключною ланкою ані
між внутрішньою політикою та міжурядовим торгом у ЄС, ані між
наднаціональним та міжурядовим рівнями ЄС. “Тому часто союзний
інтерес  є  результатом  співпраці  та  переговорів  з  різними
національними  адміністраціями  протягом  всього  часу  процедури
прийняття рішень” [2, с. 25].

Багаторівневе  управління  дозволяє  розглянути  ЄС  як  таке
політичне  утворення,  де  влада  розподілена  між  різними  рівнями
управління  та  поміж  різних  акторів.  Інтереси  різних  держав
перетинаються тут з галузевими інтересами, що вбачають в інституціях
ЄС нову систему влади, на яку національні уряди й окремі міністерства
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чинять  значний  вплив.  Внаслідок  цього  політична  система  ЄС
характеризується  не  ієрархічним  чи  мажоритарним  процесами
прийняття рішень, а домінуванням переговорної системи прийняття
рішень, за якої незалежні і водночас взаємозалежні актори досягають
взаємовигідного консенсусу.

Таким  чином,  багаторівневе  управління  неможливе  без
управління  в  мережі,  яке  відштовхується  від  неформальних
відносин  між  національними  та  наднаціональними  елітами  й
враховує підготовку рішень у переговорах між представниками
всіх рівнів – загальноєвропейського, національного, регіонального
та локального – і груп інтересів. Управління в мережі звертає увагу
на “внутрішньоелітний процес перемовин”, й виходить з того, що
об’єднання інтересів має місце “як вдома, так і у Брюсселі”. Смисл
терміну  “мережа”  полягає  у  тому,   що  маси  акторів,   які
представляють різні організації, взаємодіють між собою та діляться
один з одним інформацією та ресурсами. Погодження їх інтересів
передбачає, що мережі є засобами гри з позитивною сумою, тобто
вони  полегшують  примирення,  врегулювання  чи  досягнення
компромісу між різними інтересами, яких стосується рішення в
певній області політики. Політична мережа уявляє собою рамку
для  співпраці,  від  якого  виграють  всі  учасники  незалежно  від
співвідношення їх силових потенціалів. Причиною обопільного
виграшу  є  взаємозалежність  держав  та  інших  учасників
політичного  процесу.  З  цієї  точки  зору  ЄС  та  його  інститути
уявляють собою сукупність політичних мереж, а ті виграші, що їх
отримують  учасники  політичних   мереж,   і   роблять   їх
зацікавленими  у  розвитку  інтеграці ї .   Пол ітичні   мережі
допомагають долати актуальні конфлікти шляхом їх ретельного
вивчення,  розкладання  на  складові  й  роботу  з  кожним  його
чинником, що дозволяє вирішити конфлікт у найсприятливіший
для суспільства спосіб [6, с. 13].

Крім  цього,  за  визнанням  німецьких  дослідників  Маркуса
Яхтенфукса та Беати КолєрКох, ЄС не володіє двома найважливішими
ресурсами класичної держави: легітимною монополією на застосування
фізичного примусу та правом на стягнення податків [6, с. 15]. Країну,
що не хоче брати на себе певних зобов’язань чи впроваджувати певні
зміни,  не  можуть  до  цього  примусити  ані  інститути  ЄС,  ані  інші
державичлени. Тому рішення ЄС мають бути дуже уважними щодо
автономності  певної  країничлена.  Оскільки  уважне  ставлення  до
автономності країнчленів та їх співпраця у мовах тісного переплетення
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в  рамках  Союзу  є  нормативними  принципами  конфігурації
інституційної  структури  ЄС,  управління  в  ЄС  набуває  вигляду
“урядування в мережі” [6, с. 27] або “своєрідного врядування” [2, с. 26].
Мережа, з одного боку, охоплює широке поле політичних питань та
орієнтує  країничлени на вироблення спільного колективного рішення.
А,  з  іншого  боку,  –  “притримує”  власні  країнчленів,  водночас
дозволяючи останнім дбати про їх реалізацію. Тому, констатує ще один
німецький дослідник Матіас Гердеген, Європейський Союз, по суті, є
форумом, мета якого полягає в об’єднанні воль і вольової діяльності
його державчленів в рамках тісних взаємних зобов’язань [1, с. 101].

Вузловими  моментами  європейської  мережі  є  різноманітні
агентства та комітети, які виступають у якості рушійних сил взаємодії, а
також забезпечують і підтримують культуру діалогу та порозуміння.
При  цьому,  діапазон  функцій  і  завдань,  наприклад,  агентств
Європейського  Союзу  простягається  від  “мозкових  центрів”
(Європейський центр розвитку професійної освіти) до інформаційного
центра з охорони здоров’я  (Європейський моніторинговий центр з
наркотиків і наркотичної залежності) і постачальника послуг (Центр
перекладів для органів ЄС).

Мережевий характер управління в ЄС прийнято пояснювати
двома  причинами.   Поперше,  на  відміну  від  національних
парламентських демократій багатоманітність точок зору та відповідних
практичних позицій на європейському рівні не можна тлумачити як
вираз конкуруючих інтересів. А тому у випадку ЄС вираження інтересів,
постановка проблем і їх спільне вирішення не може відбуватися за
зразком партійних змагань, а потребує звернення до експертного знання.
Це є першопричиною створення численних комітетів, консультативних
і робочих груп у Брюсселі, які складаються із союзних і національних
чиновників та приватних експертів, що співпрацюють для надання
відомостей про специфічні технічні знання Європейській Комісії та
для готування переговорів і законодавчих ініціатив.

Подруге,  в  умовах  розширення  ЄС  залучення  експертів  до
обговорення  і визначення проблеми є неминучим, адже “при появі
нової проблеми і в дуже різних умовах країнчленів чітко окреслити
проблему – це вже мистецтво” [6, c. 19]. Тому у всіх сучасних політичних
системах  незалежність  експертів  має  тенденцію  перевищувати
суверенність  народу  й  суверенність  парламенту.  Євросоюз,  визнає
італієць Сандро Гоці, не становить тут винятку [2, с. 24].

Завдяки мережевому характеру управління сучасний ЄС постає
як  щось  проміжне  між  виключною  компетенцією  ЄС  та  чистим
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контролем  з  боку  країнчленів.  Це  пояснюється  домінуючою  тут
переговорною (мережевою) системою прийняття рішень, яка дозволяє
узгоджувати автономність країнчленів із їх спільним зацікавленням у
ефективному вирішенні загальних проблем.  Британський політолог
Марк Леонард з цього приводу вживає термін “мережева” Європа,
зауважуючи,  що  Європейський  Союз  нині  більше  схожий  на
організаційну структуру “Visa”, аніж на державу. Подібно до системи
“Visa”,  Європейський  Союз  є  децентралізованою  мережею,  що
належить державамчленам. А тому переговори в ньому займають не
просто  частину  робочого  часу  –  вони  здійснюються  цілодобово  і
кожного дня без виключення [4, с. 38, 39].

Перевагу мережевого управління вбачають у тому, що воно
зосереджує  увагу  дослідника  не на ЄС як деякому  нормативному
політичному устрої, що оформлюється на урядових конференціях та
у договорах, а на ЄС як він формується “у тісних кулуарах певних кіл,
так би мовити, за нашими спинами”  [6, с.  29]. А  тому, визнають
дослідники,  вивчення  управління  в  ЄС  має  бути  спрямоване  не
стільки  на  пошук  ефективних  інституцій,  скільки  на  з’ясування
легітимності  тієї  загальноєвропейської  політики  компромісу,  яка
формується  у  мережі  консультаційних  і  дорадчих  органів.
Легітимності  існуючого в ЄС політичного порядку загалом [2, с. 24
27; 3, с. 266; 6, с. 29]. Саме на цей аспект мережевого управління
варто звернути увагу українським науковцям з огляду на проголошену
мету інтеграції України в європейський політичний простір. Адже
врахування  усіх  тонкощів,  які  мають  місце  у  вивченні  сучасних
політичних  євроінтеграційних  процесів,  є  важливою  умовою  як
розуміння складності і динамічності останніх, так і участі українських
науковців у європейських студіях, що присвячені осмисленню цих
процесів.  А, отже, і  до  сучасного  дискурсу  європейського
будівництва.
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Янишевський М. М.
м. Львів

СИСТЕМА  ОРГАНІВ  МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ  НІМЕЧЧИНИ  НА  ПРИКЛАДІ

ФЕДЕРАЛЬНОЇ ЗЕМЛІ БРАНДЕНБУРГ

Аналіз та врахування досвіду побудови та функціонування органів
“локальної демократії” у державах учасницях Європейського Союзу є
необхідною  частиною підготовки  територіальної  та  муніципальної
реформ  в  Україні.  В  цьому  контексті  заслуговує  на  увагу  модель
організації органів місцевої влади у Німеччині – провідній державі ЄС.

Місцеве  самоврядування  визнається  та  гарантується  на
найвищому конституційному рівні. Згідно ч.1 ст. 28 Основного Закону
(Конституції) ФРН конституційний устрій у федеральних землях повинен
відповідати принципам демократичної, соціальної, правової держави-
республіки,  які  визначаються  цим  Основним  Законом.  На  основі
принципу народного суверенітету як форми вираження демократизму,
який закріплений у ч. 2 ст. 20 німецької Конституції,  законодавець
визначає у ч.1 ст. 28, що народ повинен мати виборне представництво
у землях, округах та громадах, яке формується на основі загальних,
прямих,  рівних  виборів  шляхом  таємного  голосування  [5].
Конституційноправові  положення  регулювання  місцевого
самоврядування потрібно розуміти як мінімальні гарантії, які можуть
бути розширені й доповнені законодавцем федеральної землі [11, с. 30].

Особливістю Основного Закону ФРН є відсутність окремого розділу
про місцеве самоврядування. Згадана ст. 28 Конституції – єдина, яка регулює
питання  організації  комунальної  системи.  Детальна  регламентація
облаштування місцевої самоврядної влади належить до виключної компетенції
земель і громад. В цьому й полягає причина існування особливостей системи
органів місцевого самоврядування у різних федеральних землях Німеччини.

Вибір  комунальної  моделі федеральної  землі  Бранденбург  є
невипадковим. Цей суб’єкт федерації належить до так званих “нових”
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федеральних земель, які утворилися внаслідок об’єднання Німеччини
у 1990 році. Територія Бранденбургу входила раніше до складу НДР, у
якій впродовж 40 років існування соціалістичної Східної Німеччини
панував “час без самоуправління” [8, с. 22]. Впродовж другої половини
90х років ХХ ст. – початку ХXI ст. у Німеччині, зокрема, у Бранденбурзі,
було  успішно  проведено  комунальну  реформу,  яка  посилила
організаційну та фінансову самостійність громад.

Чинна Комунальна Конституція федеральної землі Бранденбург
2007 року закріплює територіальний поділ землі на громади, земельні
округи  та  добровільні  об’єднання  декількох  громад.  Громада
визнається  юридичною  особою.  Відповідно  до  ч.  1  параграфу  1
Комунальної Конституції громади класифікуються на міські округи,
громади в межах округу, серед яких виділяють міста окружного
підпорядкування [7].

Громади в межах округу та міста окружного підпорядкування
поділяються  земельним  законодавцем  на  самостійні  громади  й
добровільні об’єднання кількох громад. Самостійними виступають,
як правило, великі громади з населенням понад 35 000 жителів – великі
міста окружного підпорядкування. Менші територіальні утворення
добровільно  об’єднуються  з  метою  створення  організаційно  й
фінансово  дієздатних  громад.  Станом  на  31  жовтня  2007  року  у
федеральній землі Бранденбург було 4 міських округи, 148 самостійних
громад та 54 об’єднань, до яких входило 272 менші громади [6, 4, 5].
Вищезгаданий територіальний устрій та класифікація громад є головним
чинником  впливу  на  систему  органів  місцевого  самоврядування  в
окремо  взятих  общинах.  Не  заперечуючи  загальну  модель  “рада
громади – бургомістр”, законодавець надає різні можливості громадам
в організації системи комунальних органів.

Рада  громади.  Згідно  ч.  1  параграфу  27  Комунальної
Конституції вона називається представництвом громади, а у містах
(міських округах та містах окружного підпорядкування) – міськими
зборами депутатів [7].  Строк повноважень ради громади – 5 років.
Загальний склад цього колегіального органу визначається у параграфі
6  Закону  про  комунальні  вибори  у  Бранденбурзі.  Чинниками
визначення складу є не лише кількість жителів громади, але й статус
комуни.  Це  означає,  що  кількість  депутатів  у  міських  округах  є
більшою,  ніж  у  громаді  в  межах  округу  або  місті  окружного
підпорядкування [6]. Парне число представників громади передбачене
законодавцем через те, що бургомістр (голова громади) входить до
складу ради з правом ухвального голосу. Таке регулювання усуває
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можливої  патової  ситуації  під  час  голосування  [10,  2  до  §  27
Комунальної Конституції].

Частина 1 параграфу 28 Комунальної Конституції закріплює
“всесторонню  юрисдикцію”  громади  як  визначальний  принцип
розподілу компетенції. Відповідно до нього, рада громади компетентна
розглядати всі справи общини, якщо інше не передбачено законом [7].
Фахова література узагальнює компетенцію ради громади й поділяє її
на  6  комплексів:  а)  внутрішня  організація  ради  та  комунального
управління; б) локальне нормотворення; в) питання статусу громади:
символи,  межі,  об’єднання  з  іншими  комунами;  г)  прийняття  та
делегування  завдань;  д)  вирішення  питань  бюджетної  сфери,
комунальної власності і громадських інституцій; е) заснування та участь
у діяльності підприємств та цільових об’єднань [9, с. 130].

Голова громади. Від поділу громади на самостійні та добровільні
об’єднання  громад  залежить  також  правовий  статус  її  голови  –
бургомістра.  Згідно ч.  1 параграфу  49  Комунальної Конституції  у
громадах, які добровільно об’єдналися, жителями обирається почесний
бургомістр  “на  громадських  засадах”.  У  самостійних  громадах
обирається  “штатний”  бургомістр [7].  Відмінності  між  ними
полягають в наступному: а) різними є строки їхніх повноважень. Якщо
“почесний” голова обирається строком на 5 років, то “повноцінний” –
на  8  років;  б)  голова  громади на  громадських  засадах  наділений
меншими  повноваженнями,  ніж  штатний  бургомістр;  в)  почесний
бургомістр веде засідання ради громади, тоді як штатний бургомістр
такого права не має. Правом головування в раді наділений її голова,
який обирається з числа депутатів; г) бургомістр на громадських
засадах може входити до складу фракції. Голова самостійної громади
таким правом законодавцем не наділений; д) почесний бургомістр не
отримує заробітної плати. Він має виключно право на компенсацію
витрат,  пов’язаних  з  виконанням  покладених  на  нього  службових
обов’язків. Штатний голова громади працює на постійній основі й
отримує посадовий оклад [8, с. 111].

За статусом бургомістр є виборним чиновником. Він представляє
громаду “назовні”, тобто у відносинах з іншими громадами, земельними
та федеральними органами, громадськими інституціями. Голова громади
виконує також функцію керівника системи муніципальних виконавчих
органів,  тобто  очолює  одноособово  адміністративний  апарат.  Він
визнається начальником по службі комунальних чиновників, службовців
та  працівників.  Бургомістру  як  керівнику  системи  муніципальних
виконавчих органів підпорядковуються департаменти, управління та відділи.
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Головний комітет. Головний комітет є третім органом громади
загальної компетенції. Він є місцем узгодження інтересів ради громади
та бургомістра [6, с. 74]. До його складу входить бургомістр та обрані
радою представники з числа депутатів. Строк повноважень – 5 років. У
Бранденбурзі цей орган виконує кілька важливих функцій. Поперше,
метою його створення є необхідність розвантаження роботи ради під
час пленарних засідань сесії. Таке “звільнення” сесії ради громади від
численних повноважень по підготовці проектів рішення без їхнього
делегування бургомістру можливе через діяльність головного комітету.
Він координує роботу всіх профільних комісій з метою недопущення
протилежних  за  змістом  рекомендацій  щодо  питань,  які  носять
міжпрофільний характер. Комітет вправі подавати свою думку щодо
рішень будьякої профільної комісії.

Подруге,  цей  орган  є  місцем  вирішення  конфліктів  між
депутатським корпусом та головою громади, які отримують однакову
легітимність на місцевих виборах і не завжди дотримуються спільної
політичної лінії [9, с. 147]. Створення такого комітету свідчить про
намагання законодавця не допустити проведення бургомістром своєї
політики без врахування інтересів депутатського корпусу. Саме тому
рада має право обрати головуючим головного комітету будького із
складу цього органу, а не лише бургомістра [8, с. 109].

Представництво  району.  У  Бранденбурзі  законодавець
передбачає у ч. 1 параграфу 45 Комунальної Конституції створення
районів  у  самостійних  громадах  та  добровільних  об’єднаннях
декількох  громад.  Вони  не  мають  статусу  юридичної  особи
публічного права й не можуть бути носіями конституційної гарантії
самоврядування статті 28 Основного Закону [3, с. 398]. Утворення
району  можливе  лише  на  підставі  наявності  наступних  умов:  а)
частина громади є достатньо великою й просторово відокремленою
та б) достатньо заселеною.

Великою й просторово відокремленою є частина общини, яка
характеризується не лише територіальною ознакою, але й наявністю
власного суспільного життя. Ознаками, які дозволяють кваліфікувати
частину громади як центр суспільного життя, може бути наявність
церкви, замку, садиб, сільської школи або центрального ставу. Район
громади повинен мати також власну інфраструктуру, традиції, свята,
громадські  об’єднання  й  установи.  Достатня  заселеність  не
визначається  абсолютними  величинами.  У  менших  самостійних
громадах  й  200  жителів  може  бути  достатньо  для  створення
відокремленого району [10, 2 – 3 до § 45 Комунальної Конституції].
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Модель організації влади у районі передбачає такі органи як
керівник та комітет району. Вони формують представництво району.
Існує три варіанти побудови системи управління районом. У статуті
або договорі про зміну територіального поділу громади може бути
передбачене обрання лише керівника цієї одиниці. Також можливий
варіант,  коли  жителями  району  обирається  комітет  району,  який
визначає зі свого складу керівника району. Врешті, статут громади може
й не передбачати представництва [9, с. 159].

Комітет району є дорадчим органом перед радою громади.
Думка комітету заслуховується на засіданні представництва громади
під  час  розгляду  питань,  які  безпосередньо  стосуються  району.
Предметом розгляду можуть  бути, наприклад, питання планування
об’єктів капітального будівництва в районі; підготовка, зміна та відміна
схеми землекористування; розширення та перебудова вулиць, доріг та
площ на території району   [2, с. 116].

Керівник представляє район перед органами громади, до яких
належить рада громади, бургомістр та головний комітет. Він наділений
так званим “активним правом участі”, яке дозволяє йому брати участь
у відкритих та закритих засіданнях ради громади та її комісій в разі
розгляду ними питань,  що стосуються відповідного  району. Таким
чином, він може бути першою контактною особою земельного уряду,
інвесторів та представників громадськості  [1, с. 25].

Підсумовуючи, потрібно відзначити, що німецький законодавець
гарантує діяльність демократичних представницьких органів в общині
громаді  на  підставі  Основного  Закону  й  проводить  їхню  чітку
класифікацію  у  Комунальній  Конституції.  При  цьому  він  залишає
широкий  простір  для  розсуду  конкретній  громаді  у  питанні
облаштування власної системи органів.
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ЕТАПИ  ФОРМУВАННЯ  ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО  КАДРОВОГО
РЕЗЕРВУ  ДЛЯ  СЕКТОРУ  БЕЗПЕКИ  УКРАЇНИ

Сьогодні  ефективність  виконання  державноуправлінських
завдань у сфері національної безпеки перш за все, залежить від якісно
нової сучасної моделі державної та військової кадрової політики, основна
мета якої полягає у створенні організаційноправових, управлінських,
соціальних, психологічних, виховних, матеріальнотехнічних, фінансових,
економічних та інших передумов для формування високопрофесійного
персоналу органів, служб та підрозділів військових та правоохоронних
структур, здатних ефективно, на високому державному рівні вирішувати
оперативнослужбові завдання.

Враховуючи  кращі  європейські  та  світові  практики  нами
пропонуються  запровадити  в  Україні  наступні  етапи  формування
Президентського кадрового резерву сектору безпеки.

На  першому  етапі  формування  Президентського  кадрового
резерву сектору безпеки України вбачається за доцільне реалізувати
завдання,  спрямовані  на  формування  єдиної  державної  кадрової
політики у секторі безпеки України та її законодавче забезпечення [4].

Державноуправлінськими  завданнями,  що  мають  бути
врегульовані на цьому етапі є:

1. Запровадження  загальнодержавної  кадрової  політики  у
секторі безпеки України, шляхом:

– визначення сфер відповідальності та розподіл компетенції
органів  державної влади України, що  відповідають за організацію
державної кадрової політики;

– оптимізації  структури  та  раціонального  використання
кадрового резерву;

– розроблення методології оцінки професійних якостей кандидатів
шляхом запровадження незалежного державного тестування;

– запровадження  демократичного  цивільного  контролю  за
дотриманням національного законодавства у сфері державної кадрової
політики;

– створення  умов  для  формування  необхідного  кадрового
потенціалу нового покоління, професійно підготовлених, з високими
моральноділовими  якостями,  здатних  якісно  вирішувати  складні
військовопрофесійні завдання;



157

Матеріали  науково-практичної  конференції

– оптимізація мережі вищих військових навчальних закладів у
відповідності до європейських стандартів освіти;

–  впровадження  сучасної  системи  кадрового  менеджменту
зорієнтованої  на  застосовування  сучасних  технологій  управління
персоналом і спрямованої на забезпечення потреб у високопрофесійному
особовому складі.

2. Розвиток  системи  мотивації  у  сфері  державної  кадрової
політики в секторі безпеки:

–  забезпечення  гідних матеріальних  та  моральних  стимулів
індивідуальному розвитку посадової особи та можливості реалізації її
потенціалу;

– створення ефективних механізмів та класифікаторів кар’єрного росту;
– забезпечення індивідуального підходу в кадровій роботі та

ефективного управління кар’єрою, прозорості та відкритості під час
прийняття кадрових рішень;

– підвищення престижу та мотивації  військової служби;
– вдосконалення  системи  підготовки,  перепідготовки  та

підвищення кваліфікації всіх категорій і звань (державних службовців і
військовослужбовців);

– удосконалення  гуманітарного  та  соціального  забезпечення
військовослужбовців  і  членів  їх  сімей,  створення  гідних  умов  для
проходження військової служби;

– розробка  інноваційних  навчальних  програм  підготовки
керівного  складу  та  запровадження    єдиної  системи  оцінки  їх
професійних якостей.

На  другому  етапі  формування  Президентського  кадрового
резерву  сектору  безпеки  України  передбачається  створити
принципово нову систему кадрового менеджменту [1]. Мета системи
кадрового  менеджменту  полягає  у  здійсненні  загальнодержавної
кадрової політики централізованого типу, що передбачає прийняття
раціональних управлінських рішень стосовно управління службовою
кар’єрою державних службовців і військовослужбовців.

Процес передбачає вжиття таких заходів:
1) формування  науковообгрунтованої  та  раціональної

організаційноштатної структури Президентського кадрового резерву
сектору безпеки;

2) визначення кваліфікаційних та функціональних вимог для
кандидатів до Президентського кадрового резерву сектору безпеки;

3) встановлення єдиних норм та процедур професійного росту
військовослужбовців офіцерського корпусу;
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4) застосування сучасних підходів кадрового менеджменту у
процес відбору, професійної підготовки, атестування (оцінювання) та
присвоєння чергових військових звань кандидатів до Президентського
кадрового резерву;

5) комплектування  Президентського  кадрового  резерву
професійним особовим складом та надання можливості кандидатам
реалізувати свій професійний потенціал та кар’єрне зростання;

6) створення гідних умов для проходження служби, підвищення
почуття професійної гідності;

7) забезпечити  прозорість  та  відкритість  під час  прийняття
кадрових рішень;

8) здійснити заходи з реформування номенклатурної системи в
систему кадрового менеджменту централізованого типу, орієнтованої
на якісне кадрове забезпечення вищих офіцерських посад в секторі
безпеки України;

9) забезпечити  функціонування  єдиної  автоматизованої
інформаційноаналітичної системи обліку та управління персоналом;

10) здійснити заходи щодо ресурсного забезпечення системи
кадрового менеджменту.

На третьому етапі формування Президентського кадрового
резерву  сектору  безпеки  України  передбачається  здійснення
комплексних та системних заходів з метою вдосконалення системи
професійної  підготовки вищих керівних кадрів.  Зазначену систему
професійної  підготовки необхідно адаптувати до нових завдань та
повноважень суб’єктів сектору безпеки України.

Процес вдосконалення системи професійної підготовки вищих
офіцерських кадрів передбачатиме вжиття таких заходів:

1) організація  системної  освітньонаукової  роботи  з  метою
опрацювання інноваційних програм підготовки керівного складу із
врахуванням кращих європейських практик;

2) запровадження  системи  зовнішнього  оцінювання  якості
освіти та професійної придатності для кандидатів до Президентського
кадрового резерву сектору безпеки;

3)створення  безперервної  системи  курсової  підготовки
керівного складу з метою підвищення класної кваліфікації;

4) запровадження  європейської  ступеневої  системи
безперервного навчання офіцерського складу тактичного, оперативно
тактичного та оперативностратегічного рівнів;

5) підготовку  висококваліфікованих  офіцерських  кадрів
відповідно до державних стандартів та функціональних посадових вимог.
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На четвертому етапі формування Президентського кадрового
резерву  сектору  безпеки  України  передбачається  застосування
європейського досвіду кадрового менеджменту з питань:

– організації системи прийому, оцінки професійних якостей та
атестування кандидатів до Президентського кадрового резерву;

– опрацюванні  програм,  методик  та  навчальних  планів
підготовки,  перепідготовки  і  підвищення  кваліфікації  вищого
офіцерського складу;

– організації стажування та мовної підготовки;
– запровадження  сучасних  інноваційних  автоматизованих

технологій оцінки професійних якостей кандидатів;
– створення  єдиного  реєстру  кандидатів  Президентського

кадрового резерву та управління їх кар’єрним ростом.
Сьогодні для впровадження цих етапів необхідно:
1) здійснити розподіл повноважень між компетентними у сфері

безпеки органами державної влади та визначити пріоритетні завдання
для кожного органу державної влади;

2) забезпечити  постійний  моніторинг  процесу  формування
Президентського кадрового резерву;

3) здійснювати  контроль  та  корегування  заходів  у  процесі
формування Президентського кадрового резерву;

4)   надавати сприяння та допомоги всім  органам державної
влади, що задіяні у процесі;

5) наданні науковоекспертному співтовариству, так і широкому
загалу громадськості в Україні аналітичної оцінки нинішнього стану
органів державного управління зі спеціальним статусом.

Враховуючи вищенаведене зазначимо, що Президентський кадровий
резерв сектору безпеки України має бути сформований за рахунок вищого
керівного складу (державних службовців і військовослужбовців), які за
своїми  професійними та  діловими якостями відповідає  вимогам,  що
ставляться до керівників відповідного державного рівня.
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м. Львів

ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  КАДРОВОЇ  ПОЛІТИКИ  ЯК
СКЛАДОВА  УДОСКОНАЛЕННЯ  ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПРАВОВОГО  МЕХАНІЗМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  МАЙНОВИХ  ПРАВ  ДІТЕЙ

Динамічний  розвиток  будьякого  суспільства  залежить  від
ефективності державного управління, що виступає складовою частиною
політичного процесу держави. Без управління не може існувати жодне
суспільство й жодна  сфера  суспільного  життя.  Головним  завданням
державного управління є практична реалізація державної політики й
забезпечення державних інтересів. Державне управління виступає також
як форма суспільної діяльності і має на меті успішне вирішення завдань,
які стоять перед державою, виконання її функцій шляхом ефективної
роботи апарату державного управління [3, с. 330].

З  огляду  на  важливість  для  розвитку  дитини  майна,
організаційноправовий механізм держави повинен бути спрямована
на створення засобів забезпечення майнових прав дітей. Ці засоби
реалізовуються  усією  системою органів  державного  управління  і
покликані  гарантувати  збереження  майна  дітей.  Саме  тому
забезпечення та захист прав найбільш уразливої частини громадян –
дітей потребує високого професіоналізму і високих моральних якостей
державних службовців. Професіоналізм державного службовця є не
тільки  важелем  належного  виконання  посадових  повноважень
працівником,  але  й  базовою  передумовою  організації  та
функціонування  структури  органу  влади.  До  основних  критеріїв
професіоналізму державного службовця належать: наявність вищої
освіти, що базується на відповідній фаховій підготовці; компетентність –
знання, уміння та навички для виконання своїх посадових обов’язків;
дисциплінованість, відповідальність за якісне виконання дорученої
справи; наявність практичного досвіду роботи; вивчення й засвоєння
передового досвіду, систематичне підвищення кваліфікації; уміння
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розробляти  нормативноправові  акти;  наявність  організаторських,
управлінських здібностей; впевненість у корисності і прогресивності
виконуваної  роботи;  відчуття  стабільності  службових  відносин;
ініціативність,  творчість;  здатність  та  бажання  до  просування  в
службовій кар’єрі; політична нейтральність та незалежність; безумовне
дотримання  вимог  законодавчих  та  нормативноправових  актів;
дотримання  прав  та  законних  інтересів  органів  влади,  суб’єктів
господарювання та громадян; економічна зацікавленість (оплата праці
державних службовців повинна забезпечувати достатні матеріальні
умови  для  незалежного  виконання  службових  обов’язків,  сприяти
комплектуванню  апарату  державних  органів  компетентними  та
досвідченими кадрами, стимулювати їх до сумлінної та ініціативної
праці) [6, с. 323].

Поряд  з  цим,  державна  служба  вимагає  культурологічної
орієнтації, професійної майстерності, що означає поєднання високого
рівня освіченості, діяльності службовців у державних органах  з їхньою
високою духовною культурою, коли пріоритетними стають моральна
зрілість,  естетична  й  етична  грамотність,  громадська  активність,
політична  і  правова  культура  [4,  с. 63].  З  точки  зору  державного
управління державний службовецьпрофесіонал – це людина, яка чітко
знає, вміє і може робити справу з повнотою ефективного управління
та логічною відповідальністю за свою роботу [4, с. 67].

Про удосконалення  кадрової політики  у системі  державного
управління  написано  багато  наукових  праць,  однак  дослідженню
кадрової політики саме у сфері забезпечення майнових прав дітей, на
нашу думку, не приділено належної уваги. А саме у цій сфері дуже
важливим  є  підготовка  сумлінних,  високопрофесійних  державних
службовців, здатних забезпечити і гарантувати дотримання майнових
прав дітей. На нашу думку, особлива увага повинна бути приділена
фаховій підготовці державних службовців регіонального рівня. Адже
саме вони надають безпосередню допомогу та відповідні розяснення,
консультації  дітям,  батькам  та  особам,  що  їх  замінюють,  готують
необхідні документи, беруть участь у розгляді  судами “дитячих справ”.
Тому  така  робота  державних  службовців  потребує  постійного  і
суттєвого поповнення знань. Важливе місце, на нашу думку, повинна
займати розробка навчальних програм для державних службовців щодо
підвищення кваліфікації у цій сфері.

Сьогодні головним недоліком у освітній підготовці службовців
є відсутність вузької спеціалізації курсів підвищення кваліфікації, які б
врахолвували галузеві, функціональні потреби різних видів управління
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на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.
Дуже важливим, з точки зору задоволення потреб у навчанні державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є те, що крім
загальнопрофесійної підготовки слухачам потрібно надавати спеціальні
знання, які необхідні для виконання їх функціональних обов’язків. З
цією метою,  на  нашу  думку,  дуже  важливим  є  створення на  рівні
місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування банку
даних з проблемних питань реалізації  компетенції та повноважень, і, у
звязку з проблемами в реалізації повноважень, підготовка відповідних
пропозицій до вищестоящих органів державної влади, які мають право
законодавчої  ініціативи,  обо,  у  випадку  можливого  вироблення
самостійних механізмів забезпечення виконання наданих повноважень,
через можливість прийняття ухвал сесій, рішень виконавчих комітетів,
які видаються відповідно до закону, на виконання вимог закону та в
розвиток закону, не виходячи за його межі.

Важливе місце в кадровій політиці, з метою ефективної реалізації
наданих  повноважень,  займає  також  проблема  навчання державних
службовців з психології, етики, конфліктології. Адже, головним індикатором
професійної придатності до управлінської праці у сфері забезпечення
майнових  прав  дітей  є  людинолюбство,  яке  повязане з  витримкою,
самовладанням і потребою постійного самовдосконалення [5, с. 137].

У  контексті  удосконалення  кадрової  політики  у  сфері
забезпечення  майнових  прав  дітей  необхідно  використовувати
прогресивний  зарубіжний досвід.  Так,  у  сфері  державної  служби
Польщі, наприклад, важливим елементом державної політики є надання
рівних стартових можливостей громадянам, які вперше приймаються
на  державну  службу. З  цією  метою у  законодавстві  запропоновано
інститут підготовчої служби. Юридичні норми, які містяться у ст. 25 – 27
Закону  Республіки  Польща  “Про  державну  службу”  встановлюють
систему  правил,  що,  з  одного  боку,  надають  можливість  уперше
прийнятому  на  службу  працівникові  адаптуватися  у  новому
професійному середовищі, водночас підвищуючи свою кваліфікацію,
а  з  другого  –  запобігають  триманню  на  службі  некомпетентних
працівників.  Уведення  такого  порядку  передбачає  підготовку
працівника не тільки до належного виконання посадових обов’язків у
конкретному управлінському органі, а й взагалі до тривалої службової
кар’єри у системі органів виконавчої влади. З особами, які вперше
вступають  на  державну  службу,  укладається  трудовий  договір  на
визначений термін, протягом якого вони повинні пройти підготовчу
службу. Підготовча служба триває шість місяців і має бути пройденою
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протягом не більше вісімнадцяти місяців від дні вступу на службу. Такі
часові рамки встановлено з огляду на необхідність проведення деяких
організаційних заходів, зокрема зарахування працівника до навчальної
групи для проходження певного теоретичного курсу, який недоцільно
організовувати для невеликої кількості слухачів [2, с. 286 – 287].

Серед  кадрових  проблем,  які  перешкоджають  здійсненню
ефективної управлінської діяльності щодо забезпечення майнових прав
дітей,  є,  зокрема  так  звані  управлінські  патології.  При  аналізі
управлінських патологій звертає на себе увагу той факт, що значна їх
кількість зкмовлена проблемами моралі адміністративної поведінки,
вирішення  яких  насамперед  пов’язано  з  розвитком  управлінської
культури.  Як  справедливо  зазначив  Д. Дерлоу,  недостатньо  просто
змінити структуру прийняття рішень без зміни внутрішньої культури.
Подолання  управлінських  патологій  варто  розглядати  як  суттєвий
резерв  удосконалення  управлінської  діяльності  та  ефективного
досягнення поставлених цілей [1, с. 84]. Також суттєвим недоліком
існуючої практики прийняття рішень управлінськими кадрами є нечітке
формулювання проблеми, змішування проблеми із симптомами, аналіз
окремих  елементів  проблеми,  а  не  всієї  “проблематики”.  До
формулювання  і  аналізу  проблеми,  на  жаль,  рідко  залучаються
“зацікавлені особи” [7, с. 233]. А це свідчить про брак професіоналізму
та правової культури державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування.
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Гейвах П. П.
м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЯ  ДЕРЖАВНОЇ  СЛУЖБИ  НІМЕЧЧИНИ,  АВСТРІЇ
ТА  УКРАЇНИ  НА  ПЕРВИННОМУ   РІВНІ

Знання німецького та австрійського досвіду дозволяє не тільки
усвідомити потенціал, який несуть у собі державні служби цих країн, а
й поновому поглянути на те, що відбувається в Україні, державно
правову  реформу  в  цілому  і  реформу  державної  служби  зокрема.
Крізь призму німецького та  австрійського  досвіду легше  побачити
проблеми,  протиріччя  і  прогалини,  які  ще  належить  вирішити  і
заповнити. Нарешті, ці знання можуть допомогти Україні виробити з
урахуванням її історичних, національних та інших особливостей свій
шлях руху до демократії і підвищенню ефективності державної служби.
У  світлі  курсу  України  “на  інтеграцію  з  Європою”  вказаний
порівняльноправовий  підхід  набуває  особливої  актуальності.
Український інтерес до німецького та австрійського досвіду організації
державної служби обумовлений не тільки географічною близькістю
країн, наявністю певного історичного зв’язку. Перебування частини
українських  земель  у  складі  АвстроУгорської  імперії,  що  надало
прогресивніший досвід державного управління порівняно з іншими
територіями  України.  Запровадження  інституту  державної  служби
України у 1918 році також історично пов’язане з Німеччиною [1]. Те,
як  у Німеччині та Австрії реалізовані найважливіші  демократичні
принципи правової, соціальної держави, організації державної служби,
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дозволяє глибше усвідомити, що стоїть за названими цінностями, які
проблеми  необхідно  вирішити  Україні  на  етапі  становлення
демократичної держави.

Первинним рівнем організації державної (земельної) служби
Німеччини є район [4]. Головою державної адміністрації в районі є
голова виконавчої влади району. Районна адміністрація (Landratsamt)
одночасно виконує функції державної адміністрації та адміністрації
району як органу місцевого самоврядування. При чому на виконання
нормативних актів це не впливає. Вони виконуються незалежно від
походження. Проте змішана природа районної адміністрації виявляє
себе в системі набору службовців: особи, що займають керівні посади
є, як правило, державними службовцями, і їх оплата праці здійснюється
з бюджету федеративної землі, а підопічні є службовцями району, тому
утримуються  за  рахунок  районного  бюджету  як  територіального
співтовариства.

Окрім цього в Німеччині наявна проміжна  ланка державної
служби між землею та районною адміністрацією. Це – управлінські
округи  (Regierungsbezirke),  які  очолює  начальник  окружного
управління (Regierungsprдsident). Управлінські округи є в усіх землях
Німеччини. Їх кількість варіюється від 2 (земля Гессен) до 8 (Нижня
Саксонія). Округ є умовною територіальною одиницею, в межах якого
здійснюється  деконцентрація  державного  управління.  Начальник
оружного  управління  призначається  урядом  землі  і  є  керівником
окружної  адміністрації.  Окружна  адміністрація  як орган  прямого
державного управління координує діяльність галузевих служб держави
на  території  округу,  головною  функцією  якої  є  територіальне
планування в масштабах округу. На рівнях району та управлінського
округу є галузеві органи управління, які підпорядковуються відповідним
міністерствам. Їхня діяльність координується на підзвітній їм території,
начальником  окружного  управління  і  ландратом.  Ландрат,  у  свою
чергу, підпорядковується начальнику окружного управління з питань
державного управління.

На відміну від Німеччини особливістю австрійської системи
державної служби є більша централізація державного управління [5].
Вона проявляє себе в значній централізації управління на рівні земель
(суб’єктів  федерації).  В  Австрії,  на  противагу  Німеччині,  існує
законодавчо визнаний лише один рівень місцевого самоврядування,
що формується безпосередньо громадами. Решта служби є державною
службою. На території громад відсутні органи прямого державного
управління. Федерація  та землі делегують значну частину функцій
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державного  управління  громаді,  насамперед  бургомістру.  Землі
поділяються на кілька адміністративних районів (Bezirke). Очолює район
голова, який призначається на посаду урядом землі. Голова району та
його адміністрація є органами загальної компетенції, завданням якої є
керівництво  галузевими  службами  землі  в  районі,  територіальне
планування і контроль за діяльністю громад, що знаходяться на території
району. До складу району не входять 15 великих громад, що мають
статус самоврядних міст. Ці міста поєднують функції громади і району.
В цих містах бургомістр, який обирається міською радою, одночасно
виконує функції керівника району.

Що стосується України, то тут державна служба функціонує на
загальнодержавному, обласному та районному рівнях. На обласному
та районному рівнях поряд з державним управлінням функціонують
органи місцевого самоврядування [2, 3].

Отже,  в  Німеччині,  Австрії  та  Україні  первинним  рівнем
державної служби є районний рівень. В Україні державна служба на
районному  рівні  представлена  районними  державними
адміністраціями. Державна служба розділена структурно з органами
місцевого самоврядування – районними радами. На противагу Україні
у Німеччині районна адміністрація (Landratsamt) одночасно виконує
функції державної  адміністрації та адміністрації району як органу
місцевого  самоврядування.  Відповідно  розділене  і  фінансування
державних  службовців  та  службовців  органів  місцевого
самоврядування. В Австрії ж районний рівень представлений виключно
державною службою.
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Гузар Л. Я.
м. Львів

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ  ЯК  ЧИННИК  МОДЕРНІЗАЦІЇ  СЛУЖБИ
В  ОРГАНАХ  МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ  В  УКРАЇНІ

Становлення служби в органах місцевого самоврядування йде
в  умовах  зміни  парадигми  суспільного  розвитку,  рівня  культури,
духовноморальних орієнтирів. У зв’язку з цим актуальності набуває
роль  особистісного  чинника,  наукових  знань,  компетентності,
професіоналізму кадрів органів місцевого самоврядування.

Правове  забезпечення  професіоналізації  служби  в  органах
місцевого  самоврядування,  розробка  єдиного  підходу  до  даного
процесу  сприятиме  виробленню та  реалізації  ефективної  та  дієвої
державної політики щодо розвитку та становлення служби в органах
місцевого самоврядування.

Важливо розробити єдину систему і нормативноправову базу
щодо  підготовки  службовців  органів  місцевого  самоврядування,
забезпечити чітке розмежування їхніх функцій на основі професійно
кваліфікаційних характеристик, збалансованість у системі взаємних
прав, обов’язків і відповідальності щодо здійснення ефективної політики
суспільного  розвитку,  надання  гарантованих  державних  послуг
населенню, захисту законних прав і свобод громадян. Службовці органів
місцевого самоврядування є  найнятими  територіальною громадою
працівниками для реалізації відповідних функцій та сприяння сталому
територіальному розвиткові. Отже, вони добровільно беруть на себе
зобов’язання перед своєю громадою виконувати свої повноваження
та обов’язки, і саме це вимагає законодавчого закріплення базових
принципів  цієї  служби,  серед  яких  провідне  місце  має  належати
принципу професіоналізму.

Суть  професіоналізації  служби  в  органах  місцевого
самоврядування  полягає  в  тому,  що  управлінська  та  виконавська
діяльність  здійснюється  спеціально  підготовленими  фахівцями,
спроможними досягти високих результатів у своїй діяльності щодо
забезпечення  реалізації  права  територіальної  громади  на  місцеве
самоврядування та виконання окремих повноважень органів виконавчої
влади, наданих їм законом.

Ефективність управління значною мірою залежить від низки
чинників – таких, зокрема, як інформаційне забезпечення, креативний
потенціал, фахова компетентність персоналу, його здатність до розвитку
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тощо. Ці обставини вимагають від службовців не лише постійного
підвищення рівня знань, а й врахування особистісних, індивідуальних
якостей і закономірностей їхніх взаємовідносин, взаємодії у колективах,
уміння працювати з різними політичними силами, усіма верствами
населення.  Ефективність  управління  в  системі  місцевого
самоврядування зумовлює результативність діяльності всієї системи.
Для того щоб місцеве самоврядування посіло чільне місце в системі
публічної влади, а діяльність місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів
була ефективна й результативна, необхідною є чітка організація їхньої
роботи в межах чинного законодавства. З  урахуванням наведеного
можна стверджувати, що ефективна й результативна діяльність органів
місцевого  самоврядування  безпосередньо  пов’язана  з
професіоналізацією служби в органах місцевого самоврядування.

Характерною  та  визначальною  особливістю  кадрового
забезпечення  служби  в  органах  місцевого  самоврядування  є
виборність посад і, відповідно, їхня постійна змінюваність. Особливо
гостро  проблема  професіоналізму  постає  після  чергових  виборів
міських, селищних голів та депутатів місцевих рад, склад яких суттєво
оновлюється. Це,  у  свою чергу, приводить  до  кадрових змін серед
посадових осіб місцевого самоврядування, які призначаються. Крім
того, необхідно врахувати той факт, що на службу в органи місцевого
самоврядування  приходять  особи  з  різною  базовою  професійною
освітою. Проте діяльність служби в органах місцевого самоврядування
спрямована на виконання окремих повноважень органів виконавчої
влади, надання управлінських послуг і забезпечення самого управління,
соціальнокультурного  обслуговування  людей,  що,  у  свою  чергу,
вимагає глибоких знань у галузі державного управління, місцевого
самоврядування. Крім  того, враховуючи особливості проходження
служби  в  органах  місцевого  самоврядування  та  виборність  посад,
потребують  удосконалення  шляхи  формування  якісного  кадрового
резерву.

Характерним для служби в органах місцевого самоврядування
є посилення впливу сил, які перебувають поза службою, але виконання
команд яких є для неї обов’язковим. При цьому форми тиску з боку
подібних сил (політичні партії, політичні лідери, громадські рухи,
мафіозні групи, лобізм, закордонні організації та служби та ін.) стають
усе різноманітнішими та витонченішими. Також існує певна залежність
між політичним процесом і стабільністю роботи служби в органах
місцевого самоврядування. Політизування адміністративної системи
призводить  до  нестабільності  роботи  органів  місцевого
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самоврядування,  до  соціальної  незахищеності  посадових  осіб,  що
працюють на постійній основі. У зв’язку з цим основним завданням
законодавчих актів про службу в органах місцевого самоврядування є
відмежування  системи  політичного  управління  від  системи
адміністративного управління. Усе це значно ослаблює ефективність
діяльності  органів  місцевого  самоврядування  й  визначає  сталу
тенденцію  надмірного  оновлення    кадрів  органів  місцевого
самоврядування після кожних виборів до місцевих рад. У результаті
має місце депрофесіоналізм, корупція, протекціонізм.

Отже, підвищення ефективності місцевого самоврядування в
сучасних умовах державотворення України є одним із найважливіших
завдань реформування і удосконалення всієї системи органів державної
влади. Розв’язання цієї проблеми пов’язане із забезпеченням органів
місцевого самоврядування висококваліфікованими кадрами, що мають
спеціальну підготовку не тільки у сфері вузької спеціалізації, але й
широкий спектр знань у галузі муніципального управління.

Иманбердиев Д. Ч.
г. Киев

ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СЛУЖБЫ  В
СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ  РАЗВИТИЯ  КЫРГЫЗСТАНА

Построение современного демократического парламентского
государства  требует создания адекватной системы государственной
службы  КР  и  эффективной  организации  органов  государственной
власти, обеспечивающих реализацию функций государсва, повышение
эффективности  экономики  и  развитие  гражданского  общества.
Актуальность  и  практическая  значимость  изучения  проблем
организации  государственной  службы  обусловлены  объективными
качественными переменами,  которые  характеризуют  современную
действительность Кыргызстана. В стране постепенно набирают силу
новые  властные  структуры,  реальными  становятся  политический
плюрализм  и  рыночные  отношения.  На  смену  семейно
централизованному упрвалению государством приходит управление
по принципу служения государственой власти обществу и социальной
самоорганизации.

Государственной  службой  является  деятельность
государственных служащих КР (далее – КР)  в государственных органах
по  осуществлению на  профессиональной  основе  задач,  функций и
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властных  полномочий,  определенных  Конституцией  и  иными
нормативными правовыми актами КР [1].

Должности  государственной  службы,  предназначены  для
обеспечения  выполнения  функций  государства,  задач  и  функций
государственных органов, а также для обеспечения полномочий лиц,
замещающих конституционные должности, учреждаюгся законами и
иными нормативными правовыми актами КР.

Политические государственные должности подразделяются по
группам I, II, III, IV, V и VI. Например, в первую группу входят должности
Президента,  Председателя Парламента  (Торага  Жогорку  Кенеша),
Премьерминистра, Председателя Верховного суда КР и т.д., во вторую
группу входят заместители председателя и депутаты Жогорку Кенеша
(Парламента), заместитель председателя Верховного суда, председатель
местного  суда,  вицепремьерминистры,  министры,  председатели
государственных  комитетов,  губернаторы,  чрезвычайные  и
полномочные  послы  и  т.д.,  в  третью  группу  входят  заместители
министра и председателей государственных комитетов, командующий
внутренними войсками КР и т.д.

Принципы и критерии отнесения должностей государственной
службы к  соответствующим группам  и категориям  устанавливаются
законом КР. На государственной службе имеются группы и наименования
административных  должностей  государственной службы –  младшие,
старшие, главные и высшие. Наименования должностей государственной
службы  и  их  распределение  по  группам  устанавливаются  указом
Президента  КР.    Административные  государственные  должности
подразделяются  по  группам  (высшая,  главная,  страшая  и  младшая
должности) и категориям (В1, В2, В3,  Г1, Г2, Г3, С1, С2, С3, М1, М2, М3).

Группы  должностей  государственной  военной  службы,
государственной  службы  в  правоохранительных  органах  и
государственной  службы  в  иных  государственных  органах
устанавливаются  указами  Президента  КР.  Отдельнего  закона  о
государственной военной службе  и о  службе  в  правохранительных
органах  в  КР  отсутствуют.    Перечни  должностей  этой  категории
определяются  реестрами  должностей  государственной  службы.
Например,  генеральный  прокурор  входит  в  первую  группу,  а
командующий  Национальной  гвардией,  председатель  службы
государственной охраны, председатель пограничной службы входят
во вторую группу  политических должностей.

Квалификационные требования к государственным служащим
устанавливаются в целях обеспечения высокого профессионального
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уровня  государственных  служащих  и  единства  требований,
предъявляемых  по  должностям  государственной  службы.  В
Кыргызстане  установлены  квалификационные  требования  на
законодательном уровне   только  к административным  должностям
государственной  службы  [3].  К  основным  квалификационным
требованиям относятся: уровень образования, стаж государственной
службы, работы по специальности (в должности), знание Конституции
КР,  а  также  законов  применительно  к  исполнению  должностных
обязанностей. Законом и иными нормативными правовыми актами
КР могут устанавливаться другие квалификационные требования к
государственным  служащим.  По  отдельным  должностям
государственной  службы  квалификационные  требования,
относящиеся  к  стажу  государственной  службы,  работы  по
специальности (в должности), могут не устанавливаться.

Государственным  служащим,  замещающим,  как  правило,
высшие  должности  государственной  службы,  классные  чины,
дипломатические  ранги,  воинские  и  специальные  звания
присваиваются  указами  Президента  и  распоряжениями  Премьер
министра КР [4].

Основным  нормативным  актом,  регламентирующим
деятельность государственного служащего в государственном органе,
становится  регламент  государственного  органа  и  должностной
регламент  государственного  служащего,  в  котором  содержатся
требования,  предъявляемые  к  государственному  служащему,
замещающему соответствующую должность государственной службы,
его должностные права, обязанности и  ответственность в зависимости
от функциональных особенностей данной должности государственной
службы и сферы ведения государственного органа [5].

Регламент  государственного  органа  имеются  во  всех
государственных  органах  КР,  а  должностной    регламент
государственного  служащего  во  многих  государственных  органах
отсутствует.  Должностной регламент  очень важный документ и  он
призван  повысить  эффективность  исполнения  государственным
служащим  должностных  обязанностей,  обеспечить  его  права,
определить  ответственность  за  неисполнение  (ненадлежашее
исполнение)  должностных  обязанностей,  а  также  способствовать
дебюрократизации  государственного  аппарата,  предотвращению
злоупотреблений  и  коррупции.  Должностной  регламент
государственного  служащего,  замешающего  должность
государственной службы,  должен  включать  в  себя  также  перечень
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самостоятельно  принимаемых  им  решений,  сроки  рассмотрения и
процедуры  принятия  решений  в  зависимости  от  функциональных
особенностей данной должности и сферы ведения государственного
органа.

Сегодня, Государственная кадровая служба (далее – ГКС)  КР
находясь  в  подчинении  Президента  КР  и  оторванности  от
государственных  органов не  в  состоянии  решать  задачи  создания
единой  целостной  системы  государственной  службы,  способную
обеспечить эффективность государственной власти и управления. В
ее  функцию  должна  войти    подготовка,  переподготовка  и  подбор
чиновников  для  организации  всей  системы  государственного
управления. Закон “О государственной службе КР” действует только
на  административных  государственных  служащих.  В  республике
руководители  государственных  органов  находятся  в  постоянном
конфликте,  отчасти  по  самовольным  трактовкам  законов  в  сфере
государственной  службы  КР.  ГКС  призвана  координировать  все
процессы происходящие в государственных органах КР.

Эффективность деятельности государственных организационных
структур зависит от целостности, устойчивости самих государственных
органов и компетентности их сотрудников. Суть изложенного выше,
заключается в определении организационных основ государственной
службы  Кыргызстана  и  управленческой функции  государственных
органов.
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КАДРОВА  ПОЛІТИКА  ОРГАНІВ  ПУБЛІЧНОЇ  ВЛАДИ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ  АСПЕКТ

Поняття  “політика”  у  даному  контексті   найчастіше
розглядають у двох напрямках. У ширшому – це сукупність засобів,
методів, інструментів для реалізації мети та завдань кадрової політики
органами  публічної   влади  у  соціальному  середовищі,   їх
функціонування  та  діяльності.  У  вузькому  трактуванні  політика
означатиме  процес  прийняття  рішень  щодо  кадрових  питань  та
процес  поведінки  в  органах  публічної  влади  щодо  питань
формування  та  використання  кадрового  потенціалу  органами
публічної влади.

До  вивчення  поняття  “кадрова  політика”  існує  декілька
підходів. Один з них трактує кадрову політику як визначення стратегії і
тактики, політичного курсу роботи з кадрами, який визначає завдання,
пов’язані зі ставленням організації до зовнішніх факторів (ринку праці,
демографічної  структури  населення,  політичного  тиску,  змін  в
організації установи), а також завдання, пов’язані зі ставленням до
персоналу своєї організації (системи винагород, вирішення соціальних
питань, удосконалення системи професійного навчання) [1]. Інший
розкриває  кадрову  політику  як  стратегію  кадрової  роботи  великої
кількості суб’єктів. У контексті даного дослідження – це організація
кадрової роботи суб’єктів – органів публічної влади. Інший підхід
акцентує увагу на ширшому понятті, яким є кадрова діяльність. У
такому розумінні кадрова робота розглядатиметься як діяльність органів
публічної влади, що спрямована на формування та реалізацію кадрової
політики.

Суб’єктами  кадрової  політики  можуть  бути  численні
організації,  установи, підприємства, наприклад: політичні партії,
громадські організації, підприємницькі структури, трудові колективи
тощо. Відповідно кадрова політика характеризується багаторівневою
структурою, складними зв’язками, відсутністю єдиного нормативно
правового  регулювання  процесів  тощо.  У  широкому  розумінні
державна кадрова політика є одним з видів кадрової політики, яка
направлена  на  забезпечення  народного  господарства
висококваліфікованими  кадрами.  Виходячи  з  цього  трактування,
державна кадрова політика – це стратегія держави з формування й
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раціонального використання кадрового потенціалу суспільства [2].
Об’єктом державної кадрової політики виступає комплекс відповідних
правових  норм,  принципів,  форм,  методів  та  способів,  які
забезпечують ефективність формування, розвитку та використання
кадрів.  Для  визначення  суб’єкта  державної  кадрової  політики
дослідники вказують на наявність великої кількості носіїв прав та
повноважень  для  реалізації  комплексної  кадрової  політики  чи
здійснення  фрагментарних  впливів  на  прийняття  рішень  щодо
кадрового забезпечення [3]. Суб’єктом у широкому розумінні можна
визначити державу, яка отримавши певні повноваження від народу
здійснює кадрову політику та публічну самоврядну владу. Об’єктом
здійснення  кадрової  політики  органів  публічної  влади  є  система
службових відносин, у якій задіяні усі кадри органів публічної влади.
Загалом кадрову політику органів публічної влади можна вважати
багатосуб’єктною, основним завданням якої є задоволення інтересів
усіх  сторін  з  питань  підготовки,  відбору,  просуванням  кадрів,
формування та реалізації кадрової політики на демократичних засадах.
Складне  питання  багатосуб’єктності  можна  вирішити  шляхом
розподілу кадрових функцій серед усіх видів публічної влади. Науковці
виокремлюють  декілька  видів  кадрової  політики,  а  саме:
загальнодержавну,  галузеву,  регіональну,  конкретних  організацій
(підприємств, установ). З позиції найбільш поширеного розуміння
суб’єктів органів публічної влади аналізу піддається кадрову політику
у  сфері  державного  управління  та  місцевого  самоврядування.
Найперше серед суб’єктів кадрової політики відповідно до Конституції
України виокремимо народ України, що виступає першоджерелом
державної влади. Народ безпосередньо (через вибори, референдуми)
та  опосередковано  (через  представницькі  органи,  конференції,
вивчення громадської думки тощо) має можливість бути активним
учасником кадрових процесів. З огляду на те, правовою основою для
формування та реалізації кадрової політики в Україні є: Загальна
декларація прав людини [4],  Декларація про державний суверенітет
України [5], Акт про незалежність України [6], Конституція України [7],
Закон України “Про державну службу” [8], Кодекс законів про працю
України  [9],  Цивільний  кодекс  України  [10],  Кодекс  України  про
адміністративні  правопорушення  [11].  А  також  безліч  інших
нормативних документів: Укази Президента України “Про заходи
щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з
керівниками підприємств, установ і організацій” [12], “Про систему
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
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службовців”  [13],  “Про  затвердження  Програми  кадрового
забезпечення  державної  служби”  [14]  та  “Програми  роботи  з
керівниками державних підприємств, установ і організацій” [15], а
також постанова Кабінету Міністрів України на їх виконання [16] тощо.
Нормативне  визначення  основних  положень,  механізмів,  понять
сьогодні не повністю розкриває усі сторони кадрової політики.

Змістове  навантаження  поняття  кадрова  політика  у  сфері
діяльності  органів  публічної  влади  –  це  система  цілей,  завдань,
принципів діяльності з організації та регулювання кадрових процесів і
відносин в органах публічної влади. Кадрова політика у науковому
розумінні  покликана  на  основі  ідей,  принципів,  теорій  визначати
закономірності, взаємозв’язки у розвитку конкретних кадрових питань
та процесів. Ефективні процеси формування та використання кадрового
потенціалу можливі лиши при глибокому та всебічному розгляді та
аналізі  багатьох процесів та понять.  Наукові   підходи до  вивчення
кадрових процесів  нададуть  якісну нову  характеристику,  здійснять
поштовх до запровадження новітніх методів та засобів управління у
сфері кадрової політики.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ЗАСАДИ  ПІДГОТОВКИ   ФАХІВЦІВ
ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОГО  ПРОФІЛЮ  В  УКРАЇНІ

Щоденно засоби масової інформації повідомляють про те,
що у різних куточках світу, в розвинених і менш розвинених країнах,
у різних галузях діяльності людини та в природі відбуваються стихійні
лиха, катастрофи, аварії, пожежі, нещасні випадки, значна частина
яких  мають  трагічні  наслідки.  Страждають  і  гинуть  люди  всіх
професій на виробництві, в побуті, в армії, на транспорті. Населення
потребує захисту.
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Захист  населення  –  це  комплекс  заходів,  спрямованих  на
попередження негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій
чи максимального послаблення ступеня їх негативного впливу.

Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року
№ 402/2011 головним (провідним) органом у системі центральних
органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної
політики  у  сфері  цивільного  захисту  населення  і  територій  від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи, поводження з радіоактивними
відходами та вибуховими матеріалами промислового  призначення,
рятувальної справи, техногенної, пожежної  і промислової безпеки,
охорони  праці,  державного  гірничого  нагляду,  створення  та
функціонування  системи  страхового  фонду  документації,  а  також
гідрометеорологічної діяльності є Міністерство надзвичайних ситуацій
(МНС) України.

Завдання  МНС  мають  дуже  широке  охоплення.  Зокрема,
основними  завданнями  МНС  України  є:  забезпечення  реалізації
державної політики у сфері цивільного захисту, запобігання, реагування
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного
та військового характеру, поводження з радіоактивними відходами 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи,
техногенної і пожежної безпеки, створення та функціонування  системи
страхового  фонду  документації,   профілактики  травматизму
невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності;
керівництво  у  мирний час  та  особливий період  діяльністю єдиної
системи  цивільного захисту,  з  ліквідації наслідків  Чорнобильської
катастрофи,  правового,  радіаційного  та  комплексного  медико
санітарного захисту громадян, які постраждали від радіаційних аварій і
катастроф або брали участь у ліквідації їх наслідків, а також реабілітації
радіоактивно  забруднених  унаслідок  Чорнобильської  катастрофи
територій…  забезпечення координації дій органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, установ та організацій з питань
біологічного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
та інші.

Виконання  цих  завдань  потребує  висококваліфікованих,
загартованих, добре організованих фахівців. Над концептуальними
положеннями та науковометодичними основами підготовки фахівців
у ВНЗ МНС ефективно працюють М. Варій, О. Євсюков, М. Козяр,
М. Коваль,  В.  Козлачков,  П.  Образцов,  О.  Тімченко,  В.  Шуневич.
Проблемам професійного навчання фахівців оперативнорятувального
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профілю присвячені праці В. Андрущенка, В. Байденко, І. Зязюна,
С. Гончаренка, Р. Гуревича, Н. Ничкало, С. Сисоєвої. Дослідження
В. Андреєва,  М.  Варія,  М.  Козяра,  О.  Лігоцького,  П.  Образцова,
В. Ягупова сприяли визначенню інноваційних підходів до організації
педагогічного управління навчальним процесом. Проблеми організації
сучасного  навчального  процесу  з  використанням  інформаційно
комунікаційних  технологій  (ІКТ)  і  науковометодичних  досягнень
розглядаються в працях науковців О. Башмакова, В. Бикова, А. Верланя,
М. Жалдака, С. Гончаренка, Р. Гуревича, Ю. Дорошенка, І. Захарової,
І. Зязюна, В. Клочка, Г. Коберника, М. Коваля, М. Козяра, Н. Морзе,
О. Шестопалюка  та  інших.  Організаційнопедагогічні  умови
професійної  підготовки  фахівців  пожежнорятувальної  служби
досліджувала Вовчаста Н.Я.

Підготовка фахівців з вищою освітою для забезпечення потреби
органів  і  підрозділів    у  сфері  МНС  здійснюється:  за  освітньо
кваліфікаційним  рівнем  „молодший  спеціаліст”  –  професійно
технічними навчальними закладами МНС; за освітньокваліфікаційними
рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” – вищими навчальними
закладами МНС. Терміни та зміст підготовки визначаються Галузевими
стандартами вищої освіти з конкретних напрямів та спеціальностей, а
організація  навчального  процесу  –  нормативноправовими  актами
МОН і МНС (рис. 1).

Здобуття вищої освіти певного освітньокваліфікаційного
рівня  зді йснюється  з гідно  з   чинним  за конода вством   та
відповідними  нормативноправовими  актами  МОН  та  МНС.
Зокрема,  відповідно  до  Законів  України  “Про  правові  засади
цивільного  захисту”,  “Про  освіту”,  “Про  вищу  освіту”,  “Про
професійнотехнічну  освіту”,  постанови    Кабінету  Міністрів
України  від 21 липня 2005 р. № 629 “Про затвердження Положення
про  порядок  проходження  служби  особами  рядового  і
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”
інших  нормативноправових актів у галузі освіти, професійної
підготовки кадрів на виробництві, наказів Міністерства освіти і
науки України  та МНС.

Підготовку фахівців оперативнорятувального профілю в Україні
здійснюють чотири вищі навчальні заклади: Університет цивільного
захисту  України  (м.  Харків),   Львівський   державний  університет
безпеки  життєдіяльності, Академія пожежної  безпеки  імені Героїв
Чорнобиля  (м.  Черкаси)  та  Вінницьке  вище  професійне  училище
цивільного захисту.



179

Матеріали  науково-практичної  конференції

Рис. 1. Структура професійної підготовки та післядипломної освіти
осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів

цивільного захисту

Місію  об’єднання  науковопедагогічного  потенціалу,
координації науководослідної діяльності вищих навчальних закладів
МНС України та організації їх діючого взаємозв’язку з територіальними
органами управління МНС України виконує створений 8 серпня 2000 р.
Науковометодичний центр навчальних закладів МНС України. Він є
робочим,  консультативнодорадчим  органом,  що  дислокується  у
Національному  університеті  цивільного  захисту  України.  У
штаті центру діє два відділи: відділ науковометодичного забезпечення
професійної освіти та відділ організації та координації науководослідної
діяльності навчальних закладів.
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Певні  зміни  чекають  систему  підготовки  фахівців
рятувальників у зв язку з тим, що Президент України В. Янукович
своїм указом від 6 квітня 2011 року № 392/2011 створив Державну
інспекцію  техногенної   безпеки  України  та  визначив  її
правонаступником Державного департаменту пожежної безпеки та
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки –
урядових органів, що діяли у системі Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, та передав новоствореній Державній
інспекції техногенної безпеки України  підпорядковані Державному
департаменту пожежної безпеки та Державній інспекції цивільного
захисту  та  техногенної безпеки органи  управління  і  підрозділи  з
одночасним  виведенням  їх  зі  складу  Міністерства  надзвичайних
ситуацій України.

Курочка Л. М.
м. Київ

ДО ПИТАННЯ  ЗМІНИ  ПРИНЦИПІВ  ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ  В  УКРАЇНІ

Державна кадрова політика реалізується через принципи, які
втілюють у собі загальний посил держави задля вирішення єдиних цілей,
загальних завдань, пов’язаних із забезпеченням політичної стабільності,
правопорядку, гарантованого захисту законних прав, свобод та інтересів
громадян. Кадрова політика заснована на встановлених державою
принципах  державної  служби,  відповідно  до  яких  забезпечується
ефективне введення її  в життя.

Термін “принципи державної служби” зазначає основні риси,
суттєві  характеристики,  зміст  і  значення  самої  державної  служби.
Принципи державної служби – це основоположні ідеї, настанови, які
виражають  об’єктивні  закономірності  та  визначають  науково
обґрунтовані  напрями  реалізації  компетенції,  завдань  і  функцій
державної служби, повноваження державних службовців.

Через  запровадження  нових  принципів  змінюється  і
розвивається кадрова політика. Оскільки нові принципи, що передбачені
Законом України “Про державну службу”, що вступає в силу з 1 січня
2013 року,  найбільш повно  відповідають сучасним вимогам суспільства
та враховують досвід функціонування системи державної служби і
принципів старого закону про державну службу.
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Принципи  державної  служби  за   новим  законом
концептуально  відрізняються  європейським  розумінням
професійності  державної  служби.  Так  підставою  виключення
принципу    “дотримання  прав  та  законних  інтересів  органів
місцевого самоврядування” з переліку принципів, оскільки він не є
принципом державної служби, до того ж діє окремий Закон України
“Про службу в органах місцевого самоврядування”. Принцип же
“пріоритету  прав  людини  і  громадянина”  змістовно  дублює
принцип “верховенства права”.

Варто зазначити, що такі принципи як “законність”, “служіння
Українському  народу”,  “професіоналізм”  та  “персональної
відповідальності”  лишилися серед списку принципів у новому законі,
що є логічним з їх конституційною природою.

Новими  принципи  державної  служби  є  верховенство  права,
патріотизм та служіння Українському народу, законність, рівний доступ
до  державної  служби,  професіоналізм,  доброчесність,  політична
неупередженість, прозорість діяльності, персональна відповідальність
державного службовця.

Відповідно до ст. 8 Конституції України визнається і діє принцип
“верховенства права”. Він означає підпорядкованість держави та її
інститутів правам людини, визнання пріоритету права перед іншими
соціальними нормами (моралі, звичаїв тощо).

Принцип  “патріотизму”  робить  корисне  наголошення  на
переважанні  інтересів  суспільства  над  особистими  інтересами
особи.

“Служіння Українському народу” як принцип випливає зі ст. 3
Конституції України, якою встановлювалося, що “людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю”. Цей принцип знайшов свій прояв у
тексті Присяги державного службовця “служити Українському народу,
додержуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя,
поважати та охороняти права, свободи  і законні  інтереси людини і
громадянина, честь держави”.

Принцип “законності” полягає в тому, що державні службовці
пов’язані діяти тільки на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені  Конституцією,  міжнародними  договорами,
ратифікованими  Україно.,  законами  та  прийнятих  на  їх  основі
підзаконних актів.

“Рівний доступ до державної служби” закріплений в ст. 38
Конституції, в якій передбачено, що “громадяни користуються рівним
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правом доступу до державної служби”. Принцип означає, що рівні
можливості та відношення повинні бути дотримані під час виконання
положень як набір кадрів, просування по службі, навчання, оплата
праці, тощо.

Принцип  “професіоналізму”  ґрунтується  на  європейському
розумінні  професійності  державної  служби,  що  полягає  в
об’єктивності,  справедливості  та  неупередженості  при  підготовці
політичних та при прийнятті адміністративних рішень, незалежності
професійної позиції державного службовця від впливу політичного чи
приватного інтересів, відданості інтересам суспільства, лояльності до
держави та її легітимного політичного керівництва.

Принцип “доброчесності” передбачає дотримання правил моралі.
“Політична  неупередженість”  як  неприпустимість

демонстрування політичних поглядів під час виконання службовцями
посадових обов’язків. Так державний службовець має неупереджено
виконувати  свої  службові  обов’язки  незалежно  від  партійної
належності  та  особистих  політичних  переконань,  не  має  права
організовувати  страйки  та  брати  в  них  участь,  а  також  під  час
виконання  службових  обов’язків  не  має  права  вчиняти  дії,  що
демонструють  його  політичні  погляди або  свідчать  про  особливе
ставлення до певних політичних партій. Слід зазначити, що проблемою
у реалізації цього принципу є залишення у складі державної служби
частину  дефакто  політичних  посад  (наприклад,  керівництво
адміністрації Президента), а також посади патронатних службовців
(помічників,  радників,  уповноважених  і  представників  вищого
політичного керівництва держави, помічниківконсультантів народних
депутатів тощо). Друга перешкода для неупередженості державної
служби зумовлена вилученням з нового закону заборони членства
державних службовців у політичних партіях. В законі йдеться лише
про неприпустимість демонстрування політичних поглядів під час
виконання службовцями посадових обов’язків. Хоча очевидно, що
членство  у  будьякій  політичній  партії  прямо  породжує  конфлікт
інтересів з принципом політичної неупередженості та підриває довіру
до державної служби.

“Прозорість  діяльності”  передбачає  заборону  обмеження
доступу осіб до інформації, яка не є таємною чи конфіденційною, з
метою  приховування певних  дій чи  відомостей,  що  підриваються
службовий  авторитет  державного  службовця  і  може  зашкодити
репутації  органу.  В  якому  він  працює,  а  також  надання  завідомо
неповної або недостовірної інформації.
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Принцип  “персональної  відповідальності  державного
службовця” означає, що державні службовці несуть у встановленому
порядку юридичну відповідальність персонально.

Запровадження нових принципів забезпечить ефективну
державну  службу,  паритетні   відносини  між  державою  та
суспі льст вом ,   а   т а кож  в і д пов і датим уть   євр опейським
стандартам.

Реалізація принципів державної служби як верховенство права,
законність,  професіоналізм,  патріотизм,  доброчесність,  політичну
неупередженість,  персональна  відповідальність  державного
службовця, рівний доступу до державної служби у діяльність державної
служби є необхідною умовою інтеграції України до Європейського
Союзу.

Принципи  державної  служби  мають  обов’язкову  юридичну
силу та їх недотримання може бути причиною негативних наслідків як
для державних службовців, так і  для державної  кадрової політики
включно.

Медвідь М. М.
м. Харків

ОЦІНЮВАННЯ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  МЕХАНІЗМІВ
ДЕРЖАВНОГО  РЕГУЛЮВАННЯ  ШЛЯХОМ  ВИСУНЕННЯ
ГІПОТЕЗИ  ПРО  СЕРЕДНІ  ВЕЛИЧИНИ  ТА   ЇЇ  ПЕРЕВІРКИ

Важливе значення у державному управлінні має оцінювання дії
їх старих механізмів, результативність яких може змінюватись під
впливом  нових  факторів,  та  нових,  результативність  яких  після
впровадження може не відповідати очікуваній.

Оцінимо результативність дії одного з механізмів державного
регулювання  зайнятості  у  військових  формуваннях  на  прикладі
прийнятої постанови Кабінету Міністрів від 12 липня 2006 р. № 964
“Про  затвердження  Порядку  відшкодування  курсантами  витрат,
пов’язаних  з  їх  утриманням  у  вищих  навчальних  закладах”  [1].
Аналізуючи  дані  таблиці  1,  є  зрозумілим,  що  прийняття  даного
нормативного  документу  пов’язано  з  суттєвим  ростом  значення
показника “Відношення звільнених молодих офіцерів до загальної
чисельності випускників звітного періоду” у 2004 та 2005 роках. На
підставі тієї ж таблиці припустимо, що згаданий нормативний документ
є не дієвим.
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Таблиця 1
Динаміка зміни значення показника “Відношення звільнених

молодих офіцерів до загальної чисельності випускників Академії
ВВ МВС України звітного періоду”

Примітка:  таблиця  складена автором за  статистичними  даними наданими
ГУ  ВВ  МВС  України.

Перевіримо висунуту гіпотезу. В даному випадку це гіпотеза
про  рівність  генеральних  середніх  нормально  розподілених
сукупностей при невідомих нерівних генеральних дисперсіях:

21:0  H , 
21:1  H ,                                        (1)

тобто  гіпотеза  про  середні  величини.  Гіпотеза  про  рівність
середніх може розглядатися як гіпотеза про зв’язок, якщо зіставляються
середні величини, обумовлені дією якогонебудь чинника [2].

Нульова гіпотеза H0 полягає в тому, що дія постанови Кабінету
Міністрів від 12 липня 2006 р. № 964 “Про затвердження Порядку
відшкодування курсантами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих
навчальних закладах” не впливає на значення показника “Відношення
звільнених молодих офіцерів до загальної чисельності випускників
Академії ВВ МВС України звітного періоду”. Якщо виявиться, що
t

факт
> t

крит
, нульову гіпотезу відхилюють і роблять висновок про те, що

нормативний документ здійснює вплив на значення показника.
Розглянемо рішення цієї задачі за умови, що генеральні дисперсії

невідомі, але приймаються рівними. При порівнянні середніх величин
висувається  гіпотеза,  що  обидві  вибірки  належать  одній  і  тій  же
генеральній сукупності з середньою  1x  і дисперсією  2

1 .
При невідомій генеральній дисперсії формула tкритерія має

вигляд:

2

2
2

1

2
1

21

n

s

n

s
t






xx

.                                                  (2)

 

Рік  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

Відношення 
звільнених молодих 
офіцерів до 
загальної 

чисельності 
випускників 
Академії ВВ МВС 
України звітного 
періоду, % 

4  12  11  12  23  23  15  8  10  10 
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Гіпотеза H0 відхиляється, якщо t
факт

 > t
крит

.
До  впровадження  нормативного  документа  за  показником

“Відношення звільнених молодих офіцерів до загальної чисельності
випускників  Академії  ВВ  МВС  України  звітного  періоду”
спостерігалось протягом n

1
 = 7 років середнє значення якого  1x = 14,3 %

при  середньому  квадратичному  відхиленні  s
1

2  =  46,6;  після
впровадження  нормативного  документа  за  показником  ми  могли
спостерігати протягом n

2
 = 3 років, середнє значення якого  2x = 9,3 %,

s
2
2 = 1,3.

Після  проведення  відповідних  розрахунків  за  формулою
2 встановлено, що t

факт
 = 0,083. При a = 0,05 і d.f. = 8, t

крит
 = 0,065. Оскільки

t
факт

 >  t
крит

,  гіпотеза про  відсутність  впливу  дії постанови Кабінету
Міністрів від 12 липня 2006 р. № 964 “Про затвердження Порядку
відшкодування курсантами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих
навчальних закладах” на значення показника “Відношення звільнених
молодих  офіцерів  до  загальної  чисельності  випускників  Академії
ВВ МВС України звітного періоду” відхиляється.

Якщо  загальну  чисельність  випускників  у  звітному  періоді
позначити через k, то результативність (ефект) впровадження згаданого
нормативного документу на прикладі внутрішніх військ МВС України
набере вигляду

    k05,0kkkk 12  xxe .

Це чисельність молодих офіцерів від загальної чисельності
випускників  Академії  ВВ  МВС  України  звітного  періоду,  які
потенційно повинні були б звільнитись, але продовжують військову
службу.

Оскільки, витрати залишаються незмінними, то економічна
ефективність  впровадження  даного  механізму  державного
регулювання  зайнятості  у  військових  формуваннях  також
збільшилась, адже вона визначається відношенням результативності
до витрат.

Пропозиції до проекту рекомендацій конференції:
1. Пропонуємо здійснювати оцінювання дії старих механізмів

державного регулювання, результативність яких може змінюватись під
впливом  нових  факторів,  та  нових,  результативність  яких  після
впровадження може не відповідати очікуваній.

2. Оцінювання  результативності  механізмів  державного
регулювання  можна  здійснювати  шляхом  висунення  гіпотези  про
середні величини та  її перевірки за наявності відповідних статистичних
даних.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ВИМОГ  ДО  КЕРІВНИКІВ
ОРГАНІВ  ДЕРЖАВНОЇ  ВЛАДИ

Адміністративна  реформа,  що зараз  проводиться  в  Україні,
спрямована  на  створення  управлінських  механізмів,  спроможних
ефективно вирішувати завдання і функції, що стоять перед сучасною
демократичною правовою державою.

Ключове місце в процесі реформування системи державного
управління належить інституту державної служби.

З прийняттям Закону України “Про державну службу” в країні
була створена національна система державної служби. Але вимоги
часу  потребують  подальшого  підвищення  ефективності
функціонування  державного  апарату,  постійного  забезпечення
професіоналізму  державних  службовців.  Особливо  гострою  є
проблема підвищення професіоналізму та компетентності керівників
органів влади, бо від ефективності та якості їх роботи залежать темпи
економічного  зростання  в  країні,  її  поступове  наближення  до
європейського  простору.

Центральною фігурою будьякого органу влади є її керівник.
Саме  на  ньому  лежить  відповідальність  за  здійснення  владних
повноважень суб’єктами управління, підготовку і прийняття рішень
щодо  формування  і реалізації  державної  політики,  розроблення
проектів  нормативноправових  актів,  використання  державних
фінансових  ресурсів,  здійснення  контролю  за  дотриманням
законодавства,  створення  ефективної  системи  управління,
забезпечення  злагодженої  і  результативної  роботи  колективу
державних службовців та ін.
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Разом з цим, слід мати на увазі, що керівники органів влади
працюють в системі суспільних відносин, що характеризуються такими
негативними явищами, як заплутаний механізм розв’язання проблем
громадянина  та  недбале  ставлення  до  їх  вирішення,  корупція,
марнотратство, нав’язування платних послуг та непрозорість дозвільних
процедур,  а  в  ряді  випадків  –  порушення  законодавства  в  сфері
державного управління.

Необхідність  і  невідкладність  розв’язання  цих  проблем
висувають досить жорсткі вимоги до керівників органів державної
влади, які стосуються їх професійних і особистих якостей.

Під професійною якістю керівника слід розуміти не тільки його
глибоку  теоретичну підготовку,  але  й  серйозний досвід практичної
роботи.  Адже  робота  керівника  –  це  специфічна  діяльність,  яка
відрізняється від приватного сектору своїми принципами, критеріями
ефективності,  відносинами  з  недержавними  установами  і
організаціями.

Означене свідчить, що керівник будьякого рівня для ефективного
вирішення  завдань  соціальноекономічного  розвитку  потребує
отримання  базової  професійної  освіти  у  спеціалізованій  системі
закладів  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові  України  (НАДУ).  Свого  часу  Комплексна  програма
підготовки  державних  службовців  передбачала  “визнання
професійного  навчання  як  обов’язкової  невід’ємної  складової
професійної діяльності державних службовців” [1], а однією з вимог
при призначенні на посаду була наявність фахової підготовки в системі
НАДУ.

Практичний досвід роботи керівника складається з багатьох
компонентів. В існуючій літературі [2,  3; 5, 6] визначається багато
критеріїв для оцінки практичного досвіду роботи керівників органів
влади. Серед них:

– знання та дотримання законодавчих і нормативноправових
актів;

– вміння  планувати  та  організовувати  роботу,  раціонально
розподіляти ресурси;

– володіння  мистецтвом  прийняття  управлінських  рішень  в
умовах кризових ситуацій;

– самостійність у прийнятті рішень;
– вміння обробляти інформацію;
– здатність  до  накопичення  та  творчого  використання

професійного досвіду;
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– інноваційний  підхід до вирішення  актуальних проблем  та
багато інших.

Крім того, кожному керівнику повинні бути притаманні й певні
особисті якості. Це мистецтво бути лідером, управляти колективом підлеглих,
вирішувати конфлікти, бути чесним, об’єктивним, вміти іти на ризик та ін.

В  існуючому  Законі  України  “Про  державну  службу”  [4]
вказано, що робота керівника, що є державним службовцем, повинна
ґрунтуватись на наступних принципах:

– служіння народу України;
– демократизму і законності;
– гуманізму і соціальної справедливості;
– пріоритету прав людини і громадянина;
– професіоналізму,  компетентності,  ініціативності,  чесності,

відданості справі;
– персональної  відповідальності  за  виконання  службових

обов’язків і дисципліни;
– дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і

регіонального самоврядування;
– дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань

громадян.
Важливо також, щоб кожен керівник сумлінно виконував свої

службові обов’язки, дотримувався етики у своїй поведінці, шанобливо
ставився до громадян, керівників і співробітників, дотримувався високої
культури спілкування, не допускав дій і вчинків, які можуть зашкодити
інтересам  державної  служби  чи негативно  вплинути  на  репутацію
державного службовця.

Таким  чином,  основними  вимогами  до  керівників  органів
державної влади мають бути професійні якості, наявність диплому про
базову спеціальну освіту в системі НАДУ, досвід роботи в органах
державної влади.

Вміння керувати людьми не приходить само по собі. Це свого
роду талант, який треба формувати і розвивати шляхом індивідуального
вдосконалення, постійного підвищення професійного рівня.

Для підвищення ефективності і якості роботи керівників органів
державної влади необхідно:

1. Визначити у якості вимоги на зайняття посад керівників органів
державної влади обов’язкове спеціальне навчання в учбових закладах
системи НАДУ;

2. Підвищувати  свій  професійний  рівень  протягом  всього
періоду роботи на керівній посаді.
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Пірен М. І.
м. Київ

ЛІДЕРСТВО  В  УПРАВЛІНСЬКІЙ  КУЛЬТУРІ  ДЕРЖАВНОГО
СЛУЖБОВЦЯ   (ПРАКТИЧНІ  ПОРАДИ)

Лідерство – це соціальний феномен, бо виникає та реалізується
тільки в суспільному середовищі, воно древнє, як і людство. Лідерство
існує скрізь – у великих і малих організаціях, бізнесі, сім’ї, релігії, у
компаніях, неформальних організаціях тощо. Скрізь, де утворюються
групи виникає лідерство.

Лідерство – це відносини домінування і підкорення, впливу й
наслідування в системі міжособистісних і групових відносин.

“Лідерство – це бачення” – так лаконічно про нього сказав гуру
сучасного менеджменту П. Дукер.

Лідерство  має  основу  від  англ.  слова  leader  –  ведучий  –
авторитетний член організації чи соціальної групи. Якщо мати на увазі
державну службу, то в державних інституція особливий вплив лідера
державного  службовця  дозволяє  йому  відігравати  істотну  роль  у
соціальнополітичних ситуаціях і процесах, у регулюванні відносин між
членами колективу в процесі управлінської діяльності. Лідерство – це
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щось значно більше , ніж аналіз, прийняття державновладних рішень,
це вплив на розум, енергію людей, яким належить відігравати свою
роль в управлінському циклі в групах, колективах, соціальних інститутах.

Ефективні лідери завжди відшуковують хороших людей. Таким
є закон природи лідерства, що в багатьох випадках лідери залучають
таких людей, якими вони є самі.

Прагнення  до лідерства  –  це  ознака  успішного  державного
службовця, намагання посісти гідне місце в колективі та суспільстві в
цілому. Тому не прагнути до лідерства державному службовцю, щоб
досягнути вищий ранг по шкалі державної служби – протиприродно.
Лідерство настільки всемогутнє, що здатне пробуджувати людей до
досягнення таких результатів, яких неможливо досягнути за допомогою
звичайних способів управління.

Особливість лідерства – безперервна динаміка появи, висування,
становлення та  зміни лідерів  про що  засвідчує сенс  управлінської
культури в системі як державної служби, так і у суспільстві.

Довготривалі збереження “вічних” лідерів у системі державної
служби – ситуація, що характерна для тоталітарних і авторитетних типів
держав. До певної міри це стосується депутатського корпусу Верховної
Ради  України,  де  окремі  депутати  прагнуть  залишатися  по  кілька
скликань, а на місцях завжди бути в начальстві.

У літературі  по управлінню  в  інститутах  державної служби
осмислено вимоги до сучасного покоління елітних лідерів системи
управління, а саме :

– професійна компетентність в оцінках ефективної розробки,
прийняття державних управлінських рішень та прогнозування наслідків
їх виконання;

– уміння формувати групи виконавців для розв’язання завдань
державного управління;

– навички працювати з інформаційними ресурсами, обробляти
велику кількість джерел інформації та вибирати найбільш цінні та корисні;

– виховувати  у  себе  комунікативні  навички,  володіння
технологіями ефективного спілкування та здійснення управлінського
циклу й впливу;

– здатність підтримувати атмосферу взаємодії та співробітництва
в середовищі управлінської діяльності державних службовців з метою
вирішення управлінських завдань.

Важливо зауважити, що лідерство виступає не тільки вищим
еволюційним  рівнем управління,  а  також,  що не  менш важливо,  є
проявом нового рівня управління.
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До причин, які зумовлюють підвищення якості управління
слід віднести те, що саме лідерство сприяє розкриттю потенціалу
кожної людини задля служіння високій меті та суспільно значущим
цінностям [5, с. 44].

У всьому світі характер управління очевидно й незворотньо
переміщується в бік лідерства. Зміни збільшують потребу в лідерах.

Лідерство як сучасна управлінська  парадигма набуває своєї
значущості саме у період значних суспільнополітичних і соціально
економічних трансформацій, у період змін. На такому шляху сьогодні
знаходиться Україна. Можна чітко зауважити, що в даний час, у системі
державної служби запотребоване лідерство. В Україні важливо навчити
державних службовців кидати виклик, змінювати образ мислення та
спосіб сприйняття світу.

Лідерство  веде  до  соціальних  змін,  через  зміни  в  системі
управлінської  культури  тим  самим  до  розвитку  суспільства.  Світ
відходить від старого стилю менеджменту в напрямі до нової концепції
ефективного лідерства, що породжує індустрію лідерства.

Управлінська  культура  майбутнього  буде  зорієнтована  на
взаємовідносинах,  що  фокусуються  на  гуманізмі,  моральності,
духовності. Хороші манери та ввічливість є суттєво важливим чинником
для успішних взаємовідносин на всіх рівнях державноуправлінських
структур,  і  ці  фактори  вийдуть  на  перший  план  в  ефективній
управлінській культурі державного службовця.

Саме тому ніякі інвестування у матеріальні ресурси організації,
установи не можуть бути зрівняні з інвестуванням у найважливіший
ресурс, а саме – у лідерів на кожному рівні, бо вони визначають нові
параметри діяльності, нову якість організації чи інституції державної
служби.

Сучасні суспільні трансформації, що пов’язані з реформуванням
українського  суспільства  актуалізують  потребу в  лідерстві  як  новій
управлінській  парадигми  в  системі  державної  служби,  що  веде  до
зростання суспільного попиту на державних службовцівлідерів.

Пошук ефективних шляхів для забезпечення якісного управління
в  органах  державної  служби  –  актуальна  проблема  сьогодення.
Успішність управлінської діяльності залежить від розуміння природи
самого управління на даний час суспільного розвитку та забезпечення
його професіоналізації державних службовців.

Р. Дафт  при  дослідженні  управління  на  засадах  лідерства
зазначає : “Лідери нової парадигми ставлять інтереси людей на перше
місце”. Крім того, вони більш цінують:
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– зміни, ніж стабільність;
– передачу владних повноважень, ніж суперництво;
– різнорідність, ніж однорідність;
– чесність, ніж особисті вигоди [4, с. 37].
Проблеми, які постають перед сучасними трансформаційним

українським  суспільством  вимагають  випереджаючих  змін  та
динамічних  дій,  зокрема  створення  такої  державної  служби,  де  б
працювали  чесні  люди.  Підсилюючи  ключову  роль  людського
потенціалу  у  функціонуванні  ефективної  системи  державного
управління,  можемо  мати  надію  на  зменшення  корупції,
бюрократичної волокіти.

Формування лідерських рис сучасного державного службовця
вимагає  переосмислення  призначення  самої  державної  служби
відповідно до сучасних викликів суспільного розвитку.

Традиційні цінності такі, як ієрархія контролю, влада через
посаду, парадигма підлеглості, поступово трансформуються у нові
цінності  державного  управління  –  відкритість,  прозорість,
результативність, ефективність, вплив через лідерство та управлінську
культуру.

Отже, розвиток лідерського потенціалу потребує справжнього
державного лідера. Державні лідери задають напрям і наповнюють
відповідальністю,  інноваційністю,  громадян  кістю,  патріотизмом
діяльність державної служби. Саме цього вимагає сьогодення.
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СУЧАСНІ  ПІДХОДИ  ДО  ФОРМУВАННЯ  УСПІШНОСТІ
ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ДЕРЖАВНИХ  СЛУЖБОВЦІВ

“Постійне самовдосконалення –
альфа й омега кар’єри”

Фредерік Тейлор

Тенденції  змін  життєвих  потреб  особистості,  прискорений
розвиток  інформаційного  суспільства,  реформування  сфери
державного  управління  актуалізують  проблему  формування
державних  службовців  на  якісно  новий  рівень  підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації. Це у свою чергу веде до
шляхів постійного пошуку нових підходів до професійного розвитку
управлінця, стимулювання удосконалення та функціонування системи
кадрового  забезпечення,  впровадження  інноваційних  технологій
формування успішності  в професійній діяльності  за умов  світових
процесів глобалізації й інтеграції суспільств.

Аналіз наукових праць, дозволяє стверджувати, що в сучасних
умовах  успішність  розглядається  як  складний,  багатовимірний
особистісний феномен, що характеризує особливості самореалізації
індивіда  за  багатьма  життєвими  сферами.  В  системі  державного
управління аспекти професійного розвитку, професійного зростання,
успішності професійної  діяльності досліджували  такі науковці,  як:
В. Аверін,  Б. Ананьєв,  Г. Атаманчук,  Є.  Головаха,  М.  Головатий,
А. Деркач,  Ю. Ільїна,  А. Івашкін,  В. Князєв,  В. Луговий,
В. Малиновський,  Ю. Молчанова,  Н. Нижник,  О. Оболенський,



194

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

Т. ПахоменкоКурцевіл, Л. Пашко, М. Пірен, А. Рачинський, О. Родина,
С. Сєрьогін, В. Сороко, Т. Щербакова та інші.

Згідно наукових тверджень, успішне функціонування кадрового
корпусу державної служби можливе лише за умов систематичності та
комплексного  підходу.  Важливою  рисою  успішності  професійної
діяльності є реалізація професійних здібностей державних службовців,
можливість  досягнення  високих  професійних  результатів,
стимулювання розвитку професійної діяльності та самореалізація. Тому
підґрунтям успішності професійної діяльності державного службовця
має стати його намагання досягти мети, що дозволило б йому найбільш
повно та вільно реалізувати прагнення й цілі, задовольняти бажання та
потреби.

Успішність державного службовця – це безперервний процес,
що досягається за допомогою значних зусиль, рутинної продуктивної
праці. В цьому аспекті важливо, щоб державний службовець розумів
власну  перспективу  розвитку  професійної  діяльності  та  можливі
напрями  зосередження  особистісних  зусиль,  що мотивуватиме  до
підвищення професійного рівня й професійного зростання.

Як зазначають науковці, управління професійною діяльністю
(кар’єрою) державних службовців включає: планування (отримання
професійних  консультацій,  створення  робочих  груп  планування
професійного  розвитку,  надання  допомоги  співробітникам  у
плануванні їхнього саморозвитку, виявлення професійного ресурсу);
загальне планування  професійного  розвитку  (аналіз  рівня  кадрів,
зокрема за допомогою центрів оцінки потенціалу та розвитку, спільне
планування);  організаційні  процеси  (призначення  на  посади,
планування наступності та безперервності кар’єри, кореляція шляхів
професійного розвитку).

Очевидно,  що  кожен державний службовець  проходить  свій
власний службовий шлях з певними етапами, характерними для всього
корпусу державних службовців: добір персоналу; введення на посаду;
планування  та  розвиток  професійної  кар’єри;  оцінка  показників
діяльності;  припинення  державної  служби;  відставка.  Однією  з
найважливіших акцентуацій проходження державної служби на сьогодні
є  самовизначення,  що  напряму  впливає  на  рівень  самореалізації,
самовдосконалення, розвиток особистості  державного службовця з
врахуванням  та  використанням  власного  потенціалу  на  шляху  до
успішності.

Так,  формування  сучасного  типу  державного  службовця
ґрунтується  на  раціональному  використанні  якості  особистості,
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задоволенні  потреб,  створенні  умов  для  досягнення  успішності  в
професійній діяльності. В той же час проведення 21 напряму реформ
в Україні складають умови для формування нового типу державного
службовця  –  високопрофесійного,  компетентного,  здатного  діяти
творчо, креативно, ініціативно, інноваційно.

Важливим кроком в цьому напрямку формування успішності
професійної  діяльності  державних  службовців,  спрямованим  на
реалізацію системної й послідовної державної кадрової політики є
ухвалення Указом Президента України Віктора Януковича від 1 лютого
2012 року “Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки”,
яка  враховує  особливості  та  перспективи  розвитку  українського
суспільства, світові тенденції. Проголошуючи розроблення механізмів
залучення  до  роботи  у  сфері  державного  управління
висококваліфікованих фахівців, успішних підприємців, працівників
фінансовоекономічної сфери, здібних випускників вищих навчальних
закладів;  відновлення  технології  добору  кадрів  для  зайняття
управлінських посад із числа працівників, що мають досвід роботи на
посадах нижчого рівня у відповідній сфері діяльності; формування
дієвого  кадрового  резерву  на  зайняття  керівних  посад  у  сферах
державного управління; посилення вимог до моральних якостей осіб,
які  залучаються  до  управлінської  діяльності,  з  метою  уникнення
можливих  проявів  корупції,  запобігання  виникненню  конфлікту
інтересів, удосконалення процедури дисциплінарного провадження;
впровадження  сучасних  технологій  управління  персоналом  для
успішного  вирішення  виробничих  і  управлінських  завдань  у
державному секторі економіки; відновлення профорієнтаційної роботи
серед  молоді;  державна  підтримка  цільових  науковопрактичних
досліджень  у  сфері  розвитку  людського  потенціалу;  підготовка  та
професійний  розвиток  вищих  керівних  кадрів  державної  служби,
здатних  забезпечити  ефективність  державної  політики  у  сфері
державного управління та лідерство у проведенні адміністративної та
економічної реформ [1].

Необхідно зауважити, що ключовими елементами механізму
успішності професійної діяльності державних службовців виступають
засоби й методи впливу на процес їхнього професійного зростання.
Сюди відносять такі кадрові технології, як щорічне оцінювання, навчання
(підготовка,  перепідготовка,  підвищення  кваліфікації),  робота  з
кадровим резервом, управлінський патронаж, проведення конкурсів,
стажування, мотивація державних службовців тощо. Також належать
технології  постійного  вивчення  змісту,  характеру  та  умов  праці
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державних  службовців  з  метою  оперативного  вирішення  проблем
організаційного розвитку: своєчасної зміни структури, штату, корекції
професійнокваліфікаційних  вимог,  внесення  змін  у  реєстр  посад
державної служби та програми професійного навчання [3]. Важливим
акцентом в процесі реалізації програм навчання, на нашу  думку, є
необхідність  використання кейсметодів,  тренінгових  програм,  що
сприятиме  успішному  виконанню  професійних  функцій  та
формуванню  успішності  в  професійній  діяльності  державного
службовця.  Корелюючи  з  бажанням  бути  успішним,  адекватною
самооцінкою, вмінням контролювати себе, володінням професійних
компетенцій, відповідатиме моральноетичним засадам, впевненістю
в собі, високим рівнем комунікативних здібностей.

Отже, успішність держаних службовців – це результат ефективної,
якісної  та  творчої  професійної  діяльності.  Основними  критеріями
виступають: рівень продуктивності, надійності, організованості, стабільності
діяльності, а також міра реалізації цілей організації, динамізм управлінського
процесу, якість управлінських рішень, позитивний соціальнопсихологічний
клімат  та  можливості  для  самореалізації,  формування  та  розвитку
професійних компетенцій, професійної самосвідомості.
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Сіцінська М. В.
м. Київ

ДЕРЖАВНА  КАДРОВА  ПОЛІТИКА  СЕКТОРУ  БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ  В  УМОВАХ  ЇЇ  ПОЛІТИЗАЦІЇ

Сьогодні  практика  показує,  що  державна  кадрова  політика
сектору  безпеки  є  передумовою залежності  силових  структур  від
провладної  політичної  сили.  Положеннями  Конституції  України
визначено, що керівництво у сфері сектору безпеки здійснює Президент
України як Глава держави та Верховний Головнокомандувач Збройних
Сил України. Саме йому належать основні повноваження в реалізації
кадрової політики у військовій та правоохоронних сферах [1]. Державна
політика призначень кадрового складу вищого рангу в секторі безпеки
базується на положеннях Конституції України. Стаття 106 Конституції
встановлює, що Президент України: “…призначає на посади та звільняє
з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових
формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та
оборони держави; присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні
ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини” [1]. Також, актами
Президента України визначено перелік посад керівників військових
формувань, правоохоронних органів та органів юстиції, кандидатури на
призначення яких погоджуються з Главою держави через Адміністрацію
Президента України, а також порядок призначення на вищі керівні посади.
Останній передбачає, що спочатку дані про кандидатів на призначення
розглядають колегії в центральних апаратах міністерств та відомств, після
чого  матеріали  щодо  їх  призначення  подаються  для погодження  до
Головного  управління  з  питань  безпекової  та  оборонної  політики
Адміністрації  Президента  України,  де  готується  проект  указу  про
призначення, який доповідається Президентові України.

Очевидно,  що сьогодні  в Україні  існує  дисбаланс функцій  і
повноважень гілок державної влади, за якого вирішальні повноваження
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в керівництві силовими структурами належать Президенту України, а
парламент фактично позбавлений важелів впливу на них, і це добре
усвідомлюють як основні політичні сили, так  і  керівники силових
структур. Тому перебування будьякої особи на посаді керівника такої
структури ставиться в  залежність переважно від волі лише одного
владного суб’єкта “ Президента України. Що, у свою чергу, змушує
керівництво силових структур відповідним чином визначати зміст і
спрямованість  їх  службової  діяльності.  Тому  ми  бачимо,  що  у  цій
ситуації політичні сили являються основними домінантами впливу на
силові структури і тому у них з’являється велика спокуса використати
ці структури у своїх інтересах або для задоволення певної політичної
мети.  У  такому  випадку  підбір  керівника  силової  структури
здійснюється за критеріями, що передусім визначають його особисту
відданість, готовність і вміння виконати будьяку вказівку, незважаючи
на її характер. В основу оцінки діяльності керівників таких структур
також кладуться не тільки їх професійний рівень, і результати службової
діяльності ввіреного їм відомства, а зазначені вище критерії [3]. За таких
обставин посилюються ризики втягнення вищого керівництва силових
структур  у  політичне  протистояння,  використання  їх  професійних
можливостей у корпоративних та особистих цілях. Нажаль, реальних
суспільних  гарантій  від  такої  ганебної  для  силових  структур
трансформації, сьогодні в державі не існує. Такі гарантії вирішальним
чином залежать від суб’єктивного чинника, а саме від особистих чеснот
керівника силового відомства та від Глави держави. Але  моральні
запобіжники, не можуть вважатися надійною гарантією від незаконного
використання  силових  структур.  Підтвердження  цього  є  досвід
функціонування силових структур України за останнє десятиліття.

Ще одним із основних чинників залежності сектору безпеки є їх
украй  недостатнє  матеріальне,  фінансове  та  інше  ресурсне
забезпечення. За умов хронічного суттєвого недофінансування, силові
структури постійно змушені самостійно вишукувати для службових
потреб, кошти на паливо і обслуговування для службового транспорту,
будівельних матеріалів для ремонту приміщень тощо. Зрозуміло, що
такі  пошуки  далеко  не  завжди  можуть  бути  законними.  Неможна
залишити без уваги і систему показників роботи, яка залишилась нам
у  спадок від  “радянської  міліції”  і  виявилася  живучою  в  “умовах
демократизації  українського  суспільства”  та  яка  вимагає  від
співробітників  силових  структур  певних  відхилень  від  закону  [2].
Мізерний  рівень  матеріального  забезпечення  силових  структур,
невизначеність  у  завтрашньому  дні,  спонукає  працівників
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правоохоронних органів до пошуку додаткових засобів до існування, а
отже вони попадають в залежність до політичних сил та можливість їх
використання не за призначенням.

Єдиною ефективною силою, яка може зупинити ці ганебні  і
принизливі процеси є вище керівництво держави, в тому числі силових
структур.  Тому,  вже  сьогодні  Президентом  України  ініційовано
проведення реформи правоохоронної системи, щодо демократизації
усіх  її  елементів,  підвищення прозорості  її функціонування,  зміну
критеріїв  оцінки  службової  діяльності,  чітке  розмежування
управлінських функцій, радикальне підвищення рівня демократичного
цивільного контролю, зміна принципів підбору кадрів тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ  ФОРМУВАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ  КАДРОВОЇ
ПОЛІТИКИ  НА  РЕҐІОНАЛЬНОМУ  РІВНІ

Найважливішим засобом реалізації державної кадрової політики,
втілення в життя національних інтересів виступає кадрова робота, яка
становить систему конкретних форм і методів управління державними
службовцями  і  службовцями  органів  місцевого  самоврядування,
прийомів і способів вирішення завдань державної кадрової політики в
практиці управлінської діяльності і державної служби [1]. При цьому
кадрова  політика  на  територіальному  рівні  виступає  основною
інтегруючою організаційною ланкою, що об’єднує в єдине ціле всі
інші ланки організаційнокадрової роботи і державного управління в
регіоні [4].
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Державна  кадрова  політика  в  регіонах  –  це  сукупність
сформованих та таких, що отримали правове закріплення мети, завдань,
пріоритетів, принципів та форм діяльності держави в підборі, підготовці
і просуванні кадрів державної служби, різних галузей економіки, науки,
культури та оборони держави.

Державна кадрова політика в регіонах та її принципи мають
бути спрямовані на те, щоб управлінські кадри всіх рівнів працювали
над досягненням стратегічних цілей державної політики: створення
соціальноекономічних,  політичних  передумов  для  підвищення
добробуту  громадян,  підвищення  конкурентоспроможності
національної  економіки,  адаптація  законодавства  України  до
законодавства Європейського Союзу, створення в Україні цивілізованої
правової системи тощо [2, с. 3].

Основна  мета  державної  кадрової  політики  в  регіонах  –
забезпечити  органи  державної  влади,  органи  місцевого
самоврядування, державні підприємства та інші установи та організації,
що знаходяться в регіоні, високопрофесійними, законослухняними,
ініціативними, патріотично налаштованими управлінськими кадрами
нового  типу,  здатними  взяти  на  себе  відповідальність  і  успішно
вирішувати назрілі загальнодержавні і регіональні проблеми і тим самим
організувати  ефективне  управління  політичним,  економічним  і
соціальним розвитком регіонів.

Основні завдання державної кадрової політики в регіонах:
– реалізація в регіональних органах виконавчої влади і органах

місцевого самоврядування державної кадрової політики і законодавства
України про державну службу;

– ефективна і гнучка структуризація та оптимізація діяльності
місцевих органів управління, розмежування повноважень і усунення
дублювання функцій і обов’язків державних службовців і службовців
органів  місцевого  самоврядування,  демократизація  їх  службових
взаємовідносин з населенням на основі верховенства права і законності,
пріоритету прав людини і громадянина, дотримання прав підприємств,
установ  і  організацій,  перехід  від  адміністративнорозпорядчих
взаємовідносин  до  координаційнорегуляторних  взаємовідносин  з
суб’єктами господарювання, використання переважно економічних
методів управління та соціальних орієнтирів тощо;

– підбір, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації
державних  службовців,  формування  їх  національного  світогляду,
політичної,  управлінської,  правової,  моральноетичної  культури,
економічних знань, планування кар’єри, соціальноправового захисту,
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інформаційнотехнічного  забезпечення,  здійснення  контролю за  їх
діяльністю.

Одним із головних пріоритетів кадрової політики держави, у
тому числі й на регіональному рівні, є забезпечення якості життя людей.
Адже від діяльності управлінських кадрів у регіонах у значній мірі
залежить  стабілізація  системи  соціального  захисту,  проведення
пенсійної реформи; задоволення інтелектуальних та духовних потреб
людини; розширення продуктивної зайнятості населення, ефективне
регулювання ринку праці тощо [2, с. 4].

Отже, структура кадрової політики в регіонах має складатися з
таких основних елементів, як: якісне і кількісне планування кадрів;
заходи, які підвищують заохочення та імідж потенційних працедавців
та стримують службовців від переходу до інших працедавців, тобто
зовнішній  та  внутрішній  маркетинг;  навчання  кадрів;  кар’єра;
мотивація;  соціальна  проблематика;  правове  та  інформаційне
забезпечення.

Найважливішими пріоритетними напрямками удосконалення
державної  кадрової  політики  в  регіонах  в  умовах  здійснення
адміністративної реформи є:

1. Становлення  в  регіонах  розвиненої  системи  державної
служби –  професійної  і  високоефективної,  високоавторитетної  у
населення, політично та релігійно нейтральної, соціально стабільної та
матеріально  незалежної,  покликаної  захищати  права  людини  і
громадянина та інтереси держави, забезпечувати ефективну діяльність
органів державної влади і місцевого самоврядування.

2. Виховання і підготовка нової генерації кадрів для місцевих
органів виконавчої влади та для системи місцевого самоврядування,
вихованих  на  патріотичних  національних  традиціях,  історичному
вітчизняному  та  сучасному  світовому  досвіді  державного  та
муніципального управління, готових до роботи на вищих політичних
посадах в органах державної влади, на патронатних та адміністративних
посадах;  створення  для  цього  сучасної  системи  підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів.

3. Удосконалення  системи  організаційнофункціонального
механізму формування регіональної кадрової політики, її демократизація,
підвищення результативності діяльності структур і суб’єктів державної
служби  (формування  регіональних,  відомчих  програм  кадрового
забезпечення  і  розвитку  кадрових  служб,  вдосконалення  механізму
службової кар’єри, запобігання корупції, диференційованості оплати
праці, запровадження стандартизації і контрольних параметрів оцінки
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якості роботи, забезпечення правових гарантій, матеріальної і моральної
захищеності державних службовців) [3].

Значному підвищенню ролі управлінських служб у реалізації
державної  політики  на  місцях,  посиленню  впливу  на  вирішення
регіональних, місцевих виробничих, соціальнокультурних планів і
завдань сприяє визначення шляхів і оптимізація діяльності органів
управління на пріоритетних напрямах.

Науково  обґрунтувати  довгострокові  і  середньострокові
перспективи  державної  кадрової  політики  в  регіонах  покликані
прогнозні  розробки.  При  цьому  обґрунтування  перспективного
розвитку кадрового потенціалу місцевих органів державної влади і
місцевого самоврядування включає:

– дослідження  кількісних  і  якісних  зрушень,  послідовність
здійснення кадрової політики, ефективних дій, які забезпечують успішну
реалізацію загальнодержавних завдань та регіональних інтересів;

– визначення  перспективних  проблем  щодо  яких  будуть
здійснюватись  у  майбутньому  попередні  наукові  дослідження,
розробки, програми їх реалізації;

– аналіз  механізмів  впливу  на  процеси  використання  і
відтворення регіонального кадрового потенціалу та визначення шляхів
попередження негативних тенденцій в управлінському середовищі;

– розробку наукових основ і принципів формування і реалізації
регіональної кадрової політики в умовах адміністративної реформи;

– підготовку  довгострокових  регіональногалузевих  планів,
проектів і програм кадрового забезпечення державної служби.

Регіональні прогнози параметрів і складових державної кадрової
політики в Україні базуються на основі загальнодержавних та галузевих
прогнозів, до яких належать комплексні проекти, плани і програми
розв’язання найважливіших стратегічних проблем, які в перспективі
визначатимуть успішне забезпечення регіону управлінськими кадрами;
довгострокові прогнози комплексного  забезпечення територіально
галузевих управлінських структур висококваліфікованими кадрами
державних службовців та іншими працівниками апарату управління;
районне  планування  кадрового  потенціалу  і  комплексні  програми
кадрової політики міст, окремих державних підприємств, установ і
організацій.

Завданнями регіональних прогнозів державної кадрової політики є:
– комплексне  використання,  перерозподіл,  переміщення

управлінських кадрових  ресурсів з  метою нарощування  кадрового
потенціалу країни;
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– визначення  і  наукове  обґрунтування  основних  шляхів,
напрямків і принципів регіонального розвитку кадрового потенціалу
управлінських владних структур регіону;

– аналіз перспектив кількісних і якісних змін управлінського кадрового
корпусу, пропорцій і змін його основних ланок, категорій, гілок влади.

Отже, державна кадрова політика в регіоні України вимагає
поглибленого  науковотеоретичного  обґрунтування  існуючої
практики. Комплексне вирішення державної регіональної політики і її
державного  кадровоуправлінського  забезпечення  здійснюється  з
урахуванням  пріоритетів  місцевих  історичних  традицій,
міжрегіональних,  міжнародних,  зовнішньоекономічних  зв’язків,
економічних, правових, гуманітарних, природноекологічних та інших
особливостей регіонів як складових Української держави.

Під впливом об’єктивних і  суб’єктивних факторів державна
політика може, безумовно, змінюватися, адже змінюються державні
структури і технологія їх функціонування, але головне, щоб це робилось
у порядку, встановленому законодавством.
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Стратієнко Г. Д.
м. Київ

ВІДБІР  КАДРІВ  ДЛЯ  ЗАНЯТТЯ  ПОСАД  ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ  ЯК  КАДРОВА  ТЕХНОЛОГІЯ

Одним з пріоритетів адміністративнотериторіальної реформи в
Україні є вдосконалення кадрової політики держави. Адже ефективність
державного  управління  повністю  залежить  від  кадрового  складу
державного апарату та рівня його професіоналізму. Важливим напрямом
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реформування  кадрової політики є вдосконалення попереднього відбору
кадрів для заняття посад державної служби в Україні.

Відбір персоналу займає одне з центральних місць в практиці
управління персоналом і в кадровій політиці. Історія розвитку держави
як органу управління свідчить про прагнення суспільства до того, щоб
ним управляли освічені та культурні  громадяни. Людство довгий час
формувало  вимоги  до  правителів,  створювало  умови,  методи  і
механізми формування кваліфікованого складу державних службовців.
Так, Н.Мак’явеллі зазначав, що важливою “справою для владаря є добір
радників… Якщо наближені діловиті і віддані, владаря можна вважати
мудрим… Але якщо вони не такі, то владар зразу падає в наших очах,
бо найбільшої помилки він допустився саме в цьому доборі [3, с. 454]”.

Відповідно до ст. 4 Закону України “Про державну службу” право
на  державну  службу  мають громадяни України, які одержали відповідну
освіту, професійну підготовку та пройшли конкурсний відбір, або за іншою
процедурою, що передбачена Кабінетом Міністрів України [4]. Такою
процедурою  є  проведення  конкурсу  на  заміщення вакантних  посад
державних службовців відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від 15.02.02 №169 “Про затвердження порядку проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних службовців”, відповідно до якого
конкурсний відбір проводиться на заміщення вакантних посад державних
службовців    третьоїсьомої  категорій, окрім  випадків, коли  законами
України встановлено інший порядок заміщення таких посад [5]. Такі
випадки мають  місце у  ряді нормативноправових  актів. Зокрема,  у
вищезазначеному  Порядку  визначено,  що  просування  по  службі
державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно
пройшли стажування, а також їх переведення на рівнозначну або нижчу
посаду в цьому органі, може здійснюватись без конкурсного відбору.

Як свідчить зарубіжний досвід,  ефективність управління прямо
пропорційна до ефективності існуючої системи відбору кадрів. Зокрема,
“М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі розглядають ефективний відбір
кадрів як одну з форм попереднього контролю якості людських ресурсів.
Дж. Грейсон мол.,  і К.  О’Делл, розглядаючи  підготовку  і  безперервне
навчання кадрів, підкреслюють, що компанії, які збираються вкласти великі
гроші в освіту і професійний розвиток своїх співробітників, повинні дуже
ретельно підходити до того, кого і як вони приймають на роботу. Відомий
спеціаліст у галузі маркетингу Ф. Котлер вказує на важливість ретельного
підбору кадрів як умови успішного функціонування організацій  [2, с. 158]”.

За Турчиновим А.І. відбір кадрів – це багатоактне дійство, в якому
людина бере участь протягом усієї своєї професійної діяльності. Варто
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розрізняти відбір під час вступу на службу і відбір, що багаторазово
проводиться під час перебування на державній і муніципальній службі
(відбір на державну і муніципальну службу, відбір в процесі проходження
служби, відбір в процесі служби – пролонгований відбір) [6].

Як зазначають Балабанова Л. В. і Сардак О. В., процедура відбору
персоналу передбачає наступні етапи: кандидати на вакантну посаду,
попередній відбір персоналу, проведення первинної співбесіди, оцінка
претендента, перевірка документації, збір і перевірка рекомендацій,
медичний огляд, проведення підсумкової співбесіди щодо наймання,
прийняття остаточного рішення про наймання [7].

Аналіз робіт з управління персоналом свідчить про те, що існує
багато  способів  і  методів  попереднього  відбору  кадрів,  зокрема:
відповідність кандидата на посаду системі вимог; професійний відбір:
медичний  відбір;  освітній  відбір;  анкетний  відбір;  психологічний
професійний відбір; інститут поручництва; співбесіда (вступна бесіда)
із претендентом на роботу; використання даних центрів оцінювання
(організацій, які надають багатофункціональні програми, розроблені з
метою встановлення кандидатів на  заміщення вакантних посад та
претендентів на просування по службі) та інші.

Як  зазначає  Войтович  Р.  В.  кадрове  забезпечення  повинно
здійснюватись  відповідно  до  системи  категорій  та  принципів
налагодження ефективної діяльності органів державного управління,
включати  закономірності  й  механізми  формування  раціональних
здібностей державних службовців. “Таким чином, технологія кадрового
забезпечення  включає  механізми  формування  кадрів,  управління
професійною  кар’єрою,  нагромадження  досвіду  державного
персоналу, коригування професійного складу персоналу, раціональне
використання його можливостей та здібностей, передбачає визначення
стратегії  управлінської  діяльності  відповідно  до  ідеологічних
імперативів  сучасності,  створення  багатоваріантної  системи
розв’язання кадрових проблем, наявність конкретної програми втілення
державноуправлінських рішень, здатність швидко реагувати на зміни
суспільного розвитку, а також забезпечувати оптимальність державно
управлінської  стратегії  керівного  персоналу  в  перехідний  період,
швидко і точно діяти на основі “алгоритмів мислення” та поведінки,
розробляти інноваційні проекти з метою забезпечення ефективності
державного управління [1, с. 130]”.

На думку українських вчених об’єктивізація підбору кадрів має
на меті застосування системного підходу під час оцінювання  рівня
підготовки кандидатів на керівні посади та розробку нових методів або
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механізмів відбору. Виокремлюють такі методи (механізми) підбору
кандидатів для заняття керівних посад: метод Дельфі, розроблений
О. Халмером, що являє собою встановлення експертних суджень за
умови  анонімності експертів і їх фізичного розподілу, а також за умови
керованого  зворотного  зв’язку;  метод  НТСП  (Strategis Assumption
Surfacing  and  Testing),базою  якого  є  попереднє  “шліфування”
припущень, що надалі використовуються для вирішення завдань; метод
аналізу ієрархій (МАІ), суть якого полягає в “декомпозиції завдання,
оцінки і відбору на прості складові, а після цього в подальшій обробці
методами матричної  алгебри послідовності  суджень  експертів,  які
дадуть оцінку при попарних порівняннях, починаючи від вихідних
елементів  і  переходячи  від  рівня  до  рівня,  поки  не  буде  отримана
остаточна оцінка вирішення завдання оцінки і відбору [2, с. 159]” тощо.

На нашу думку, перспективами подальших досліджень у цьому
напрямку  є  розгляд  та  аналіз  принципів  технології  кадрового
забезпечення державного управління у різних країнах. Такий досвід
буде  корисним  для  формування  в  Україні  нової  якісної  системи
забезпечення державного управління фахівцями, здатними виконувати
складні службові задачі.
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ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ  ДЕРЖАВНИХ  СЛУЖБОВЦІВ
ТА  ПОСАДОВИХ   ОСІБ  МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ  В

УМОВАХ  АДМІНІСТРАТИВНОЇ  РЕФОРМИ

Нагальним завданням, що постає  перед державною службою
сьогодення є невідкладне її реформування. Незважаючи на дуалістичну
природу  реформування:  очікувані  позитивні  наслідки  у  вигляді
об’єднання  територіальних  громад  та  збільшення    розмірів
адміністративнотериторіальних  одиниць,  оптимізації  фінансової
самостійності  органів  місцевого  самоврядування,  уникнення
дублювання  функцій в  межах посад,  поглиблення децентралізації  в
державному управлінні та ін. не виключають негативних наслідків, які
містяться у скороченні державних службовців та працівників органів
місцевого  самоврядування,  недостатності  їх  професійно
кваліфікаційного рівня щодо заміщення певних нових посад, функцій та
завдань опору змінам з боку суспільства та ін., реформування має на
меті зниження рівня бюрократії в державі, забезпечення демократичних
засад  державного  управління,  створення  ефективного  контрольно
регулюючого  механізму.  Таким  чином,  уникнення негативних  змін
передбачає поглиблене дослідження проблеми підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,
що зумовлює актуальність даного дослідження.

Чимало вітчизняних науковців торкалися в своїх дослідженнях
та публікаціях  професійнокваліфікаційних аспектів державної служби
і підвищення кваліфікації в умовах адміністративної реформи. Серед
них представлені: О. Онопрієнко [1], В. Сороко [2], О. Оболенський [3],
Н. Никало [4], Г. Кушнірова [5], Л. Гогіна [6], В. Куйбіда [7], І. Заєць [7]
та ін. Одночасно із розвитком та поглибленням досліджень питання
підвищення кваліфікації  державних службовців  та  посадових осіб
місцевого  самоврядування  мають  підґрунтя  для  представлення
авторських доробок.

Метою  статті  є  обґрунтування  необхідності  підвищення
кваліфікації  державних  службовців  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування в умовах адміністративної реформи.

Зазначимо,  що  передумови  необхідності  реформування
застарілої  системи  територіального  управління  виникли  поряд  із
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становленням місцевого самоврядування в незалежній Україні, що
відзначилося легітимізацією цього інституту в Конституції 1996 року,
прийняттям у 1997му  базового Закону “Про місцеве самоврядування
в Україні”, ратифікацією Європейської хартії місцевого самоврядування.
М.  Пухтинський  вважає,  що  після  цього  спостерігаються  хвилі
очікуваних сподівань реформування та розчарування й відступу від
нього (спроби проведення адміністративної реформи у 1998 – 2000
роках; прийняття нової редакції закону про місцеве самоврядування у
2001 – 2003 роках; другого етапу конституційної (закон № 32071) та
адміністративнотериторіальної реформ у 2004 – 2006 роках; нарешті –
сучасного конституційного процесу щодо територіальної організації
влади) [8]. Однак більш цікавим є той факт, що наявність циклічних
реформ майже не відбивається на рівні місцевого самоврядування, а
представники зазначених органів не відчувають позитивних зрушень
та  констатують  загострення  функціональної  та  повноважної
розбалансованості, поглиблення протиріч у системі адміністративно
територіального  устрою,  невідповідністю  рівня  прав  щодо
розпорядження  фінансами  на  місцях  існуючим  потребам
територіальних громад. Таким чином продовжують існувати реальні
підстави для реформування місцевого самоврядування.

Дотримуємося думки теоретиків та практиків стосовно того,
що реформування торкається організаційноправового, кадрового та
фінансового аспектів, оскільки визначення та наповнення сучасним
змістом  понять, пов’язаних  із місцевим самоврядуванням вимагає
відповідних змін у законодавчих та нормативноправових документах
(стосується в першу чергу зміни статусу районних та обласних рад).
Кваліфікаційнокадровий  аспект  передбачає  вирішення  проблеми
дублювання функцій та надмірної кількості управлінського апарату. У
зв’язку з цим стає нагальним чітке визначення повноважень, виходячи
із мети, завдань, функцій, посад та на основі компетентнісного підходу
та побудови профілів компетенцій, які мають відповідати потребам
органів  місцевого  самоврядування.  Фінансовий  аспект  передбачає
надання ширших повноважень  органам місцевого самоврядування
щодо розпорядження місцевими бюджетами, безпосередню їх участь
у регіональному розподілі.

В межах кадрового аспекту зробимо наголос на необхідності
підвищення кваліфікації на основі компетентності та компетентнісного
підходу,  з  огляду  на що  представимо  дефініції  зазначених  понять.
Вітчизняні вчені, зокрема О. Онопрієнко [1], представляє власне бачення
компетенцій та компетентністного підходу, наводить приклади переліку
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ключових компетентностей, визначених та зафіксованих у відповідних
нормативноправових  документах.  В.  Сороко,  О.  Оболенський
досліджують  проблему  професійних  стандартів  та  профілей
компетентностей  в  системі  державної  служби  [2,  3],  Н.  Никало  –
компетентність державного службовця [4], Г. Кушнірова – види та рівні
професійної  компетентності  посадових  осіб  місцевого
самоврядування [5], Л. Гогіна – компетентнісний підхід в професійному
навчанні державноуправлінських службовців [6]. Слід зазначити, що
до компетентності слід включити не лише знання, вміння, навички,
набуті  під  час  навчання  (професійна  підготовка,  підвищення
кваліфікації), а й знання, вміння й навички, які необхідні для роботи
спеціаліста у певних умовах та за конкретні обставини. Компетентності
можуть  удосконалюватись  та  набувати  вищого  рівня  протягом
професійного життя, тому необхідно відзначити здатності державного
службовця визначати проблеми суспільного життя, орієнтуватися в
них, усвідомлювати нові знання і нові моделі поведінки. Зазначені
здатності визначають спроможність державного службовця виконувати
професійні  обов’язки,  що  забезпечується:  його  потенціалом  до
прийняття на державну службу; навчанням, яке він пройшов та має
пройти під час роботи на державній службі; фізичним та психологічним
станом державного службовця, що формується під впливом факторів,
в  тому  числі  матеріальної  винагороди;  оцінкою,  яку  державний
службовець отримує від керівника під час оцінювання  (атестації), так
і під час поточних настанов.

З огляду на зазначене представлено основні елементи, які в
сукупності  створюють компетентності державного службовця. До
них належать: знання, здатності, навички та спроможності, мотиви, а
також соціальнопсихологічні властивості державного службовця, які
обумовлюють  його  поведінку.  Безперервна  освіта  державного
службовця, а отже й розвиток його компетентностей, забезпечують
ефективність  діяльності  на  державній  службі.  Компетентнісному
підходу в межах безперервної освіти необхідно приділяти значну
увагу,  про  що  йдеться  в  Концепції  реформування  Національної
академії  державного  управління при Президентові України  (Указ
Президента України від 9 грудня 2011 р. № 1110/2011). Зокрема, при
формуванні навчальних програм з підготовки державних службовців
необхідно  враховувати,  що  державна  служба  має  непересічне
значення в регулюванні всіх процесів у суспільстві, тому особливого
значення набуває формування професійних компетентностей щодо:
 трактування й застосування державних нормативноправових актів,
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пов’язаних  із    професійною  діяльністю,  розробки  проектів
регіональних  нормативноправових  актів  щодо  професійної
діяльності;

– створення системи цінностей та формування етики державних
службовців в межах підвищення рівня соціальної відповідальності
державної служби;

– правового забезпечення функціонування державної служби
та органів місцевого самоврядування;

– організаційноправових основ протидії та запобігання корупції;
– прозорого управління закупівлями для державних та місцевих

потреб;
– формування лідерських та комунікативних якостей державних

службовців та ін.
Формування необхідних для державної служби компетентностей

здійснюється за допомогою безперервної освіти. Але для того, щоб
безперервна  освіта  здійснювала  прямий  вплив  на    підвищення
кваліфікації державних службовців необхідно, щоб освітній процес
будувався  на  основі  упередженого  розвитку  компетентностей  у
викладачів, які забезпечують навчальний процес. Зазначене створює
підґрунтя для реформування процесу підготовки та перепідготовки
професорськовикладацького  складу  організацій,  що  відіграють
провідну роль у процесі підвищення кваліфікації державних службовців,
застосування  нових  форм  навчання:  коучінгу,  casestudy
(пропонування розгляду ділових ситуацій під час викладання курсів
управлінського блоку), проведення тренінгів за умови збереження у
основі державних стандартів освіти значної ваги самостійних видів
роботи під час навчання з використанням електронних підручників та
інших  сучасних  засобів.  Все  це  можливо  за  умови  використання
сучасних досягнень інформатизації у вигляді дистанційного навчання,
електронних підручників, віртуальних бібліотек.
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Базарбаев Б. К.
г. Петропавловск

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  СЛУЖАЩИХ

Требование  постоянного  повышения  профессионализма
государственных  служащих,  являясь  одним  из  основополагающих
принципов  государственной  службы  Республики  Казахстан,
подтверждается  нормами  Закона  Республики  Казахстан
“О государственной  службе”  и  Кодекса  чести  государственных
служащих Республики Казахстан.

В  концепции  новой  модели  государственной  службы
Республики Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики
Казахстан 21 июля 2011 года, также подчеркнуто, что важнейшим
фактором  в  обеспечении  конкурентоспособности  системы
государственного  управления  и  качественного  оказания
государственных  услуг  населению  является  профессионализация
системы  государственной  службы,  основанная  на  принципах
меритократии, эффективности, результативности, транспарентности
и подотчетности обществу.

Профессионализм  государственных  служащих  является
существенным  фактором  обеспечения  эффективности  системы
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государственного управления. Особую значимость профессионализм
государственных  служащих  с  учетом  его  социального  характера
приобретает  в  настоящее  время.  Вопервых,  этому  способствует
происходящая  объективная  смена  поколений  государственных
служащих.  Количество  представителей  старой  советской  школы
управления снижается. Новое поколение государственных служащих,
в  достаточной  мере,  не  обладая  необходимым  опытом  работы,
демонстрирует оторванность от реальной практики. Все это негативно
сказывается на уровне и качестве государственного управления, а в
целом  свидетельствует  об отсутствии    системы  профессиональной
адаптации молодых государственных служащих. Неслучайно в течение
последних двух лет Агентством Республики Казахстан поднимается
вопрос  о  возрождении  института  наставничества,  главной  целью
которого  должно  стать  повышение  профессионализма  молодых
управленцев. Вовторых, в Республике Казахстан сложилась практика,
когда  государственную  службу  воспринимают  как  возможность
своеобразного стартового трамплина для дальнейшего трудоустройства
в государственном и частном коммерческом секторе – национальных
компаниях, холдингах, акционерных обществах и т.д.  В этой связи
вызывает  интерес  проведенный  Общественным  фондом  “Центр
социальнополитических исследований “Стратегия” социологический
опрос государственных служащих. Итоги исследования показали, что
в случае получения приглашения 36 % государственных служащих
предпочли бы работать в частном секторе. 32 %  не стали бы менять
сферу деятельности и такое же количество респондентов затруднились
с ответом. Результаты исследования говорят “о низком социальном
престиже места работы и о неэффективной кадровой политике” [1, 15].
Перечисленные  факты  подтверждают  актуальность  проблемы
профессионализма государственных служащих.

Учеными  даются различные  трактовки профессионализма.  Так
В. В. Черепанов  рассматривает профессионализм, как “реализованную
способность работника (профессионала), направленную на максимально
полное соответствие требованиям производственной среды и работодателя
(администрации)” [2, 78].  При этом ученым акцентируется мысль, что
профессионализм заключается,  прежде  всего,  в  состоянии  деловой
активности.  В.  Г.  Игнатов  и  В. К. Белолипецкий  определяют
профессионализм как меру и качество деятельности в определенной, строго
ограниченной сфере деятельности. С их точки зрения, “наиважнейшая черта
профессионализма  –  это  постоянство,  неизменность,  стабильность
результатов” [3, с. 34]. С большим вниманием проблема профессионализма
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государственных служащих освещается в работах Г. В. Атаманчука. Так
ученым  справедливо  критикуется  мнение  о  всемогущественности
государственного аппарата и государственных служащих. Г.  В. Атаманчук
подчеркивает актуальность профессионализации государственной службы.
Его мнение имеет особое значение для постсоветских стран, в которых в
настоящее  время  с  большим  или  меньшим  успехом  формируются
национальные модели государственной службы.

Профессиональное  развитие  государственной  службы
невозможно без системного воздействия и регулирования социальных
отношений в сфере государственного управления. В нашем понимании
под  профессионализмом  государственного  служащего  следует
понимать систематизированную деятельность служащих эффективно
и качественно выполнять поставленные  задачи и функциональные
обязанности  в  рамках  действующего  законодательства  с  учетом
соблюдения моральноэтических норм.

Деятельность  любого  сотрудника  и  государственного
служащего,  в  частности,  состоит  из  трех  составных  компонентов:
познания, труда и общения. Эффективное общение невозможно без
использования  элементарных  знаний  социологии  и  психологии.
Перечисленные компоненты находят свое выражение в  характерных
чертах профессионализма государственных служащих.

1. Высокий уровень профессиональных знаний и постоянное
стремление к совершенствованию, иначе говоря, профессиональная
компетентность.

2. Рациональное  владение  методами  профессиональной
деятельности.

3. Рассмотрение  профессии  как  жизненной  потребности  и
эффективного способа самовыражения.

4. Неформальный  подход  к  выполнению  служебных
обязанностей.

5. Способность  быть  наставником  для  начинающих
профессиональный путь сотрудников.

6. Стратегическое  мышление  и  видение  перспективы  в
разрабатываемом или исполняемом поручении, проекте, программе.

7. Использование  потенциала  современных  социально
психологических технологий.

Г. В. Атаманчук отмечает, что “сверхзадача в формировании
государственной  службы  состоит  в  том,  чтобы  посредством  всех
возможных  ресурсов  и  действий  заложить  в  государственном
аппарате,  затем  развить  и  укрепить  интеллектуальное  ядро,
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отвечающее уже известным парадигмам XXI века и готовое к встрече
с  новыми  вызовами”  [4,  с.  240].    Использование  современных
социальнопсихологических технологий положительно повлияет на
эффективность государственного управления и существенно повышает
профессионализм государственных служащих. Реализация указанных
технологий  должна  осуществляться  как  на  макроуровне  –  при
реализации  государственной  политики  и  решении  региональных
проблем,  так  и  на  микроуровне  –  при  ежедневной  деятельности
государственных служащих, связанной с оказанием услуг населению
и взаимодействием с коллегами по работе. Трагические события в
городе Жанаозень (Республика Казахстан) являются ярким примером
того, к чему может привести игнорирование происходящих в обществе
социальных процессов со стороны государственных органов.

Государственные  служащие  не  могут  функционировать  без
учета рамок имеющихся социальных отношений. Среда накладывает
определенный  отпечаток  на  формирование  социально
психологических  качеств  любого  человека  и  государственного
служащего в частности.  Под социальнопсихологическими качествами
подразумевают  личностные  качества  человека,  востребованные  в
социуме вообще и, например, в профессиональной среде в частности.
Для выполнения профессиональных задач человек должен обладать
рядом психологических качеств, необходимых для данной профессии
и,  влияющих  на  эффективность  его  труда.  Наличие  таких  качеств
является предпосылкой успешной профессиональной деятельности.

Эффективный  государственный  служащий должен  обладать
рядом профессиональных способностей и комплексом индивидуально
психологических свойств личности человека, отличающих его от других
людей, отвечающих требованиям данной профессии и являющихся
условием ее успешного выполнения. Считается, что личность выбирает
профессиональную деятельность в соответствии с ее способностями,
сложившимися  на  предыдущих  этапах  развития.  Личность  может
переходить от одного вида деятельности к другому, развивая разные
способности,  сочетая  их  различным  образом.  Потенциальные
способности являются условием для новых видов деятельности. Таким
образом,  профессиональные  способности  являются  и  условием,  и
результатом  профессиональной  деятельности,  профессионального
роста личности.

Для  достижения  высокого  уровня  профессионализма
государственных  служащих  необходимы  соответствующие
способности, стремление постоянно учиться и совершенствоваться.
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Профессионализм подразумевает и особое мировоззрение человека.
В  основу  формирования  такого  мировоззрения  должны  быть
положены знания социальной психологии.

Значение  социальнопсихологического  компонента
профессионализма  государственных  служащих  в  условиях
возрастающего  уровня  самоуправления  и  децентрализации
государственного  управления  с  одной  стороны  и  актуализации
социального  контроля  деятельности    государственных  органов
гражданскими институтами, НПО и другими объединениями с другой
объективно будет неуклонно повышаться.
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Бундз В. П.
м. Львів

УРАХУВАННЯ  ОСОБЛИВОСТЕЙ  НАВЧАННЯ  ДОРОСЛИХ   У
СИСТЕМІ  ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого  самоврядування  стає  одним  із  пріоритетів  державної
кадрової  політики.  Про  це  йдеться  у  першочергових  завданнях  з
реалізації Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки [3].
Новий підхід до навчання держслужбовців встановлює і новий Закон
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України “Про державну службу”, який набирає чинності з 1 січня 2013
року [1].

 У системі підвищення кваліфікації передовсім необхідно зважати
на особливу категорію тих, хто навчається, підвищуючи кваліфікацію, –
самодостатніх дорослих людей, які освоїли певні знання, оволоділи
певними навичками.

У сучасній науці про освіту розрізняють два принципові підходи:
педагогічний (стосується навчання у школі, вузі) і андрагогічний, що
більше стосується післядипломного навчання і системи підвищення
кваліфікації.

Відмінність  між  навчанням  дітей  та  дорослих  не  можна
абсолютизувати,  оскільки  доросла  людина  так  само  зацікавлена  у
пізнанні світу, але в неї є певний життєвий досвід, їй властива мотивація
до навчання, усвідомлення відповідальності за свої дії.

Уміння вчитися – складний процес, це комплекс знань і навичок,
які необхідно опанувати для успішного навчання. При цьому кожна
доросла людина, що навчається, повинна чітко уявляти, що таке: освіта
і навчання; процес навчання і роль учасників цього процесу; власні
потреби  і  можливості  у  навчанні  (психофізіологічні,  тимчасові,
побутові, виробничі); моделі навчання; мета свого навчання; види і
форми навчання; методи  навчання і самонавчання; засоби навчання;
програми навчання; організація навчання.  

Знання  або  хоча  б  попереднє  уявлення  про  зазначені  вище
елементи  педагогічної системи і її забезпечення дозволяє дорослій
людині  свідомо  вибирати  і  вибудовувати  свою  власну  траєкторію
навчання, будучи при цьому активним учасником освітнього процесу.
Саме це принципово відрізняє педагогічний і андрагогічний підходи
до процесів навчання.

На особливості навчання дорослих варто зважати викладачам у
своїй практичній і навчальній діяльності. Зазначимо, що різні автори
виділяють різні параметри. Так, Ноулз (Knowles M.S.) [4] розрізняє
традиційне викладання й навчання (педагогіку) і викладання та навчання
для дорослих (андрагогіку).

Педагогіка припускає:
– поводження з учнями як з дітьми, як з порожньою судиною,

яку учитель повинен заповнити знаннями;
– підготовку навчального плану заздалегідь, без обговорення

його цілей і змісту з учнями;
– викладання підготовленого курсу, при цьому учень перебуває

в постійній залежності від викладача на всіх етапах навчання.
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Андрагогіка ж передбачає інші взаємини рівня вчитель – учень:
– кожен є учасником навчального процесу;
– співпраця будується на основі взаємного обміну попереднім

досвідом, ідеями;
– спільно  обговорюється  навчальний  план  і  визначаються

результати навчань.
У межах науки андрагогіки існує велика кількість принципів

навчання  дорослих.  Зупинимося  на  основних,  що  запропонував
американський теоретик і практик освіти дорослих М. Ноулз [4]:

1. Принцип самостійності – усвідомлення навчальної діяльності,
самоврядування.

2. Принцип  досвіду  –  використання  життєвого  досвіду  як
джерела знань.

3. Принцип орієнтації на навчання – вирішення проблем у ході
навчання, а не навчання для вивчення предмету.

4. Принцип  мотивації  навчання  –  негайне  застосування
отриманих знань.

5. Принцип готовності до навчання – визначення завдань щодо
розвитку особистості й оволодіння соціальними ролями.

Відповідно до наведених принципів дорослий  має осмислити процес
навчання на всіх його етапах та набуття знань, які базуються на життєвому
досвіді і спільній діяльності з викладачем, а основним видом навчальної
роботи має бути самостійна  діяльність. Аналізуючи  сутність вказаних
принципів, можна зробити висновок, що вони є основою неперервної освіти.

Р. М. Сміт розглядає навчання як природний  і особистісний
процес змін в людині,  пов’язані з розвитком особистості, досвідом,
який відбувається протягом усього життя.

С. І. Змєєв [2] теж характеризує навчання дорослих, зокрема:
1. Дорослому належить провідна роль у процесі навчання.
2. Доросла  людина  прагне  до  самостійності,  самореалізації,

самоуправління у всіх сферах життя, у тому числі й у навчальній діяльності.
3. Дорослий має досвід, який можна використати як під час свого

навчання, так і навчання колег.
4. Доросла людина навчається для вирішення важливої життєвої

проблеми і досягнення конкретної мети.
5. Дорослий розраховує на негайне застосування результатів навчання.
6. У дорослого  багато обмежень у навчанні (соціальні, тимчасові,

фінансові, професійні й ін.).
7. Процес навчання дорослої людини організований як спільна

діяльність того, кого навчають, і того, хто навчає.
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Отже, андрагогіку можна визначити як сферу освітніх послуг
для осіб, віднесених до дорослих. Саме розвиток цієї сфери забезпечив
значні  зміни  у  сучасній  освіті,  позитивно  вплинув  на  розвиток
формальної, традиційної освіти і зумовив появу нових форм та видів
навчання людей різного віку.

Специфіка  навчання  дорослих  людей  потребує  врахування
скорочених термінів навчання, їх досвіду, напрямку діяльності. Для такої
аудиторії необхідний практично орієнтований курс навчання, де теорія
використовувалася  б  настільки,  наскільки  вона  необхідна  для
розв’язання практичних завдань, оптимально б актуалізувалися знання
і навички, які дорослі вже мали до навчання, а практичні завдання
наближалися до реальних ситуацій, які доводиться вирішувати слухачам
у своїй практичній діяльності. У зв’язку з цим необхідна додаткова
практична підготовка викладачів (тренерів), які працюють з дорослою
аудиторією,  зокрема в системі підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
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адміністративної та інших реформ вимагають щоб компетентність,
професіоналізм, інтелект, творчість державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад відігравали
провідну роль у діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.

Підвищення кваліфікації і перепідготовка – це поглиблення,
розширення й доповнення здобутої раніше кваліфікації. Причому
підвищення кваліфікації – це освітні заходи з удосконалення професії,
а перепідготовка – заходи з освоєння інших (суміжних) професій і
навиків [5].

Пріоритетним  напрямом  державної  політики  має  бути
створення  повноцінної  ефективної  системи  безперервного
професійного  навчання  державних  службовців,  посадових  осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що відповідала б
європейським  фаховим  стандартам  формування  адміністративної
спроможності держави та кращим вітчизняним традиціям [1].

Мета будьякого професійного навчання – підвищувати якість
професійного складу працівників підприємства, організації чи установи,
формувати  в  них  високий  професіоналізм,  майстерність,  сучасне
економічне мислення, вміння працювати в нових економічних умовах
і забезпечувати на цій основі високу продуктивну працю й ефективну
зайнятість [2].

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування спрямоване на послідовне удосконалення
професійних знань, умінь і навиків, зростання майстерності, професії
для професійної діяльності. Для виконання мети підвищення кваліфікації
необхідна висока якість професійного навчання державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування в системі підвищення
кваліфікації.

Організація  та  проведення  навчальних  занять  в  системі
підвищення кваліфікації слухачів значно складніші, ніж у традиційній
вузівській  системі.  Внаслідок  цього,  саме  система  підвищення
кваліфікації  вимагає  сьогодні  більш  поширеного  впровадження
особливих, і насамперед, інноваційних підходів до навчального процесу.
Щоб  цей  процес  був  цікавий  і  ефективний  необхідні  відповідні
працівникипедагоги, які володіють відповідною компетентністю.

На думку науковців,  показниками професійної компетентності
педагогів є:

– загальна сукупність об’єктивно необхідних знань, умінь та
навичок;
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– уміння  правильно  їх  застосувати під  час  виконання  своїх
функцій;

– знання й прогнозування можливих наслідків певних дій;
– результат праці людини;
– практичний досвід;
– гнучкість методу;
– критичність мислення;
– професійні позиції, індивідуальнопсихологічні якості [7].
Структура професійної компетентності викладача може бути

розкрита через педагогічні вміння. Ці вміння представляють собою
сукупність  різноманітних  дій  викладача.  Вони  виявляють  його
індивідуальні  особливості  і  свідчать  про  предметнопрофесійну
компетенцію викладача.

Структура  професійної  компетентності  викладача:  особисті
якості; автономізаційна компетентність; інформаційна компетентність;
продуктивна  компетентність;  предметна  компетентність;  моральна
компетентність;  професійна  компетентність;  полікультурна
компетентність;  соціальна  компетентність;  психологічна
компетентність;  математична  компетентність;  комунікативна
компетентність.

Особисті якості педагога – одна з найголовніших складових
професійної  компетентності:  доброзичливість,  чуйність,
урівноваженість, витонченість, толерантність, рефлексія, людяність,
здатність робити навчальний матеріал доступним; творчість в роботі;
педагогічновольовий вплив на учнів; здатність організувати колектив
учнів; змістовність і яскравість мови, її образність і переконливість;
педагогічний такт; здатність пов’язати навчальний предмет з життям;
спостережливість; педагогічна вимогливість.

Автономізаційна  компетентність   –  здатність  до
саморозвитку,  творчості,   самовизначення,   самоосвіти,
конкурентоспроможність [8, с. 11].

Інформаційна  компетентність  –  за  допомогою  реальних
об’єктів (телевізор, магнітофон, телефон, факс, комп’ютер, принтер,
модем, копір тощо) й інформаційних технологій (аудіо, відеозапис,
електронна  пошта,  ЗМІ,  Інтернет)  формуються  вміння  самостійно
шукати,  аналізувати  та  відбирати  необхідну  інформацію,
організовувати,  перетворювати,  зберігати  та  передавати  її.  Дана
компетентність  забезпечує  навички  діяльності  викладача  стосовно
інформації, що міститься в навчальних предметах та освітніх галузях, а
також у навколишньому світі.
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Продуктивна  компетентність  –  це  вміння  працювати,
отримувати  результат,  ухвалювати  рішення  та  відповідати  за  них.
Більшість науковців серед ключових компетенцій викладача на перше
місце ставить саме продуктивну компетентність.

Предметна компетентність – до змісту якої входить володіння
певними  засобами  навчання  у  сфері  навчального  процесу
(спеціальність).  Це  сукупність  умінь  і  навичок,  необхідних  для
стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в цілому.
До неї входять уміння вибирати правильний стиль і тон у спілкуванні,
управляти їх увагою, темпом діяльності.

Моральна компетентність – Моральна компетентність вміщує
в собі моральну обізнаність, можливість самовизначення в спектрі
моральних цінностей та здатність морально діяти в різних життєвих
ситуаціях [4, с. 32 – 33].

Професійна компетентність – є чинником підвищення якості
освіти і включає професійнозмістовий, технологічний і професійно
особистісний  компоненти.  Професійнозмістовий  компонент
передбачає наявність у викладача цінносте й знань з предмету, який він
викладає, суміжних дисциплін, з дисциплін, що виражають квінтесенцію
спеціальності, якими має оволодіти студент, теоретичних знань з основ
наук, які вивчають особистість людини, що забезпечує усвідомленість
при  визначенні  педагогом  змісту  його  професійної  діяльності  з
виховання, навчання та освіти студентів.

Полікультурна компетентність – оволодіння досягненнями
культури; розуміння інших людей,  їх індивідуальності і відмінностей за
національними,  культурними, релігійними й іншими ознакам.

Соціальна  компетентність  –  здатність  особистості
продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді,
виконувати різні ролі та функції у колективі [6].

Психологічна компетентність – це здатність використовувати
психологічні  засоби  навчання  в  організації  взаємодії  в  освітній
діяльності.

Математична  компетентність  –  вміння  працювати  з
числовою інформацією,  володіння математичними вмінням.

Комунікативна  компетентність  –  Під  комунікативною
компетентністю розуміють здатність встановлювати і підтримувати
необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і
навичок , що забезпечують ефективне спілкування [3].

Саме при наявності відповідної організації навчання і високо
кваліфікованих  педагогів  можливе  досягнення  високої  якості
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професійного  навчання  державних  службовців  та  посадових  осіб
місцевого самоврядування в системі підвищення кваліфікації.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  И
МУНИЦИПАЛЬНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  В  СФЕРЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  СИСТЕМЫ  ПОДГОТОВКИ  И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ  КАДРОВ

В  настоящее  время  в  российском  обществе  происходят
значительные перемены во всех сферах жизни. В связи с этим, изменятся
и  сама  система  образования  государственных  и  муниципальных
служащих. Для реализации эффективного управления изменениями в
различных  направлениях общественной  жизни,  служащие  должны
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овладеть  специальным  уровнем  профессиональной  подготовки,
поскольку она является одним из самых эффективных методов решения
данной  проблемы.  Профессиональная  подготовка  способствует
приобретению  инновационного  пакета  знаний,  умения,  навыки  и
решению проблемы обеспечения высокого качества обучения.

В  органах  государственной  власти  и  муниципального
управления профессиональная подготовка и переподготовка являются
важнейшими условиями в профессиональной деятельности служащих,
поскольку от их профессионализма зависит качественное построение
эффективной системы государственного управления и следовательно,
дальнейшее позитивное развитие страны.

В  связи  с  обязательным  требованием  профессиональной
подготовки служащих, ориентированных на постоянное повышение
профессиональных знаний и должностной рост, система  образование
опирается на данные потребности, интересы, поиск и внедрение новых
методов  обучения  и  соответствующие  технологии,  на  конечный
результат и прежде всего на дистанционный вид обучения и Интернет
образование.  К  числу  наиболее  значимых  относится  проблема
финансирования дополнительного профессионального образования
государственных и муниципальных служащих. Источниками оплаты
их  обучения  являются  бюджетные  и  внебюджетные  средства.
Актуальной проблемой является подготовка лиц впервые принятых
на  государственную  и  муниципальную  службу.  Ее  проблемность
заключается  в  текучести  государственных  служащих  изза
периодических  перестроек  федеральных  органов  исполнительной
власти, увеличении численности служащих различных уровней власти,
многие из которых не имеют необходимых знаний и опыта работы в
государственной и муниципальной службе.

Существуют  различные  особенности  профессиональной
подготовки государственных служащих. Имеющиеся формы обучения,
подразделяются на две группы: на рабочем месте и вне рабочего места.
При  использовании  какихлибо  форм  “вне  рабочего  места”,
обязательно  выполняются два условия: планомерность “отрыва” и
заблаговременность  подготовки  замены  служащего;
компенсационная  основа  замены,  например,  последовательное
отвлечение  служащего  с  взаимозаменяемостью или  материальная
компенсация повышенной нагрузки*.

*  Гришковец А.  А. Правовое  регулирование государственной  гражданской
службы  в  Российской  Федерации:  учебный  курс/А.А.  Гришковец. –  М.  :  Дело  и
Сервис,  2003.  –  464  с.
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Кроме этого, существуют следующие формы образования “на
рабочем  месте”.  Причем,  все  формы  должны  рассматриваться  в
единстве  и  образовывать  непрерывный  цикл.  К  этим  формам
относятся: введение дополнительных, планомерных заданий и указаний,
направленных  на  овладение  новыми  приемами  работы  под
руководством и контролем наставника или куратора; смена рабочих
мест  (ротация)  –  планомерное  изменение  на  определенное  время
профессионального  и  социального  окружения;  передача
ограниченной ответственности за выполнение определенных задач
более высокого уровня иерархии: особенно подходит данная форма
при  предлагаемом  служебном  продвижении  работника;    выдача
особых заданий, участие в работе проектных целевых групп; участие в
работе совещаний, комиссий более высокого иерархического уровня;
подготовка аналитических обзоров информационных источников по
определенной проблеме.

Мероприятия  по  повышению  квалификации  кадров  “вне
рабочего  места”  подразделяются  на:  повышение  квалификации
работников,  работающих  в  государственном  аппарате  управления
первые  два  года  (обучение  включает  семинары,  где  слушатели
знакомятся с основами теории и практики управления, приобретают
юридические или экономические знания); повышение квалификации
по отраслевым функциям деятельности специалистов и руководящих
работников  государственного  аппарата  (подготовка  к  выполнению
сложных задач и функций более ответственных постов) *.

На  данном  этапе  подготовки  преобладающее  значение
получают  семинары.    В  ряде  мероприятий  по  повышению
квалификации определенное внимание должно уделяться подготовке
государственных  служащих  к  аппаратной  работе.  Данному
направлению посвящены семинары по ознакомлению с основными
чертами регламента работы Федерального собрания РФ и парламентов
других  государств.  На  семинарах  слушатели  могут  получать
представление  о:  формулировании  и  обсуждении  повестки  дня;
регламенте докладов;  распределении должностных функций между
различными  федеральными  органами;  представлении  проектов
законов, резолюций и различных информационных материалов.

Служащие  определенных  должностей,  претендующие  на
занятие  более  высоких  должностей,  проходят  обучение  и

*  Демина  А.А.  Государственная  служба  в  странах  основных  правовых
систем мира: Нормативные акты  /  под ред. А. А. Демина. –  М.  : Книгодел,2004. –
560  с.
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переподготовку по углубленной программе. Часть тем представлена в
общих чертах, а по темам первостепенной важности даются более
глубокие знания.

Несмотря  на  то,  что  подготовка  –  это  не  просто  получение
современных  и  инновационных  знаний,  знакомство  с  новыми
возможностями,  результатом обучения, но  и  должна  присутствовать
возможность выработки у руководителей способности находить самые
эффективные решения в каждодневной практике. Специфика подготовки
и переподготовки руководителей определяется как структурой, так и
содержанием их  профессиональной деятельности  на  местах.  Среди
важнейших целей, профессиональной подготовки государственных и
муниципальных служащих можно выделить следующие: дать знания,
необходимые для успешного решения стоящих перед руководителем
задач; обучить навыкам и умениям, необходимым для эффективного
руководства;  дать  возможность  творчески  переосмыслить  свою
повседневную работу и стимулировать потребность в совершенствовании
собственной работы;  способствовать успешному  достижению целей
акционерного общества*.

Результатом программы обучения высшего звена управления
должен  стать:  вопервых,  более  высокий  уровень  понимания
руководителями  стоящих  перед  ними  управленческих  задач,  и  во
вторых, резервов эффективного управления персоналом в процессе
реализации целей различного направления. Реформа государственной
службы  принесет  реальную  практическую  пользу,  при  условии
качественной подготовки новых кадров, при обеспечении условиями
для их профессионального отбора и роста, при усвоении ими тех знаний
и  навыков,  которые  требуются  для  качественного  выполнения
профессиональных обязанностей.

Подготовка новых кадров, являются главенствующим условием,
без  которого  успех  реформы  невозможен,  это  значительная,
трудоемкая  и  длительная  часть  реформы.  Новый  стиль
профессиональной деятельности служащего,  его этические нормы,
новые  взгляды  на  содержание  профессии  и  способы  выполнения
должностных обязанностей не проявляются сразу. Только в практике
применения  преодолевается  давление  со  стороны  устаревших
традиций,  эти  нормы  станут  основой  эффективной  работы
государственной  службы  в  современном  гражданском  обществе,
смогут привести к изменению ситуации в целом.

*  Борисов  Е.  И.  Прежде  чем  учить  руководителей  /  Е.  И.  Борисов  //
Служба  кадров.  –  2007.  –  №1  –  С.51  –  54.
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Таким  образом,  организация  подготовки,  переподготовки  и
повышения  квалификации  государственных  и  муниципальных
служащих  подчинена  оптимальной  реализации  необходимых
принципов  и должна включать в себя систему мер по созданию новых
условий,  перепрофилированию  и  улучшению  существующих
специальных  учебных  заведений  и  их  подразделений,  а  также  по
оптимизации  механизмов  конкурсного  отбора  и  селекции  как
обучаемых, так и обучающих.
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СУЧАСНЕ  РЕФОРМУВАННЯ  ЗАКОНОДАВСТВА  УКРАЇНИ
ПРО  ДЕРЖАВНУ  СЛУЖБУ  ТА  ЙОГО  ВПЛИВ  НА

МЕХАНІЗМИ  ФОРМУВАННЯ  І  РЕАЛІЗАЦІЇ  ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ  У  СФЕРІ  ПІДГОТОВКИ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Єдиним чинним на сьогодні, законом у нормативноправовій
базі з регулювання механізмів формування та реалізації державної
політики у сфері підготовки державних службовців є Закон України від
16 грудня 1993 р. № 3723ХІІ “Про державну службу” [3] (далі – Закон) .

Згідно  зі  ст. 4  Закону,  право  на  державну  службу  мають
громадяни  України,  які  здобули  відповідну  освіту  і  професійну
підготовку.  Також  ст. 10  Закону  закріплений обов’язок  державних
службовців підвищувати свою кваліфікацію. У ст. 27 цього ж Закону,
серед  інших  чинників  переважного  права  просування  по  службі,
наголошено на постійному підвищенні професійного рівня.
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Окрім згаданих, у Законі є й спеціальна стаття, що регулює
питання навчання і підвищення кваліфікації державних службовців
(ст. 29). Згідно з нею, державним службовцям створюються умови для
навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах
(на факультетах) та шляхом самоосвіти. Ця ж стаття закріпила обов’язок
державних  службовців  підвищувати  свою  кваліфікацію  постійно,
зокрема через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило,
не рідше одного разу на п’ять років. Зазначмо, що у жовтні 2010 р.
ст. 29 Закону було доповнено третьою частиною, яка визначає, що “при
Президенту України діє Національна академія державного управління –
державний вищий навчальний заклад з підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації державних службовців” [3]. Ця зміна до Закону
легітимізувала НАДУ на вищому законодавчому рівні.

Однак, як ми уже наголошували [1, с. 396], Закон давно вичерпав
свій ресурс, є морально застарілим й потребує оновлення, зокрема, і
щодо регулювання механізмів формування та реалізації державної
політики у сфері підготовки державних службовців.

17  листопада 2011 р.  Верховна  Рада  України ухвалила  нову
редакцію Закону України “Про державну службу” № 4050VI [4] (далі –
нова  редакція  Закону),  який  набирає  чинності  з  1  січня  2013 р.
Зазначимо,  що  нова  редакція  Закону  є  абсолютно  відмінною  від
чинного Закону [3] у тому числі і в частині регулювання механізмів
формування  та  реалізації  державної  політики  у  сфері  підготовки
державних службовців. Зокрема, у новій редакції Закону введене нове
поняття “рівень професійної компетентності особи”.

Згідно із п. 8 ст. 1 нової редакції Закону України “Про державну
службу”,  рівень  професійної  компетентності  особи  –  це
характеристика особи, що визначається її освітньокваліфікаційним
рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями,
уміннями  та  навичками.  Тобто  підготовка  державних  службовців
знаходиться в межах цього поняття, оскільки, як ми визначили [2, с. 417],
підготовка  державних  службовців  –  це  здобуття  кваліфікації
бакалавра з напряму підготовки в галузі знань “Державне управління”
та  здобуття  кваліфікації  магістра  за  спеціальністю  в  галузі  знань
“Державне  управління”.  Таким  чином,  рівень  професійної
компетентності державного службовця прямо залежить від рівня його
підготовки.

Загалом  нова  редакція  Закону  України  “Про  державну
службу” [4] визначає деякі засади формування та реалізації державної
політики у сфері підготовки державних службовців, зокрема:
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– врегульовує віднесення посад працівників НАДУ до посад
державних службовців (п. 8 ч. 2 ст. 2);

– визначає,  що  організацію  підвищення  рівня  професійної
компетентності державних службовців забезпечує керівник державної
служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки
Крим або їх апараті, якщо інше не передбачено законом (п. 6 ч. 2 ст. 8);

– закріплює право державного службовця на підвищення рівня
професійної  компетентності  за  рахунок  державних  коштів
(п. 5 ч. 1 ст. 10);

– закріплює  обов’язок  державного  службовця  підвищувати
рівень своєї професійної компетентності (п. 10 ст. 11);

– установлює, що право на державну службу мають громадяни
України з урахуванням вимог щодо рівня професійної компетентності,
напряму підготовки (спеціальності) (п. 1 ст. 15);

– установлює вимоги до рівня професійної компетентності особи,
яка претендує на зайняття посади державної служби: для посад, що відносяться
до  підгруп V3, V4 – неповна вища освіта, для підгрупи V2 посад – базова
вища освіта, а для усіх решту посад – повна вища освіта (ст. 16);

– визначає, що оцінювання результатів службової діяльності
державного  службовця  проводиться  і  для  виявлення  необхідності
підвищення рівня професійної компетентності (ст. 29);

– визначає, що підвищення рівня професійної компетентності
державного службовця проводиться за кошти державного бюджету та
інших джерел, не заборонених законом, у формі професійних програм,
спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування, інших
форм  у  порядку,  визначеному  спеціально  уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань державної служби, та
шляхом  навчання,  у  тому  числі  підготовки,  перепідготовки  та
підвищення кваліфікації у відповідних вищих навчальних закладах згідно
із законодавством (п. 1 ст. 30);

– установлює,  що  головним  вищим  навчальним  закладом  у
системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
у  галузі  знань  “Державне  управління”  є  Національна  академія
державного управління при Президентові України (п. 2 ст. 30);

– визначає,  що  організацію  підвищення  рівня  професійної
компетентності державних службовців забезпечує керівник державної
служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки
Крим або їх апараті, у межах витрат, передбачених на їх утримання
(п. 3 ст. 30). Зазначимо, що дана норма повністю дублює норму закону
наведену у п. 6 ч. 2 ст. 8;
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– установлює, що підвищення рівня професійної компетентності
державних службовців проводиться в разі потреби, але не рідше одного
разу  на  три  роки.  Необхідність  підвищення  рівня  професійної
компетентності  державного  службовця  визначається  його
безпосереднім керівником та службою персоналу державного органу,
органу  влади  Автономної  Республіки  Крим  або  їх  апарату  за
результатами оцінювання службової діяльності (п. 4 ст. 30);

– визначає, що керівник державної служби в державному органі,
органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті забезпечує
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців,
які вперше призначені на посаду державної служби, протягом року з
дня їх призначення (п. 4 ст. 30);

– установлює, що до стажу державної служби зараховується
час  підвищення  рівня  професійної  компетентності  державного
службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його
завершення ця особа повернулася на державну службу (п. 9 ч. 2 ст. 35);

– установлює,  що державному  службовцю  надаються  також
додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (п. 4 ст. 51).

Отже, прийняття нової редакції Закону України “Про державну
службу”  відкриває  нові  перспективи  у  реформуванні  системи
підготовки  державних  службовців,  а  його  реалізація  сприятиме
виробленню нових механізмів формування та реалізації державної
політики у сфері підготовки державних службовців.
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Калашник Н. С.
м. Дніпропетровськ

РОЗВИТОК  САМООСВІТИ  ЯК  ПЕРСПЕКТИВНИЙ  НАПРЯМ
МОДЕРНІЗАЦІЇ  СИСТЕМИ  ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ

ДЕРЖАВНИХ  СЛУЖБОВЦІВ

Система підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування покликана забезпечити
збереження, оновлення і розвиток компетенцій, необхідних для
ефективного  вирішення  професійних  завдань  та  забезпечення
високого  рівня  якості   державної   служби.  Реформи  щодо
модерні заці ї   державного  управління   у  р ізних   сферах
діяльностікраїни, в тому числі і в державній службі, вимагають
оновлення шляхів підготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців.

Сучасне розуміння самоосвіти як явища неможливе у розриві з
таким  поняттям  як  безперервна  освіта  (якщо  дослівно  перекласти
термін, який застосовується в англомовній науковій літературі “life
long education”, – освіта впродовж життя).

На  35ій  Міжнародній  конференції  з  освіти  особливо
наголошувалося,  що  освіту  дорослих  і  безперервну  освіту  не  слід
ототожнювати. У документах 19 Генеральної конференції ЮНЕСКО
безперервна освіта визначається як “необмежене в часі щодо термінів
навчання, ні в просторі відносно місця, ні відносно методів навчання,
воно об’єднує всю діяльність і ресурси в галузі освіти і спрямоване на
досягнення гармонійного розвитку потенційних здібностей особистості
і прогресу в перетворенні суспільства”. Безперервна освіта є засобом
зв’язку та інтеграції, що дозволяє синтезувати ряд елементів у вже
існуючій системі освіти і основоположний принцип організаційної
перебудови різних ланок соціальних систем [1]. Отже модернізація
державної служби є не можливою без процесу модернізації підготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців, враховуючи вимоги
безперервної освіти.

Зазначимо,  що  в  сучасних  умовах  та  в  контексті  концепції
безперервної освіти, самоосвіта пов’язана не тільки і не стільки з освітою
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як  такою, скільки з  інформаційним суспільством, з  можливостями
освоювати  різну  інформацію  та  оперативно  реагувати  на  події.
Виступаючи  умовою  формування  у  людей  нового  ставлення  до
інформації,  знання,  комунікації,  тобто  основних  компонентів
інформаційного  суспільства,  самоосвіта  є  засобом,  який  здатен
підтримувати  кваліфікацію  державних  службовців  на  рівні,  що
потребує  суспільство.  Самоосвіта  вже  вийшла  далеко  за  межі
інституційної (формальної) освіти та розглядається як окреме соціальне
явище, як в системі набуття освітньокваліфікаційного рівня так і поза
нею. З одного боку самоосвіта є органічною частиною всіх підструктур
системи формальної освіти, а з  іншого – вже окремою незалежною
самостійною структурою,  що виступає підґрунтям для подальшого
розвитку  особистості  вже  поза  межами  здійснення  навчального
процесу  в  структурі  формальної  освіти,  є  засобом  розкриття  та
реалізації потенціалу людини. Говорячи про впровадження програм
безперервної освіти, можна охарактеризувати їх двома важливими
рисами  –  безперервність  та  перехід  від  прямої  передачі  знань  до
індивідуального процесу переробки інформації в  знання, тобто від
освіти до самоосвіти.

В умовах адміністративної реформи саме така риса самоосвіти
як безперервність є ключовою. Такого ефекту не здатне забезпечити
жодне періодичне навчання в системі підвищення кваліфікації. Постійне
зростання ваги самоосвіти в системі підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування зумовлено
об’єктивними чинниками:

– прискорення темпів науковотехнічного прогресу;
– зростання обсягу та швидке застарівання інформації;
– мінливість  вимог  до  професійної  діяльності  державних

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, пов’язаних з
реалізацією  реформ  та  постійним  вдосконаленням  державного
управління;

– безмежність професійного та особистісного вдосконалення
державних службовців;

– визначальна роль особистості державного службовця у власній
освіті та підвищенні власного професіоналізму;

– розвиток і збагачення загальної культури державного службовця,
як невід’ємної складової професійної культури [6, с. 129 – 145];

– індивідуалізація потреб громадян породжує індивідуалізацію
у реагуванні державних службовців, всю необмеженість якої не може
осягнути жодне курсове навчання.
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В інформаційному суспільстві сфера знання є віссю, навколо
якої  “організовуються”  нові  технології,  економічне  зростання,
соціальний  розвиток.  В  даний  час  самоосвіта  стимулюється
здебільшого професійнослужбовою діяльністю людини, яка у разі її
збіднення гальмує сам цей процес. Чинне нормативне забезпечення
проходження державної служби, зокрема  і  здійснення підвищення
кваліфікації, передбачає самоосвіту як шлях навчання та підвищення
кваліфікації (ст. 29 чинного Закону України “Про державну службу”) [2].
У Законі України  “Про  державну службу”,  який  набере чинність в
січні  2013  року,  самоосвіта  як    шлях  або  засіб підвищення  рівня
професійної  компетентності  державного  службовця  окремо  не
визначається, але передбачається, що підвищення рівня професійної
компетентності  здійснюється  у  формах  і  порядку,  визначеному
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань  державної  служби  [3]. В  Концепції  реформування  системи
підвищення  кваліфікації  державних  службовців,  посадових  осіб
місцевого  самоврядування  та  депутатів  місцевих  рад  самоосвіта
передбачається як вид підвищення кваліфікації [4]. Такий же підхід
закріплений і в Положенні про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  і  посадових  осіб
місцевого самоврядування [5]. На жаль, жоден нормативний документ,
попре  все  зростаючу  роль  самоосвіти  у  підвищенні  кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,
не деталізує поняття самоосвіти в контексті розвитку державної служби
та не розкриває засобів і шляхів управління цим процесом.

В якості висновку зазначимо, що в сучасних умовах розвитку
суспільства самоосвіта державних службовців розглядається як окреме
соціальне  явище,  як  складова  системи  набуття  освітньо
кваліфікаційного рівня та підвищення кваліфікації, а також, як складова
навчального процесу в межах інституалізованої освіти. Всі три підходи
актуальні для підвищення рівня професійної компетентності державного
службовця. В умовах тотальної інформатизації суспільства самоосвіта
стала важливою складовою пізнання світу і в перспективі її роль буде
тільки зростати. Основною проблемою реалізації самоосвіти як шляху
підвищення рівня професійної компетентності державного службовця
є подолання її формалізації. На сьогодні,  самоосвіта здійснюється
державними службовцями стихійно та інтуїтивно. Значна кількість
державних  службовців  не  має  необхідних  навичок  та  звички  до
самоосвіти.  Створення  дієвого  інструментарію,  який  би  дозволив
державним  службовцям  здійснювати  самоосвіту,  а  керівникам
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структурних підрозділів організовувати та сприяти цьому процесу, є
перспективним  напрямом  розробок  в  сфері  модернізації  системи
підвищення кваліфікації державних службовців.
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ОСОБЛИВОСТІ  РОЗРОБКИ  СТРАТЕГІЇ  ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ  ДЕРЖАВНИХ  СЛУЖБОВЦІВ

Кінець  XX  ст.  приніс  численну  кількість  реформ,  змін  і
нововведень у сферу державного управління. Пошук шляхів вирішення
складних проблем сфокусував увагу як на зростанні ефективності і
корисності  органів  державної  влади,  так  і  удосконаленні
професіоналізму і відповідальності державних службовців.

Державним  службовцям  у  короткий  термін  необхідно  було
осягнути нові навики і вміння, здобути відповідну кваліфікацію для
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налагодження  взаємодії  з  громадськістю  на  основі  принципів
демократичності, прозорості, відкритості, підзвітності.

Успішний досвід європейських країн свідчить, що якісні зміни в
системі державного управління стали можливі за умови здійснення
ефективної кадрової політики, важливою частиною якої є дієва система
підвищення кваліфікації державних службовців.

Підвищення кваліфікації державних службовців – це навчання
з  метою  оновлення  та  розвитку  умінь  і  знань,  необхідних  для
ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній
службі. Відповідно система підвищення кваліфікації включає: об’єкти,
мету,  правове  забезпечення,  фінансування,  заклади  освіти,
викладацький склад, зміст програм, за якими проводиться навчання
тощо.

У  процесі  формування  системи  підвищення  кваліфікації
державних службовців важливе місце посідає розробка її стратегії, що
забезпечує досягнення головних цілей та сприяє плануванню роботи з
кадрами в системі державної служби.

Метою  таких  стратегій  є  професійне  зростання  державних
службовців, розробка окремих стандартів якості надання послуг із
підвищення  кваліфікації,  розвиток  кваліфікованості  та  потенціалу
державних службовців.

Розробка  стратегій  підвищення  кваліфікації  державних
службовців  повинна  забезпечувати  виконання  таких  цільових
установок:

– системність  процесу  підвищення  кваліфікації  державних
службовців;

– адаптацію  вмінь  і  кваліфікації  державних  службовців  до
процедурних, законодавчих змін в системі державного управління;

– підвищення ефективності державного управління;
– розвиток мобільності управлінських кадрів задля посилення

змоги виконання завдань на різних управлінських етапах;
– удосконалення мотивації персоналу на державній службі;
– підвищення якості надання послуг громадянам;
– підтримка розвитку персоналу у системі державної служби

тощо.
Доцільно зазначити, що такі стратегії розроблені у багатьох

країнах світу, зокрема: США (кожен штат розробляє стратегічний план
розвитку державної служби загалом і процесу підвищення кваліфікації
зокрема), Польщі (Стратегія навчання в системі державної служби),
Чорногорії  (Стратегія  підготовки  в  системі  державної  служби),
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Македонії (Стратегія навчання, підвищення кваліфікації і розвитку
державних службовців), Хорватії (Стратегія професійної підготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців) тощо [2]. Також процес
підвищення  кваліфікації  може  бути і  частиною стратегії  розвитку
системи державної служби.

Звісно, системи підвищення кваліфікації державних службовців у
різних країнах мають свої унікальні особливості, що головним чином впливає
на  зміст  стратегії. Проте  процес розробки  та впровадження  стратегії
підвищення кваліфікації державних службовців має певні загальні спільності.

Процес розвитку стратегії проходить декілька етапів:
– аналіз поточної системи підвищення кваліфікації державних

службовців;
– розробка  державної  стратегії  підвищення  кваліфікації

державних службовців;
– реалізація стратегії;
– оцінка (отримання зворотнього зв’язку) виконання стратегії.
Розробці  стратегії  підвищення  кваліфікації  державних

службовців  передує  формування  певної  філософії  розвитку
професійного  потенціалу  державних  службовців,  яка  визначає  ті
цінності та завдання, що є необхідними для здійснення ефективного
державного управління.

Одним із важливих елементів є аналітична складова розробки
стратегії  підвищення  кваліфікації  державних  службовців,  до  якої
належить: опис ролі підвищення кваліфікації державних службовців у
контексті  проведення реформ  у  державному управлінні;  визначення
основних проблем у сфері підвищення кваліфікації; вироблення мети і
пріоритетних завдань удосконалення в системі підвищення квалфіфкації;
напрацювання  напрямків  забезпезпечення  безперервного  процесу
удосконалення підвищення кваліфікації державних службовців.

Безпосередньо  процес  розробки  стратегії  підвищення
кваліфікації  державних  службовців  скаладається  з  декількох
взамоузгоджених етапів (рис. 1) [1].

У процесі розробки стратегії важливою умовою є узгодженість
таких принципів підвищення кваліфікації державних службовців

– відповідність процесу підвищення кваліфікації цілям розвитку
системи державного управління;

– узгодженість  змiсту  пiдвищення  квалiфiкацiї  сучасним
науковим досягненням;

– поєднання теоретичної  та  практичної  складових у  процесі
підвищення кваліфікації;
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– динамічності та оперативності здобуття знань державними
службовцями;

– безперервність  процесу  оволодіння  новими  заннями  та
вміннями державними службовцями;

– можливість постійної модернізації форм та методів навчання
в процесі підвищення кваліфікації державних службовців тощо.

Рис. 1. Схематична модель розробки стратегії підвищення
кваліфікації державних службовців
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можливостей установ, що 
надають послуги з 

підвищення кваліфікації 

Аналіз цілей розвитку 
системи державного 

управління 

     
 
 

  Бачення стратегії 
підвищення 
кваліфікації 
державних 
службовців 

 

Багатоступенева 
система цілей з 
відповідними 

часовими 
межами 

  Підготовка 
суб’єктів процесу 

підвищення 
кваліфікації 
державних 
службовців 

  Опис процесу 
підвищення 
кваліфікації 
державних 
службовців 

 

     
 
 

  Робочі завдання   
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Отже, розробка стратегії підвищення кваліфікації державних
службовців сприятиме налагодженню  системного та ефективного
процесу  здобуття  знань  державними  службовцями,  досягнення
високої якості навчання державних службовців у системі підвищення
кваліфікації, спритиме уніфікації стандартів до здійснення підвищення
кваліфікації  та  досягнення  пріоритетних  цілей  у  державному
управлінні.
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КАДРОВИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ  У  ДЕРЖАВНІЙ  МОЛОДІЖНІЙ
ПОЛІТИЦІ  В  УМОВАХ  АДМІНІСТРАТИВНОЇ  РЕФОРМИ

Надзвичайно важливою на усіх етапах розробки та реалізації
молодіжної  політики  є  проблема  компетентності  та  професійності
кадрів, які володіють необхідною підготовкою з організації управління
процесами розробки та реалізації питань молодіжної політики та її
заходів. Менеджмент у будьякій сфері або галузі суспільної діяльності,
у  сфері  молодіжної  політики,  особливо,  нерозривно  пов’язаний
людьми,  які  виконують  різноманітні  управлінські  функції.  Аналіз
діяльності органів влади усіх рівнів показує, що специфіка завдань,
котрі  розв’язують  у  системі  менеджменту  молодіжної  політики,  в
основному, визначає  переважно розумовий  і  творчий  (креативний)
характер управлінської праці, в якому постановка мети, розроблення
способів  і  прийомів  її  досягнення,  а  також  організація  спільної
діяльності з покращення роботи з питань молодіжної політики складає
головний сенс і зміст праці осіб, котрих зараховують до управлінського
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персоналу [1]. Підставою для цього слід вважати тісний зв’язок у роботі
менеджерів  і  фахівців,  котрі  працюють  у  постійному  контакті  та
забезпечують виконання відповідного рішення з молодіжного питання.
Такий підхід варто враховувати і в системі менеджменту роботи з питань
молодіжної політики незалежно від того, яку посаду займає менеджер
і яким напрямком молодіжної політики він займається.

Менеджер з реалізації молодіжної політики – це представник
органу влади, котрий здійснює управлінську діяльність та вирішує
управлінські  задачі.  Тому  можна  стверджувати,  що  менеджери  по
роботі з молоддю є ключовими управлінцями в організаціях і службах
управлінь  та  відділів  соціальних  служб  для  молоді,  у  справах
неповнолітніх та інших владних інституціях скерованих на молодь [2].
Однак, не всі менеджери з реалізації молодіжної політики відіграють
однакову роль у тій або іншій установчій організації, тому що завдання
та функції, які розв’язуються та виконуються різними менеджерами
не ідентичні. У сучасних владних структурах, які працюють з молоддю
слід виокремити наступні види розподілу діяльності  менеджерів  з
реалізації  молодіжної  політики:  функціональний;  структурний
(горизонтальний  і  вертикальний);  технологічний  і  професійно
кваліфікаційний [3].

Функціональний  розподіл  управлінської  праці  менеджерів  з
реалізації молодіжної політики повинен ґрунтуватись на формуванні
груп з працівників структурних підрозділів по роботі з молоддю, які
виконують  однакові  функції  менеджменту,  наприклад,  функції
планування, організації, контролю тощо. Відповідно  до цього одні
управлінські  працівники  підрозділів  молодіжної  політики
спеціалізуються на плануванні,  інші – скеровують свої  зусилля на
реалізацію розроблених заходів, а треті – зосереджені на контролі за
ходом діяльності управління (відділу), та оцінці цієї діяльності загалом.
Структурний горизонтальний розподіл управлінської праці менеджерів
молодіжної роботи формується виходячи із характеристики діяльності
підрозділу.  Через  різномаїтість  функціональних  обов’язків,  які
впливають на розподіл управлінської праці, він завжди є специфічним
для кожного з підрозділів молодіжної політики зокрема, тому кожний
із підрозділів, в залежності від напряму його конкретної роботи, повинен
будувати  свою  роботу  виходячи  із  обставин,  що  склалися.
Вертикальний розподіл  управлінської  праці в  молодіжній  політиці
побудований на виокремленні, в основному, трьох ступенів або рівнів
управління:  вищого,  середнього  і  низового  [4].Технологічний  і
професійнокваліфікаційний  рівень  управлінської  діяльності
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працівників  молодіжної  політики  повинен  враховувати  види  та
складність робіт, яку вони виконують.

За цими критеріями у складі апарату управління молодіжною
політикою можна виділити три категорії управлінських працівників:
керівників, фахівців і службовців. Якщо розглядати їхню працю з погляду
технології процесу управління, то завдання керівників структурних
підрозділів зводиться до прийняття рішень і організації їх практичної
реалізації, що вимагає розширеного обсягу умінь та знань аналітично
прогностичної та координаційної діяльності. Разом з тим їм необхідні
вміння та знання із організаційнозабезпечувальних функцій. Останнє
передбачає  спрямованість  керівника  створювати  та  дієво
впроваджувати  механізми  нормативноправового,  економічного,
фінансового,  інформаційного  та  інших  видів  забезпечення
функціонування керованих ним підрозділів. Діяльність керівника на
сучасному етапі вже не може в повній мірі відповідати лише першому
рівні  компетенції  (який регламентує  тільки  виконання  визначених
управлінських процедур та стандартних операцій). Керівник молодіжної
політики  другого  рівня  компетенції  основну  увагу  вже  повинен
приділяти  формуванню особистого  ставлення до  тих процесів,  які
відбуваються у молодіжній  політиці.  При  розв’язанні молодіжних
проблем він повинен підходити креативно, застосовуючи принципово
нові методи до їх вирішення. І найвищим варто вважати керівника
молодіжної  політики  третього рівня  компетенції,  це  коли  в  його
діяльності  починають  переважати  такі  фактори,  як  персональні
стандарти, цінності та моральні норми [5].

В  умовах  становлення  в  Україні  засад  ринкової  економіки
менеджери з реалізації молодіжної політики повинні вміти приймати
рішення  в  умовах  найвищого  ризику  та  невизначеності.  За  таких
обставин  менеджери  з  реалізації  молодіжної  політики  зобов’язані
володіти і, власне підприємницькими навичкам – зокрема, умінням
швидко орієнтуватись в мінливій ринковій ситуації, перерозподіляти
ресурси в найбільш вигідні сфери застосування, бути лідерами [6].
Отримання позитивних зрушень в управлінні питаннями молодіжної
політики вимагає від менеджерів наявності як мінімум трьох основних
умінь та навичок. Це практичні (або технічні) уміння, тобто уміння
володіти спеціальними  знаннями,  мати  концептуальні  уміння,  що
містять у собі три наступних компоненти: перспективне чи стратегічне
планування;  формування  відносин  усередині  організації;  побудову
корпоративних правил поведінки організації (установи) в суспільстві. І
нарешті, останні найважливіші уміння – комунікаційні уміння, тобто
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уміння  ефективно  працювати  з людьми  і  серед  людей,  об’єктивно
оцінювати  характер  людей  та  їхні  мотивації,  ефективно  керувати
персоналом.  Слід  зауважити,  що  на  кожному  із  можливих  рівнів
молодіжної політики (вищому, середньому та нижчому) ступінь прояву
основних груп умінь різна.  Виключення складають лише комунікаційні
уміння (уміння працювати з молодим середовищем), які практично
однаково необхідні менеджерам з реалізації молодіжної політики на
кожному рівні управління організацією чи установою, що підкреслює
їхню особливу значимість. Так, менеджери з реалізації молодіжної
політики низового рівня мають бути добре підготовленими практично,
тому що  до  їх  обов’язків входить  навчати, направляти,  спонукати
виконавців  до  покращення  роботи  серед  молоді.  Менеджерові  з
реалізації молодіжної політики середнього рівня рівною мірою потрібні
як  практичні  так  і  концептуальні  уміння.  Керівники  вищого  рівня
молодіжної політики цінуються не стільки за практичні уміння, скільки
за  концептуальні  [7].  Однак,  сьогодні  усе  більшу  роль  повинні
відігравати й уміння менеджерів  з реалізації молодіжної  політики
працювати в  єдиній команді,  особливо  гостро ця проблема постає
перед керівниками середньої та низової ланки управління. Якщо раніше
в  умовах  централізованої  адміністративнокомандної  системи  всі
вказівки поступали “зверху” і не мали права на заперечення, то в наш
час вже необхідні творчі підходи керівника до вирішення проблемних
питань  [8].  Дійсна  управлінська  команда  обов’язково  повинна
складатися з професіоналів, знайомих як з теорією, так і практикою
управлінського  консультування.  Одна  з  головних  причин  роботи  в
команді полягає в тому, що всі підрозділи сучасного органу молодіжної
політики настільки  тісно взаємозалежні,  що  використання  різних
менеджерських стилів буде просто не ефективним. Не менш важлива
причина  –  багатогранність  і складність розв’язуваних  проблем,  їх
комплексний  характер.  Об’єднання  в  одній  особі  технологічної
компетентності, володіння економічними, правовими, психологічними,
соціологічними й управлінськими знаннями при їхньому нинішньому
обсязі  явище досить рідкісне. Тому сучасний менеджер з реалізації
молодіжної політики повинен спиратись на досвід та інтелект своїх колег,
котрі відповідають за різні напрями та аспекти діяльності в молодіжних
організаціях та установах.Сьогодні діяльність органів державної влади
в царині молодіжної політики на місцях потребує глибокого наукового
осмислення [9]. Постала необхідність глибокого аналізу сучасного етапу
становлення державної молодіжної політики, оцінки її ефективності та
перспектив соціальної та політичної орієнтації в цілому.
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Проказина Н. В.
г. Орел

РАЗВИТИЕ  СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ГРАЖДАНСКИХ  СЛУЖАЩИХ  В

СИСТЕМЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Потребностями современной практики управления обусловлен
социальный заказ системе высшего профессионального образования
на  “производство”  управленческих  кадров.  Ответом  на  этот  заказ
является  подготовка  работающих  государственных  гражданских
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служащих  через  систему  дополнительного  профессионального
образования.  В  качестве  достоинства  этого  способа  подготовки
управленцев  является  непосредственная  связь  с  реальной
управленческой практикой. Именно практические навыки определяют
уровень и квалификацию государственных гражданских служащих и,
как следствие – цели, содержание и методологию обучения.

Анализируя  существующую  систему  дополнительного
профессионального  образования  государственных  гражданских
служащих А. В. Сурин, говорит о том, что в ней накоплен значительный
опыт, созданы достаточно результативные программы, но вся система
направлена  на  решение  сегодняшних  проблем.  Тем  самым
управленческая практика воспроизводит противоречия и проблемы
настоящего, а система образования закрепляет ее в качестве образца и
эталона,  основываясь  на  фундаментальном  тезисе  связи  науки  и
практики [4, с. 240]. Это прослеживается как в выявленных особенностях
социологического  мышления  и  социологического  воображения
государственных гражданских служащих.

Однако, следует особенно подчеркнуть,  что социальная практика
требует решения современных управленческих задач не с позиции прошлого,
а с позиции будущего, что существенно переориентирует систему подготовки
специалистов в сфере образования. Возникает противоречивая ситуация: на
вызовы будущего  человек отвечает  методами прошлого. Сложившийся
парадокс проявляется в том, что  ориентация на сложившуюся практику
становится фундаментально непрактичной [4, с. 240].

Поддерживая тезис Э. Морена о том, что образование должно
способствовать развитию общей способности мышления, включающей
в себя умение понимать сложное, контекст, многомерность и глобальные
отношения [2, с. 38], считаем, что социологическое образование будет
способствовать  формированию  социологического  мышления  и
воображения.

Актуальность  сформулированной  задачи  подтверждается
сложившимися  тенденциями  в  сфере  профессиональной
переподготовки  и  повышения  квалификации  государственных
гражданских служащих. В. С. Карпичев отмечает, что в настоящее время
сложилась  система  “поддерживающего  профессионального
обучения”,  что  не  соответствует  требованиям  формирующейся
постиндустриальной цивилизации [1, с. 77].

Социологическая культура государственных гражданских служащих
является составной частью профессиональной культуры государственных
гражданских служащих. Поэтому, считаем целесообразным в условиях
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дополнительного  профессионального  образования  реализовывать
направления, обеспечивающие формирование и развитие социологической
культуры государственных гражданских служащих.

Развитие  социологической  культуры  государственных
гражданских служащих, детерминировано существующей системой
дополнительного  профессионального  образования.  Основные
направления  развития  обусловлены  ее  особенностями  и
характеристиками.

Развитие “лубинного уровня” связано с формированием и развитием
социологических взглядов, знаний, убеждений и развитием социологического
воображения. Система дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих выступает основным инструментом
для формирования и развития глубинного уровня.

Социологическое образование в рамках системы дополнительного
профессионального  образования  способны  формировать
социологическое мышление и воображение. От их развития зависят и
навыки стратегического планирования, и аналитический склад мышления,
и способность принимать решения в условиях неопределенности и риска.

Представляется  целесообразным  описать  механизм
формирования  социологической  культуры  государственных
гражданских служащих. Он может быть активно использован в системе
дополнительного профессионального образования государственных
гражданских служащих.

Механизм включает в себя следующие составляющие:
I. Формирование “поверхностного уровня” социологической

культуры:
1. Повышение уровня  доверия  социологической  информации;

повышение оценки целесообразности использования социологической
информации в практике  профессиональной  деятельности  (оценочная
ориентация).

2. Формирование положительно окрашенных представлений и
чувств относительно социологических исследований,  деятельности
социологов, положительное отношение и признание результатов их
деятельности (аффективная ориентация).

3. Формирование  представлений  о  цели деятельности,  образе
социологов, возможностях социологии и социологических исследований
в профессиональной деятельности (когнитивная ориентация).

II. Формирование “глубинного уровня” социологической культуры:
4. Формирование потребности в получении социологической

информации (диспозиции высшего уровня).
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5. Формирование  представлений  о  целесообразности
использования социологической информации, определение направлений
деятельности  в  рамках  которых  целесообразно  использовать
социологическую информацию (диспозиции среднего уровня).

6. Формирование готовности к получению и использованию
социологической  информации  в  профессиональной  деятельности
(диспозиции нижнего уровня).

7. Формирование  системы  социологических  ориентаций  и
установок  (развитие  социологического  мышления  как
социологического компонента сознания).

8. Развитие  способности  “расширять  границы  восприятия
окружающего  мира”  (развитие  социологического  воображения  как
социологического компонента сознания).

III. Формирование “деятельностного уровня” социологической
культуры государственных гражданских служащих:

9. Определение профессионально целевой природы получения
социологической  информации  государственными  гражданскими
служащими.

10. Развитие представлений о каналах и источниках получения
социологической  информации.

11. Развитие  навыков  работы  с  различными  формами
получения социологической информации.

Существенным  направлением  деятельности,  связанным  с
формированием  и развитием  социологической культуры  выступает
включение социологических блоков в программы профессиональной
переподготовки  и  повышения  квалификации  государственных
гражданских служащих с целью развития представлений о социологии
не  только  как  о  прикладной  отрасли  знаний,  выступающей
определенным фоном, сопровождающим происходящие в обществе
процессы. Реальные возможности социологии связаны с тем, что она
является теорией объяснительного типа, что увеличивает ее значимость
в условиях “повышенного риска”.

Развитие социологической культуры в системе профессиональной
переподготовки  государственных  гражданских  служащих связано  не
столько  с  изучением  теоретических  вопросов,  сколько  с  овладением
информацией по отдельным темам и модулям. В сфере государственного
управления существенную роль играют знания о социальной структуре
общества. Еще Т. Парсонс утверждал, что социальная структура – это
единственная  область  знания,  на  которую,  кроме  социологии,  не
претендуют никакие другие науки: ни экономика, ни право, ни психология,
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ни  культурология,  ни  социальная  антропология  не  вырабатывают
самостоятельно знания о социальной структуре общества [5, с. 19, 20].

Знания  о  социальной  структуре  общества  являются
основополагающими  для  деятельности  органов  государственного
управления,  для  принятия  управленческих  решений.  Однако,
приходится констатировать, что потребности в получении этих знаний
у государственных гражданских служащих практически нет.

Следовательно,  считаем  необходимым  в  процессе
преподавания социологии более детально и системно раскрывать ее
значение для жизнедеятельности общества в целом, и в отдельных
сферах  в  частности.  Существенно  внимание  следует  уделять
практикоориентированным функциям социологии и особенностям их
реализации и в современной России, и в мире. Демонстрировать на
примере  развития  отечественной  социологии,  реализованные  и
нереализованные возможности использования как теоретической, так
и  эмпирической  социологии  при  выявлении  проблем,  поиске  их
решения,  реализации  управленческих  решений  и  обеспечении
обратной связи между принимающими решения и их исполняющими.

Таким образом, важное направление развития социологической
культуры государственных гражданских служащих – социологическое
образование. Речь идет не только о “социологическом просвещении”,
а  именно  о  социологическом  образовании  в  рамках  системы
дополнительного профессионального образования.
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Чуніхін Г. В.
м. Луганськ

ДЕЯКІ  ПІДХОДИ  ДО  УДОСКОНАЛЕННЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ
ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ  ПОСАДОВИХ  ОСІБ

МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ

Відповідно  до  Концепції  реформування  системи  підвищення
кваліфікації  державних  службовців,  посадових  осіб  місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад, (надалі – Концепція), “для
забезпечення  ефективного  функціонування  системи  підвищення
кваліфікації необхідно удосконалити відповідну нормативноправову
базу, розробити ефективний механізм вивчення потреб і оцінки якості
навчання, поліпшення ресурсного забезпечення”*.Зазначена Концепція
серед принципів реформування системи підвищення кваліфікації виділяє
індивідуалізацію та диференціацію підходів до навчання.

Насамперед, слід визначити ті недоліки,які на сьогоднігальмують
процес підвищення професійної компетентності посадовців. Однією з
головних проблем є недосконалістьсистеми фінансування підвищення
кваліфікації  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  (надалі  –
посадових  осіб),  яка  не  має  зв’язку  з  механізмом  формування
регіонального замовлення та організацією навчання.

Регіональне замовлення формується починаючи з серпня року,
що  передує  навчанню.  У  жовтні  –  листопаді  воно  подається  на
погодження засновнику (засновниками) та Національному агентству
України з питань державної служби. Погоджений таким чином План
графік підвищення кваліфікації надається до проекту розпорядження
голови обласної державної адміністрації для затвердження в складі
плану  роботи  регіонального  центру.  Зазначене  розпорядження
(зазвичай приймається  в  грудні)  регламентує  навчання  державних
службовців місцевих адміністрацій області та рекомендує сільським,
селищним, міським головам, головам районних, районних в містах
рад організувати направлення посадових осіб на навчання.

Як свідчить досвід роботи Луганського центру післядипломної
освіти (надалі – Центр), посадові особи складають 60 – 70 відсотків

* Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  № 1198р  від  28  листопаду
2011  року  “Про  схвалення  Концепціїреформування  системи  підвищення
кваліфікації  державних  службовців,  посадових  осіб  місцевого  самоврядування
та  депутатів  місцевих  рад”.  –  Режим  доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
11982011%D1%80.
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слухачів Центру, але саме організації їх навчання має значні прогалини
в правовій регламентації.

Слід  зазначити,  що  фінансування  підвищення  кваліфікації
складається з витрат на організацію навчального процесу (витрат на
утримання регіональних центрів) та витрат на відрядження посадових
осіб. Витрати на організацію навчального процесу Бюджетним кодексом
України віднесені до витрат обласних бюджетів, бюджетів міст Києва,
Севастополя,  бюджету  Автономної  республіки  Крим.Таким  чином,
органам місцевого самоврядування достатньо направити на навчання
своїх працівників та виплатити їм добові, витрати на проживання та проїзд.
Але  замовлення  на  навчання  (сформоване  у  серпні  –  вересні
попереднього  року)  не  пов’язано  з  витратами  на  відрядження,
закріпленими в місцевому бюджеті на поточний рік. Крім того, за час,
який минув після надання замовлення,можливі зміни в потребах органу
місцевого самоврядування. В результаті цього наповненість груп, при
проведені навчання, становить 25 – 50 відсотків від запланованої кількості,
що спричиняє подорожчання навчальних послуг регіонального центру.

Керівники  органів  місцевого  самоврядування  практично  не
впливають  на  процес  навчання  і  мають  деяку  недовіру  до  цього
процесу. З метою індивідуалізації та диференціації підходів до навчання
за професійними програмами в Центрі з 2010 року було впроваджено
написання залікових робіт (рефератів), оцінки за якими виставляють в
свідоцтві  про  підвищення  кваліфікації.  Особливістю  оцінювання
рефератів стало їх обов’язкове рецензування найбільш досвідченими
працівниками  обласної  державної  адміністрації,  інших  органів
виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  включаючи
працівниківобласної ради, викладачів вищих навчальних закладів.

Тематику залікових робіт, запропонованих викладачами Центру,
обирали  до  2012  року  лише  самі  слухачі  (особи,  які  навчаються).
Проаналізувавши тематику написаних рефератів за 2011 рік, фахівцями
Центру було зроблено висновок, що в більшості випадків теми рефератів
мають загальний характер та не пов’язані з актуальними проблемами
безпосередньої  роботи  слухача.  Відсутній  контроль  за  організацією
підвищення кваліфікації та її якістю з боку замовників навчання.

Вирішення  зазначеної  проблеми  не  передбачено  діючими
нормативними актами, що регламентують підвищення кваліфікації. Не
визначеність прав і обов’язків суб’єктів, що формують, розміщують та
виконують підвищення кваліфікації посадових осіб негативно впливає
на якість підвищення професійної компетентності. Обласна рада не
несе відповідальність за забезпечення фінансування плануграфіку,
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затвердженого  головою  обласної  державної  адміністрації.  Голови
місцевих рад не відповідають за направлення на навчання посадових
осіб за наданими раніше замовленнями, та нерідко відсторонюються
від участі в підвищенні їх професійної компетентності.

З  метою  підвищення  рівня  відповідальності  за  професійне
навчання  посадових  осіб,  враховуючи  прогалини  існуючого
законодавства, Центром у 2012 році було започатковано укладання
договорів про співпрацю з органами місцевого самоврядування.

Умови  договору  розроблені  з  урахуванням  вимог  діючого
законодавства  України:  “строк  та  форма  підвищення  кваліфікації
визначаються  органом,  у  якому  працює  державний  службовець  чи
посадова особа місцевого самоврядування, залежно від сфери їх діяльності”*.
Постановою Уряду  України закріплено,  що державними  замовниками
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування є органи,
на які поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого
самоврядування”. Саме вони затверджують програми та плани тематичних
постійно діючих  семінарів, тренінгів,  що розробляються навчальними
закладами, приймають участь в управлінні підвищенням кваліфікації.

У договорі конкретизовані види, форми, строки навчання посадових
осіб  кожної  місцевої  ради.  До  обов’язків  органів  місцевого
самоврядування віднесено направлення посадових осіб на навчання до
Центру у конкретний період відповідно до програми навчання.До договору
додано анкету про якість отриманих освітніх послуг, яка повинна бути
заповнена керівником посадової особи, що пройшла навчання, та надіслана
до Центру не пізніш одного місяця після закінчення навчання. Якщо раніш
анкету  щодо  якості  навчання  заповнювали  лише  слухачі,  то  зараз
запропоновано виставляти оцінку навчання керівнику цієї посадової особи.

Керівникам надано право встановлювати персональні завдання
для своїх працівників, які навчаються за професійної програмою. Це
дозволяє  поєднати  навчання  з  вирішенням  актуальних  проблем
конкретного органу місцевого самоврядування, враховує індивідуальні
особливості  кожної  посадової  особи  та  проводить  диференціацію
навчання в залежності від посади та функціональної направленості
органу, в якому працює слухач. Рецензентом залікової роботи може
бути безпосередній керівник слухача, інший фахівець органу місцевого
самоврядування чи органу виконавчої влади, викладач Центру.

* Постанова Кабінету  Міністрів  України  №564 від 7  липня  2010  р.  “Про
затвердження  Положення  про  систему  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації державних службовців  і  посадових осіб  місцевого  самоврядування”. –
Режим  Доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5642010%D0%BF.
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Договір про співробітництво створює умови для забезпечення надання
якісних освітніх послуг посадовим особам, розмежовує відповідальність за
навчання навчального закладу та органу місцевого самоврядування.

Укладаючи договір місцева рада:
1) погоджує програму навчання;
2) закріплює  строки  та  терміни  навчання  посадових  осіб  у

відповідності до прийнятого на відповідний рік місцевого бюджету;
3) стає активним учасником навчального процесу, здійснюючи

оцінку якості навчання своїх працівників.
Зазначені зміни в організації підвищення кваліфікації повинні

забезпечити наступні позитивні наслідки:
1) підвищується ефективність використання коштів Луганського

обласного бюджету, що виділені на підвищення кваліфікації працівників
органів місцевого самоврядування;

2) забезпечується  оцінка  якості  навчання  з  боку
замовниківзавдяки  зміні  суб’єкта  оцінки  якості  навчання,
встановлюється  зворотний  зв’язок  між  замовниками  навчання
(місцевими радами)  та закладом, що його здійснює (Центром);

3) виконується  погодження  навчальних  планів  та  програм
замовниками, що передбачено законодавством України, та відбувається
наближення  їх  змісту  до  завданьконкретних  органів  місцевого
самоврядування;

4) досягається індивідуалізація навчання у зв’язку з можливістю
максимально наблизити тематику залікової роботи посадової особи
до її практичної діяльності.

Таким  чином,  договірне  регулювання  прогалин  діючого
законодавства дозволяє без додаткових бюджетних витрат здійснити
значне реформування відносин між навчальним закладом та органами
місцевого  самоврядування,  оптимізувати  витрати  на  підвищення
кваліфікації, підвищити відповідальність керівників місцевих рад за
підвищення професійної компетентності своїх підлеглих.

Література
1. Розпорядження  Кабінету Міністрів  України  № 1198р  від

28 листопаду  2011  року  “Про  схвалення  Концепціїреформування
системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/11982011%D1%80.

2. Постанова Кабінету Міністрів України №564 від 7 липня 2010 р.
“Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки
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та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб
місцевого  самоврядування”.  –  Режим  доступу:  http://
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5642010%D0%BF.

Шедий М. В.
г. Орел

ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ  КАК  ОСНОВНОГО  РЕСУРСА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ

Коррупция  в  России  остается  сегодня  одним  из  главных
препятствий для осуществления эффективного управления и ставит
под  угрозу  демократические  основы,  препятствует  реализации
гражданами  своих  конституционных  прав  в  сфере  образования,
здравоохранения,  социального  обеспечения,  имущественных
отношений. Кроме того, коррупция негативным образом сказывается
на  развитии  экономики,  а  также  финансовой  системы  и  всей
инфраструктуры российского государства.

Многие эксперты считают, что коррупция сегодня в России из
системного  явления превращается  в  системообразующий  институт,
элемент системы управления, характеризующийся наличием регулярных
и долговременных социальных практик, поддерживаемых с помощью
социальных  норм  и тесно взаимосвязанный  с такими социальными
институтами как политический, экономический, культурологический.

Результативность антикоррупционной деятельности самым прямым
образом  зависит  от  состояния  кадров  органов  власти  и  местного
самоуправления, которые не только сами должны быть максимально свободны
от  явлений коррупции,  но  и  активно  способствовать  формированию
государственного управления и местного самоуправляемого России. В связи
с этим  роль  и  значение профессионального  образования  в  процессе
формирования  социально  ответственных  кадров  государственной  и
муниципальной службы трудно переоценить.

При  этом  основным  направлением  в  реализации
антикоррупционной политики является образовательная деятельность,
задачей  которой  является  профессиональная  подготовка,
переподготовка  и  повышение  квалификации  кадров  для  органов
государственного и муниципального управления, не только способных
умело  управлять,  но  и  отличающихся  активной  гражданской
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позицией – обладающих  своего  рода  аникоррупционным
“иммунитетом”.

Особое значение имеет не просто проведение соответствующих
по тематике занятий, а целенаправленная организация образовательно
воспитательной  среды,  которая  системно  воздействует  на
обучающихся.  Таким  образом,  антикоррупционным  образованием
можно считать целенаправленным процессом обучения и воспитания
в  интересах  личности,  общества  и  государства,  основанным  на
общеобразовательных  программах,  разработанных  в  рамках
государственных  образовательных  стандартов  и  реализуемых  в
образовательных  учреждениях  для  решения  задач  формирования
антикоррупционного  мировоззрения,  повышения  уровня
правосознания и правовой культуры обучающихся.

Основными направлениями антикоррупционного образования
государственных и муниципальных служащих должны стать:

1. Преодоление правового нигилизма. Уважение к закону должно
стать определяющим принципом жизни не только чиновников, но и
каждого гражданина. В преодолении правового нигилизма особую роль
играют  правовое  просвещение  и  формирование  основ  правовой
культуры, в частности, и в сфере антикоррупционного законодательства.

2. Информирование обучающихся о многоликости коррупции:
о сути коррупции как социального явления, противозаконного деяния,
экономического  феномена,  политического  феномена,  элемента
культуры данного общества, нравственной болезни общества. Четкое
представление о целях, субъектах, формах и видах, сфере реализации,
содержании коррупции.

3. Формирование  осознанного  восприятия/отношения  к
коррупции.  Нравственное  отторжение  коррупционного  поведения,
коррупционной  морали и  этики.  Не  только  карающий  закон,  но  и
нравственный  выбор  охраняет  власть  и  общество  от коррупции.  В
обществе,  оправдывающем  коррупцию,  закон  не  сможет  ее
предотвратить.  По  этому  сегодня надо  закладывать основу  будущего
России  –  воспитывать  нетерпимость  к  проявлениям  коррупции,
формировать у служащих устойчивую отрицательную оценку коррупции.

4. Освоение навыков, необходимых для борьбы с коррупцией.
Создание  антикоррупционного  стандарта  поведения.  У  служащих
должно не только доминировать мнение о коррупционном поведении,
как о поведении, неприемлемом ни при каких условиях, но и должны
быть  практические  деятельностные  навыки  такого  поведения  в
конкретных  жизненных  ситуациях.  Причем,  противодействие
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коррупции должно носить не только пассивный характер – не приемлю
и не участвую в коррупционных деяниях, но и активный – борюсь с
любыми проявлениями коррупции в нашем обществе.

5. Антикоррупционная  пропаганда  и  распространение  идей
законности и уважения к закону – это важное направление реализации
Национального плана и стратегии противодействия коррупции.

6. Деятельность,  направленная  на  понимание  природы
коррупции, осознание социальных потерь от ее проявлений, умение
аргументировано  защищать  свою  позицию,  умение  искать  пути
преодоления проявлений коррупции.

До недавних пор не существовало никаких университетских
курсов или программ подготовки, посвященных антикоррупционному
образованию служащих. Некоторые курсы повышения квалификации
и переподготовки государственных и муниципальных служащих могли
содержать  единичные  вопросы  посвященные  изучению
антикоррупционной политики государства.

Сегодня, в связи с принятием Национального плана и стратегии
противодействия  коррупции  в  Российской  академии  народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также в ее
филиалах,  имеющих  опыт  подготовки  и  переподготовки
государственных  и  муниципальных  служащих,  были  созданы
специальные курсы, которые системно подходят к проблеме изучения
коррупции и антикоррупционной политики.

Существует несколько аргументов в пользу включения курсов
по противодействию коррупции в образовательные программы вузов.
В  первую  очередь,  должно  быть  проще  прививать  принципы
прозрачного,  открытого,  честного  и  дружественного  управления
непосредственно при преподавании студентам основных знаний об
административных  системах,  структурах  и  процедурах.  Это  дает
возможность ознакомить студентов с эмпирическими исследованиями,
подтверждающими вредоносные последствия коррупции для работы
административных структур и отношения общества к власти.

Получив должную подготовку в самом начале своей карьеры,
государственные  и  муниципальные  служащие  будут  иметь  багаж
знаний  о  коррупции,  что  должно  помочь  в  предотвращении  и
сокращении  коррупционного  поведения.  И  если  пришедшие  на
службу  увидят  возможности  для  коррупционного  поведения,  они,
скорее всего, признают его таковым и отвергнут как неподобающее.

Дальнейшее  обучение  по  повышению  профессиональных
навыков  уже  будет  обеспечено  фундаментом  и  станет  средством



254

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

освоения практических методов борьбы с коррупцией на конкретном
рабочем месте.

Такой  курс  должен  быть  обязательно  включен  в  программу
обучения вузов, осуществляющих юридическую и управленческую
подготовку кадров.

Если  говорить  о программах  профессиональной подготовки
служащих,  то курс  должен  иметь  больший  практический  акцент,
учитывая  структурные  функциональные  параметры  конкретного
учреждения или конкретной группы государственных и муниципальных
служащих. Курсы профессиональной подготовки нужно составлять
таким образом, чтобы участники могли работать над конкретными
предложениями по антикоррупционным мерам в своих ведомствах.

Таким образом, деятельность Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и ее филиалов,
является  своего  рода  центром  реализации  антикоррупционной
политики и не замыкается только на профессиональной подготовке
кадров. В тесном взаимодействии с органами государственной власти
и  местного  самоуправления  данные  учебные  заведения
непосредственно  участвуют  в  антикоррупционном  образование  и
воспитании  действующих  государственных  и  муниципальных
служащих и резерва кадров на замещение этих должностей.

Юрченко В. Е.
м. Харків

ВПРОВАДЖЕННЯ  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ  У  ДЕРЖАВНОМУ  УПРАВЛІННІ   НА  ПРИКЛАДІ

ХАРКІВСЬКОГО  РЕҐІОНУ

Серед  чинників,  які  впливають  на  процеси  реформування
державного управління в контексті розв’язання проблеми ефективності
взаємодії суб’єктів управління та місцевого самоврядування, особливе
значення  має  інформаційне  забезпечення  взаємодії  суб’єктів
управління  як  на  рівні  теоретичного  моделювання,  так  і  на  рівні
практичних  комунікативних  технологій.  Розвиток  комунікаційної
складової  у  державному  управлінні  на  місцевому  рівні  повинен
сприяти демократизації бюрократичної діяльності та підвищенню рівня
відкритості влади у взаємодії з громадянським суспільством, місцевою
територіальною  громадою.  У  цьому  контексті,  формування
державного  правового  поля  є,  у  свою  чергу,  важливим  чинником
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підвищення ефективності державного управління в цілому й управління
на регіональному рівні – у їх взаємодії [2, с. 11].

Одним з різновидів комунікативних технологій, які  тією або
іншою мірою застосовуються у державному управлінні України на
всіх рівнях і мають високий потенціал для подальшого впровадження, є
інформаційні технології, Інтернеттехнології зокрема. У мережі Інтернет
представлено всі обласні державні адміністрації (ОДА) районні державні
адміністрації (РДА). Активно здійснюється інтеграція в Єдиний веб
портал органів виконавчої влади на рівні єдиної програмнотехнічної
платформи.  У  більшості  сайтів  застосовують  режими  надання
безпосередньої інформації про державні (адміністративні) послуги на
рівні  односторонньої  взаємодії,  котра  забезпечує  можливість
користувачеві отримати електронну форму документа [7, с. 144].

Зазначені  загальні  принципи  інформатизації  системи
регіонального управління й політичного життя регіону нині активно
втілюються і на Харківщині. Так, зокрема, Харківська обласна державна
адміністрація (ХОДА) має на своєму вебсайті розділ “Пріоритети”, одним
із пунктів  якого  визначено саме  інформатизацію.  26 травня  2010  р.
головою ХОДА М. Добкіним було підписане розпорядження № 267 “Про
розроблення Програми інформатизації Харківської області” [6]. Отже,
облдержадміністрація стала замовником розробки зазначеної програми.
Надалі, згідно із згаданим розпорядженням, відділом інформаційно
комп’ютерного забезпечення апарату ХОДА було проведено первинне
обстеження інформаційного середовища, здійснено аналіз сучасного
стану інформатизації регіону і розроблено завдання Програми.

Програма  інформатизації  Харківської  області  “Електронна
Харківщина” на 2011 – 2013 роки була затверджена рішенням облради
№ 28VI від 23 грудня 2010 р. Вона розглядається як складова частина
Національної  програми  інформатизації,  яка  об’єднує  комплекс
взаємопов’язаних організаційних, правових, соціальноекономічних,
науковотехнічних, виробничих процесів, спрямованих на забезпечення
умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства
на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем,
мереж, ресурсів, інформаційних технологій, для забезпечення регіону
необхідною інформацією з усіх напрямів життєдіяльності.

Депутати  облради  на  засіданні  23  грудня  2010  р.  ухвалили
рішення  про  створення  Обласного  комунального  закладу
“Регіональний  інформаційний  центр”  (РІЦ).  РІЦ  має  забезпечити
присутність  в  інформаційному  просторі  обласної  державної
адміністрації та обласної ради, здійснювати моніторинг громадської
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думки й інформації щодо діяльності обласної влади. Послугами РІЦ
матимуть змогу користуватися представники всіх політичних партій,
оскільки обласна рада сформована на партійному принципі [1].

Головною метою Програми “Електронна Харківщина” на 2011 –
2013 роки є розбудова  інформаційного  суспільства та регіональної
складової електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”,
удосконалення системи забезпечення місцевих органів влади повною
й  достовірною  інформацією  для  підтримки  процесів  прийняття
управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян,
суспільства та держави, сприяння соціальноекономічному розвитку
регіону  шляхом  впровадження  сучасних  та  перспективних
інформаційних  технологій  в  усі  сфери  життєдіяльності  регіону,
створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.

Пріоритетними  напрямами  інформатизації  Харківської
області є:

1) підвищення ефективності реалізації правової діяльності органів
виконавчої влади і місцевого самоврядування області, вдосконалення
механізмів державного регулювання на основі створення та розвитку:

– систем інформаційноаналітичного забезпечення діяльності
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування області;

– ситуативних  центрів  і  систем  прогнозування  можливих
наслідків управлінських рішень;

– єдиної системи збору, обробки, реєстрації та розповсюдження
нормативноправових актів, аналізу відповідності існуючої нормативно
правової бази правовій практиці, системи забезпечення законодавчої
діяльності, яка підтримує розміщення електронних версій документів;

– пунктів загального доступу до інформаційних ресурсів;
– центрів  телефонного  обслуговування,  що  забезпечують

можливість  безкоштовного  звернення  громадян  і  організацій  у
відповідні органи виконавчої влади і місцевого самоврядування області,
отримання ними відкритої інформації;

– систем  обліку  і  контролю  результатів  розгляду  звернень
громадян;

2) формування  та  впровадження  правових,  організаційних,
науковотехнічних,  економічних,  фінансових,  технологічних,
методичних умов розвитку інформаційного суспільства з урахуванням
світових тенденцій;

3) забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних
послуг,  зокрема  до  мережі  Інтернет,  інформаційнокомунікаційних
технологій та інформаційних ресурсів;
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4) збільшення різноманітності й кількості послуг, що надаються
за допомогою інформаційнокомунікаційних технологій юридичним
та фізичним особам;

5) всебічний  розвиток  загальнодоступної  інформаційної
інфраструктури та інформаційнотелекомунікаційних систем;

6) створення загальнодоступних електронних інформаційних
ресурсів на основі врахування національних, світоглядних, політичних,
економічних, культурних та інших аспектів розвитку України;

7) надання кожній людині можливості для здобуття знань, умінь
і навичок з використанням інформаційнокомунікаційних технологій
під час навчання, виховання та професійної підготовки;

8) створення  умов  для  забезпечення  комп’ютерної  та
інформаційної грамотності всіх верств населення, створення системи
мотивацій  щодо  впровадження  і  використання  інформаційно
комунікаційних технологій для формування широкого попиту на такі
технології в усіх сферах життя суспільства;

9) забезпечення  участі  громадськості  в  побудові
інформаційного  суспільства,  забезпечення  конституційних  прав
людини, суспільства та держави в інформаційній сфері;

10) розбудова  інформаційного  суспільства  в  Харківській
області  [4].

Комплексне  впровадження  Програми  інформатизації  на
Харківщині  пов’язане  з  реалізацією  положень  іншого  важливого
документа – Програми розвитку інформаційного простору Харківської
області на 2011–2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради № 120
VI від  21  квітня 2011  року.  Головними  напрямами цієї  Програми
визначені:

– забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає
в  себе збільшення  можливостей доступу  населення до  інформації,
підвищення якості інформації, її повноти та об’єктивності, розвиток
інформаційного  простору  в сільській  місцевості,  особливо  там,  де
районна  газета  та  місцеве  радіо  є  єдиними  доступними  каналами
інформації;

– забезпечення можливості громадян області на отримання права
доступу  до  якісної,  об’єктивної  інформації;  створення  умов  для
модернізації  інформаційної  інфраструктури;  розширення  кола
споживачів інформації; забезпечення безперебійного функціонування
засобів масової інформації, засновниками яких є органи державної влади
і місцевого самоврядування; реалізація заходів щодо соціального захисту
журналістів; поліпшення діяльності видавничополіграфічної сфери;
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– здійснення якісного висвітлення діяльності органів державної
влади  та  місцевого  самоврядування,  подій  місцевого,  обласного,
загальнодержавного,  міжнародного  значення,  що  відбуваються
в області і за її межами [5].

У  Програмі  розвитку  інформаційного  простору  Харківської
області на 2011 – 2015 роки особлива увага приділяється комунальним
районним друкованим виданням  і відновленню дротового радіо як
головних носіїв інформації про діяльність місцевих органів влади. Успіхи
цієї діяльності в  інформаційнокомунікаційній сфері  відзначені на
загальнодержавному рівні. Так, під час всеукраїнського семінару з
актуальних  питань  інформаційної  політики  держави  та  розвитку
електронних і друкованих ЗМІ, що за участі голови Спілки журналістів
України І. Лубченка й голови Держкомтелерадіо Ю. Плаксюка відбувся
у Вінниці, роботу управління у справах преси та інформації Харківської
ОДА з районними ЗМІ було визнано найкращою в Україні  [3].
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УПРАВЛІННЯ  СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМИ
ПРОЦЕСАМИ  РОЗВИТКУ  ТЕРИТОРІЙ:

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ

Управління  соціоекологоекономічним  розвитком  України
безпосередньо  спрямоване  на  досягнення  соціальноекономічного
розвитку суспільства без завдавання шкоди довкіллю у довгостроковому
періоді і втілюється у планах, програмах, проектах та намірах на всіх
рівнях управління державою. Економічний аналіз процесів та явищ,
що відбуваються на всіх ієрархічних рівнях економіки України свідчить
про необхідність розробки конкурентної державної стратегії розвитку
національної економіки і відповідних важелів регулювання ринкової
системи господарювання.

Критичний стан екології України, що швидше межує із поняттям
надзвичайного,  характеризується  недопустимо  високим  рівнем
використання  основних  життєзабезпечуючих  природних  ресурсів,
граничним  забрудненням  екологічних  систем,  виснаження  їх
відновлювальних можливостей і різким зниженням здоров’я населення,
що створює серйозну загрозу національній безпеці.

Вагомий внесок у дослідження основ конкурентної державної
політики зробили видатні науковці Бажал Ю. М., Борисенко З. М.,
Бураковський І. В., Воротін В. Є., Вовк В., Гаврилишин Б., Геєць В. М.,
Дахно І. І., Завада О. Л., Кузьмін О. Є., Мамутов В. К., Мочерний С. В.,
Нестеренко О. П., Осауленко О. Г., Пирожков С. І., Семенова Л. Н.,
Філіпенко А.С., Філюк Г.М., Черняк В.К., та ін., а над формуванням
ефективної природоохоронної державної політики працювали визначні
вчені Амоша О., Балацький О. Ф., Вишневський В. І., Жаліло Я. А.,
Кирієнко О. І., Мельник Л. Г., Хвесик Ю. М., Хлобистов Є. В. та інші.

Загрозливий стан техногенноекологічної ситуації в основних
гірничовидобувних та промисловонавантажених регіонах України
перешкоджає  розвитку  національної  економіки,  тому  значної
актуальності набуває формування ефективної екологічної політики
та  розробки  конкурентної  стратегії  у  довгостроковому  періоді.
Невирішеною  залишається  проблема  структурних  змін  у
виробництві ,   які   б  забезпечили  прискорений  розвиток
промисловості  на   основі   ресурсо,   енергозберігаючих  та
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маловідходних  технологій,  а  також  використання  техногенних
родовищ та техногенних ресурсів в межах четвертого та п’ятого
технологічних  укладів.  Актуальним  є  розгляд  інструментів
екологічної політики, серед яких ефективними важелями державного
регулювання  є  економікоекологічне  планування  розвитку
територій.

Цілі економічного розвитку національної економіки сьогодні
охоплюють комплекс всіх сфер її розвитку (економічної, соціальної,
екологічної), де сфера екологічної політики потребує найбільшої уваги.
Конкурентоспроможність національної продукції на світових ринках
визначається її ресурсоємністю (сировинністю), що фактично свідчить
про продаж не кінцевої продукції, а природних ресурсів, права на
володіння якими належать майбутнім поколінням. Результати такої
господарської діяльності особливо вражають у Львівській (м. Стебник),
ІваноФранківській  (м. Калуш,  м. Солотвино),  Дніпропетровській
(м. Запоріжжя,  м. Кривий  Ріг,  м. Марганець,  м. Нікополь,
м. Дніпродзержинськ  тощо),  Донецькій  (м. Донецьк,  м. Макіївка,
м. Маріуполь)  та  Луганській  (м. Лисичанськ,  м. Антрацит,
м. Алчевськ) областях, де неконтрольовані гідрогеологічні процеси на
рудниках  (соле,  рудо,  вугіллевидобувних)  у  будьякий  момент
генерують екологічні катастрофи трансграничних масштабів.

Враховуючи  оцінку  регіональних  техногенноекологічних
загроз національній безпеці України, проведене в роботі [3, с. 10, 11],
бачимо, що в Україні в атмосферне повітря щорічно викидається
понад 6 млн т шкідливих речовин та вуглекислого газу. Щільність
даних викидів у розрахунку на 1 км2 території країни складає 10,7 т
шкідливих речовин,  а на душу населення –  140,2 кг. Понад 61 %
забруднювальних  речовин  припав  на  стаціонарні  джерела
забруднення промислових підприємств.

Слід підкреслити, що зниження рівня виробництва не приводить
до відповідного зниження рівня викидів у довкілля. Окрім викидів
промислових об’єктів найбільш суттєвим забруднювачем повітря є
автомобілі.  З  кожним  роком  росте  концентрація  забруднювальних
речовин у повітрі, де 50 – 70 % становлять відпрацьовані гази великих
міст України. До регіонів, що значно перевищують середній рівень за
показником  щільності  викидів  шкідливих  речовин  у  повітря  з
розрахунку на 1 км2 території, відносяться Донецька, Дніпропетровська,
Луганська,  ІваноФранківська  та  Київська  області  [3,  с.  10,  11].
Показовою є тенденція до зростання в Україні пред’явлених екологічних
платежів (табл. 1).
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Таблиця 1
Динаміка пред’явлених екологічних платежів, млн. грн. [1]

Основними платниками зборів за забруднення навколишнього
природного середовища, як свідчать дані Держкомстату України [1]
були підприємства, які виробляють та розподіляють електроенергію,
газ та воду (пред’явлено зборів на суму 597,7 млн. грн., або 44% від
сумарного обсягу в країні), добувної промисловості (286,6 млн.грн.,
або  21%),  металургійного  виробництва  та  виробництва  готових
металевих виробів (234,8 млн. грн., або 17%).

У сумарному обсязі фактично сплачених екологічних платежів
в Україні майже дві третини – це платежі, які надійшли від підприємств
Дніпропетровської  (329,7  млн.  грн.),  Донецької  (304,0  млн.  грн.),
Луганської (103,1 млн. грн.) та Запорізької (82,7 млн. грн.) областей [1].

За період 2010 – 2011 років у сфері екології в державній політиці
відбулися зміни із прийняттям Податкового кодексу [4], де вперше введено
екологічний податок, Закону України “Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до 2020 року” [2], де
серед пріоритетів підвищення конкурентоспроможності господарського
комплексу країни виділено запровадження сучасних методів управління
техногенними і природними ризиками та Розпорядження КМУ “Про
затвердження  Національного  плану  дій  з  охорони  навколишнього
природного середовища на 2011 – 2015 роки” [5], де заходи екологічної
політики розподілено за 7 цілями, серед яких ключовими є поліпшення
екологічної ситуації, підвищення рівня екологічної безпеки, інтеграція
екологічної політики, удосконалення системи інтегрованого екологічного
управління, а також удосконалення регіональної екологічної політики.

 

 

Роки  1996  2000  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
Збори, пред’явлені п
вам, орган., установ. за 
забруд. довкілля 

340,5  228,8  221,9  265,0  330,6  374,6  863,5  955,7  1065,3 1198,7  1361,2 

у тому числі: 
За викиди в 
атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел 

264,9  112,8  107,0  120,6  160,2  189,3  453,5  501,5  563,1  634,6  705,5 

За викиди в 
атмосферне повітря від 
пересувних джерел 

2,3  12,5  13,2  15,8  23,5  23,9  48,4  57,2  64,0  67,6  90,4 

За скиди 
забруднюючих речовин 
у водні об’єкти 

30,8  29,9  25,4  29,2  36,8  38,4  69,8  75,0  69,7  88,0  93,7 

За розміщення відходів  42,5  73,6  76,3  99,4  110,1  123,0  291,8  322,0  368,5  408,5  471,6 
Позови за збитки, запод. 
природі та штрафи, 
пред’явл. за поруш. 
природоох. 
законодавства 

12,7  5,6  4,3  7,2  9,3  5,2  7,9  24,6  6,1  10,9  143,1 

Частка факт. сплач. 
екол. зборів у заг. сумі 
пред’явлених, % 

18,3  36,2  68,6  86,0  88,7  97,6  85,4  102,7  97,8  92,4  90,2 
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У міжнародній практиці формування екологічно орієнтованої
економіки використовують стратегію екологічної податкової реформи,
що дозволяє одночасно створити робочі місця і зберегти довкілля,
оскільки переносить базу оподаткування з доходу та фонду зарплати
на споживання природних ресурсів та шкідливі викиди. Це одночасно
збільшує  заробітну  плату  відповідно  до  економічного  розвитку  та
стимулює інвестиції в інноваційні технології, а також зменшує витрати
природних  ресурсів  за  рахунок  зменшення  матеріалоємності
виробництва та затрати енергії, тобто суттєво зменшує шкідливі викиди.

Термін дії Кіотського протоколу, що регламентує викиди парникових
газів, спливає у грудні цього року. Сьогодні Кіотську угоду подовжили до
2015  року,  оскільки  під  час  кліматичної  конференції  в
південноафриканському  місті  Дурбані  (2011 р.)  не  вдалося написати
принципово новий документ. Процес блокували представники Індії та
Китаю, оскільки вважали, що угода гальмуватиме промисловість цих країн
і впливатиме на зростання їх національних економік. Загалом, Кіотського
протоколу не дотримуються ті країни, які викидають найбільше газів, а
саме США, Індія та Китай. Тому Канада з метою зменшити штрафи заявила
про свій вихід з Кіотського протоколу, оскільки замість того, щоб зменшити
забруднення,  канадська  промисловість,  навпаки,  збільшила  викиди
парникових газів. Представники 194х країн домовилися почати переговори
щодо  нового  всесвітнього  договору  про контроль  над викидами  в
атмосферу парникових газів, які мають закінчитися у 2015 році. Договір
набере чинності у 2020 році і стане обов‘язковим для усіх держав.

Отже, Кіотський договір подовжено ще на 5 років. Однак, він є
обов’язковим лише для розвинених країн, а це означає, що ним охоплено
лише 27% викидів парникових газів.

Над  проблемами  управління  складними  соціоеколого
економічними  системами  в  умовах  динамічного  хаосу  працюють
провідні науковці в Україні та світі, роботи яких [6] присвячені розробці
економікоматематичних моделей розробки планів, програм, проектів
та намірів на всіх рівнях управління державою.

Таким  чином,  дієвою  складовою  державної  стратегії  при
формуванні  екологічної  економіки  є  оптимальне  співвідношення
стимулюючих та контролюючих інструментів.
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ЗАСТОСУВАННЯ  ІМІТАЦІЙНИХ  СИСТЕМ  ПРИ
МАТЕМАТИЧНОМУ  МОДЕЛЮВАННІ  ТА  УПРАВЛІННІ

ЕКОЛОГІЧНИМИ  ПРОЦЕСАМИ

Постійне підвищення рівня наукової обґрунтованості проектів чи
управлінських  рішень  є  необхідним  для забезпечення  ефективності
адміністративної діяльності та прогнозування можливих результатів. Одним з
таких підходів  є  імітаційне  моделювання,  що  полягає  у  відтворенні
досліджуваного процесу при деяких варіантах керування, що визначаються
експертами, з подальшим аналізом отриманих результатів [1]. Математичному
моделюванню має передувати системний аналіз досліджуваної проблеми.
Відомими є  ряд методів, що забезпечують процедуру системного аналізу.
Наприклад, для аналізу складних екологоекономічних проблем доцільно
використовувати так званий граф цілей і задач, який має вигляд ієрархічної
структури, що  складається зі  скінченної  кількості  рівнів. На  кожному
проміжному рівні  розміщені певні  задачі, які  необхідно вирішити  для
досягнення цілей вищого рівня. Зокрема, для розв’язування задач конкретного
проміжного рівня необхідно за допомогою наявних ресурсів розв’язати задачі
нижчого рівня. Побудова графу цілей і задач починається з найвищого рівня,
тобто з формулювання кінцевих цілей, потім формується рівень задач, які
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необхідно розв’язати для досягнення цих цілей. Етап системного аналізу
завершується побудовою концептуальної моделі об’єкта дослідження. Ступінь
формалізації  конкретної моделі  залежить від  складності об’єкта,  який
вивчається і може суттєво змінюватися – від чіткої математичної моделі для
простих систем до суто вербального опису. Концептуальна модель займає
проміжне місце між цими двома граничними випадками, зручним засобом
для  її  побудови  є розробка  графів, блоксхем,  графіків, діаграм  тощо.
Формулювання  критеріїв оцінки  якості розв’язання  проблеми також  є
важливим результатом системного аналізу.

В зв’язку з високою розмірністю модель імітаційного рівня
має  блочну  структуру,  кожен  блок  описує  сукупність  однорідних
процесів – наприклад, функціонування різних галузей промисловості
і аграрного сектора, соціальнодемографічних явищ тощо. Кожну таку
групу відносно незалежних процесів слід описувати за допомогою
найбільш  адекватного для  неї  математичного  апарату,  при  цьому
дотримуються принципу однакової точності опису блоків. Важливе
значення  при  побудові  математичних  моделей  має  інформаційне
забезпечення. Традиційними джерелами інформації  є різні  звіти,
матеріали натурних досліджень, літературні джерела, INTERNET тощо.
При  недостатності  цих  відомостей  необхідно  використовувати
експертні оцінки. Якщо ж висновки різних експертів є розбіжними,
то застосовують спеціальні методи колективної експертизи.

Побудована модель, яка описує досліджуваний об’єкт достатньо
детально, як правило є настільки складною, що імітація залишається єдиним
методом її аналізу. При цьому може вдатися  здійснити тільки невелику
кількість розрахунків, в той час як кількість допустимих варіантів розв’язків
є дуже великою. Тому в імітаційній системі, крім основної моделі, будують
ряд спрощених моделей, які призначені  для попереднього наближеного
(спрощеного) аналізу проблеми загалом і вибору тих варіантів розв’язків,
які є сенс перевіряти в імітаційних експериментах з основною моделлю.
Доцільно будувати не одну спрощену модель, а ієрархічну систему таких
моделей, при переході до верхніх рівнів якої відповідні моделі стають щораз
простішими і зручнішими для аналізу, а при русі вниз – щораз ближчими
до основної моделі. Процес спрощення починається уже з концептуальної
моделі, що дає змогу перейти від неї до моделі імітаційного рівня. На
наступному рівні спрощення може знаходитися модель, яку, як і основну,
можна досліджувати лише методами імітації, але кожен розрахунок займає
значно менше часу. В процесі подальшого спрощення на певному рівні
має з’явитися модель,  яку можна  було  б  досліджувати за допомогою
методів оптимізації. Тоді на найвищому рівні доцільно побудувати найбільш
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спрощені моделі,  на основі  яких  особа, що приймає  рішення,  зможе
окреслити ефективну множину оптимальних рішень в просторі критеріїв.

Недоліком використання імітаційних моделей є складність організації
і  висока вартість, можливість аналізувати  невелику кількість  наперед
підібраних варіантів, певні вимоги щодо інформаційного забезпечення.

Прикладом застосування системи імітаційного моделювання є
модель глобального розвитку світу. Як відомо [2], подальший соціально
економічний  розвиток  суспільства  є  неможливим  без  розв’язання
наявних  екологічних проблем.  Існуючі  природні  системи  є  досить
гнучкими й стійкими, проте такі їх властивості не є безмежними. Якщо
на ранніх стадіях розвитку суспільства його вплив на природу був
незначним і не викликав помітних змін у навколишньому середовищі,
то  зараз  тиск  факторів  антропогенного  походження  стає  таким
потужним, що людина вже не може собі дозволити, як це було раніше,
нехтувати його негативними наслідками. Масштаби впливу людини на
різні компоненти біосфери з року в рік розширюються, і це призводить
до зміни життєво важливих параметрів довкілля. Відповідно побудова
екологоекономічних  математичних  моделей  глобального  розвитку
сучасного світу є актуальною задачею. Складність такого моделювання
зводиться до адекватного відображення екологічних та економічних
законів, повноти статистичних даних, вирішення питань допустимості
екстраполяцій функцій і тому подібних труднощів.

Однією з перших спроб такого економікоекологічного моделювання
була модель Дж.Форрестера [3], яка містить п’ять змінних у часі параметрів:
P – чисельність населення Землі, V – виробничий капітал, S   – частка
аграрного капіталу в загальному виробничому капіталі, R  невідновлювальні
природні ресурси, Z  забруднення навколишнього середовища.

1)  Зміна    чисельності  населення  відображає  баланс  між
народжуваністю B та смертністю D:

 DBfDB
dt

dP
,1 .                                       (1)

2) Диференціальне рівняння зменшення  невідновлювальних
природних ресурсів:

 RSM EMSVPfPR
dt

dR
,,,,2 .                             (2)

Вважається,  що природні ресурси зникають зі швидкістю, яка
пропорційна до чисельності населення та деякого фактора 

MR , який
враховує  уповільнення  темпів  видобутку  ресурсів  із  зростанням
матеріального рівня життя  SM .
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3) Динаміка капіталовкладень:

   VVS

V

SMV TCMPf
T

V
MVPC

dt

dV
,,,3 .                    (3)

Функція   SM MV   характеризує приріст вкладів коштів населення

у виробництво під впливом зростання матеріального рівня життя ; сталі
та   коефіцієнти, визначені на основі вивчення інвестиційних процесів
та процесів зношення основних фондів.

4) Динаміку аграрного капіталу

 SQRF

S

QF
TZSFSf

T

SSS

dt

dS
,,,,

4



                        (4)

описують  функції:  вплив  на  величину  аграрного  капіталу  рівня
харчування ;  час, необхідний для перерозподілу капіталу;  залежність
між аграрним капіталом і якістю життя.

5) Динаміка забруднення моделюється рівнянням

 ZRN

Z

VN TVZPf
T

Z
ZPZ

dt

dZ
,,,5 .                       (5)

Перший  доданок  описує  генерацію  забруднення  і  є
пропорційним до чисельності населення P та функції   – швидкості
забруднення середовища при збільшенні граничного капіталу; другий
доданок характеризує процес природного розпаду забруднення.

Числовими даними для визначення функціональних зв’язків між
параметрами системи є усереднені дані світової статистики [3]. На рис. 1
подано прогнозовані тенденції глобального розвитку світу.

Рис. 1. Тенденції розвитку світу
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Як свідчить аналіз отриманої моделі [1], зменшення природних
ресурсів спричиняє спад у промисловості, оскільки зростання цін на
ресурси  внаслідок  виснаження  їхніх  запасів  уповільнює  темпи
зростання  капіталовкладень  та  призводить  до  скорочення
виробництва. Це відображається на рівні життя, погіршення якого
спочатку призводить до зниження темпу його зростання, а згодом –
і до зменшення чисельності населення. Як результат, суспільство з
ринковою  економікою  постає  перед  необхідністю  всезагального
пристосування  до  відтворювальних  можливостей  природних
екосистем  та  нагальною  потребою  в  зміні  форми та  змісту  своєї
життєдіяльності [2].
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МОДЕЛЮВАННЯ  РИЗИКІВ  ПРОЕКТІВ  ВИДОБУТКУ
ВУГЛЕВОДНЕВИХ  РЕСУРСІВ

Системи і способи оцінки технічних ризиків з використанням
інформаційних  ресурсів,  що  накопичуються  в  процесі  реалізації
виробничих проектів, в тому числі і для нафтогазовидобувної галузі,
розробляються давно (1, 2). Важливим для  цього напрямку оцінок  є
не  тільки  систематизація нової  інформації,  яку  отримують  в  ході
розвитку проектів  розвідки і  розробки родовищ нафти  і  газу,  та  її
використання  для технічної оцінки ризиків, але й того, які економічні
наслідки можуть мати ці ризики для проекту в майбутньому .

  Як  результат,  можливість  прийняття  рішень  з  управління
проектами та орієнтація на отримання максимального позитивного
фінансового результату за кінцевими результатами діяльності (3).

В даній роботі автором зроблена спроба систематизувати бізнес
процеси в галузі розвідки та розробки родовищ нафти і газу, виявити
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ризики на кожному з етапів освоєння родовищ та встановити моделі їх
економічної оцінки.

На рисунку 1 представлена модель, в якій реалізовано такий
підхід.  Як  видно  з  рисунку,  оцінка  ризиків  на  кожному  з  етапів
проводиться  за  допомогою  засобів  і  математичного  апарату
імовірнісного моделювання. Так, на початковій стадії геологічного
вивчення території, інформація настільки обмежена й невизначена,
що  можливо  вести  мову  тільки  про  математичне  очікування
економічної  вигоди  від  освоєння  прогнозних  запасів  на
нафтогазоперспективній площі, яке розраховується за формулою:

 EiPiEM )( ,                                              (1)

де  М(Е) – математичне очікування випадкової події Е;
Еі  – можливі варіанти події Е;
Рі  – вірогідності відповідних варіантів.
Під  випадковою  подією  розуміється  отримання  економічної

вигоди. Розглядаються два варіанти розвитку цієї події, що утворюють
повну  групу  подій:  успіх  –  відкриття  рентабельного  родовища  і
невдача –  відкриття не рентабельного для освоєння родовища. Тоді
формула (1) набирає вигляду:

M(E) = E1P1+E2P2, P1+P2=1 ,                             (2)
де  Е1  –   позитивний  варіант,  що  виражений  чистою

теперішньою вартістю  f(Q) виявлених запасів Q, вірогідність Р
1
, що

дорівнює Р;
 Е2 – негативний варіант, чи втрата грошових коштів у розмірі (-Z),

вкладених інвестором в ГРР на об’єкті, що має відповідну вірогідність Р
2
 =

1 – Р.
Тоді формулу (1) можна подати у вигляді:

М(E) = f(Q)P – Z (1 – P),                                 3)
Проводячи  аналіз  алгоритму,  слід  відзначити,  що  основний

ризик, який ідентифікується в процесі моделювання, є технічний.  Про
це свідчить те, що ймовірність успіху відкриття родовища залежить від
ймовірностей  таких  факторів,  що  характеризують  кожну  стадію
розвитку проекту:

– імовірність  наявності  формоутворюючих  факторів  для
наявності скупчення вуглеводнів – р

1
;

– імовірність відкриття родовища – р
2
;

– імовірність комерційного відкриття – р
3
;

– імовірність отримання промислових дебітів  вуглеводнів – р
4
;

– імовірність збереження запасів вуглеводнів – р
5
.



270

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

Рис. 1. Модель економічної оцінки ризиків і прийняття рішень на
різних етапах розвитку нафтогазовидобувних проектів

Імовірність  успіху  розраховують  із  урахуванням  всіх
перерахованих величин, тобто:

Р = р
1
   р

2   
р

3
   р

4
   р

5   
                                        (4)
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Тоді формула (3) набере наступний вигляд:
М(E) = f(Q

і
)Пр

і
 – Z (1 – Пр

і
)                                    (5)

Приймаючи  рішення про  перехід  до  наступних  стадій  ГРР,
інвестор  чи  надрокористувач  повинні  орієнтуватися  на  величину
математичного очікування ефекту, котра має  залишатись додатною
(М(Е)>0) після уточнення ймовірності успіху Р, обсягів запасів та витрат
на їх дорозвідку і освоєння.

Таке  рішення  дозволить  вчасно  попередити  “вповзання”  в
проект і заздалегідь запобігти подальшим можливим втратам коштів.
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Кірєєва Н. С.
м. Львів

МОНІТОРИНГ  У  СИСТЕМІ  УПРАВЛІННЯ  ЯКІСТЮ  ВНЗ

Система вищої освіти України перебуває у процесі постійного
вдосконалення,  що  зумовлено  трансформаційними  змінами  в
суспільстві.  Розуміння    якості  навчального    процесу  у  ВНЗ  є
багатоаспектним й характеризується показниками, якими є зміст освіти,
форми  й  методи  навчання,  матеріальнотехнічна  база,  кадровий
потенціал та інші складові. Система управління якістю освіти в ВНЗ
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повинна забезпечувати моніторинг основних показників якості та на їх
основі  підготовку  рекомендацій  для  покращення  всіх  складових
підготовки фахівців.

Проблемі  моніторингу  в  системі  управління  якістю  ВНЗ
приділяється значна увага на рівні Міністерства освіти і науки, молоді
та  спорту.  Моніторинг  дедалі  ширше  використовується  в  освітніх
системах.  Одні  вчені  й  практики  (серед  них  Анісімов П. Ф.,
Майоров О. М.,  Шибаєва Л. В.)  розглядають  моніторинг  як  засіб
удосконалювання системи інформаційного забезпечення управління
освітою,  інші  (Галаган  А.  І.,  Савельєв А. Я,  Семушина  Л. Г.)    як
підвищення ефективності стратегічного планування розвитку середньої
й  вищої  професійної  освіти.  Орлов  А.  А.  розглядає  моніторинг  у
контексті  підвищення  якості  управлінських  рішень  і  під  час
впровадження  педагогічних інновацій.

Однак  підходи  до  виявлення критеріїв  якості  вищої  освіти,
механізмів моніторингу та процесів його використання розроблені
недостатньо, відсутні також компактні аналітикодіагностичні технології
здійснення  зворотного  зв’язку,  що  робить  актуальними  подальші
дослідження у цих напрямках [1]

Поняття “моніторинг” не має однозначного тлумачення, тому
вивчається і  використовується в різних сферах науковопрактичної
діяльності. Поняття “моніторинг” (від англ. monitoring – відстеження,
на базі латинського кореня monitor – що нагадує, застерігає) стало
загальновизнаним як у науці, так і в інших сферах суспільної практики.
Моніторинг визначається як постійне спостереження за якимнебудь
процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату.
Тобто, якщо відстеження змін здійснюється систематично з певною
заданою періодичністю й з використанням однієї й тієї самої системи
індикаторів, можна назвати цей процес моніторингом.

Термін “моніторинг” трактується в альтернативній педагогічній
літературі порізному:

– цілеспрямований процес, який забезпечує зворотний зв’язок
між суб’єктом та об’єктом управління;

– інформаційна система для прийняття управлінських рішень;
– багатоструктурний  процес  спостереження,  оцінювання,

регулювання та прогнозування розвитку діяльності об’єкта.
Отже за сутністю моніторинг – це інформаційна система (збір,

обробка, збереження та використання інформації про стан керованого
об’єкта),  яка  постійно  поповнюється  і  вказує  на  безперервність
спостереження,  а  за  процесом,  моніторинг  –  це  циклічний  процес
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порівняння,  зіставлення,  оцінювання  існуючого  стану  об’єкта  із
запланованим. Однак аналіз досліджень моніторингу в сфері освіти
показує,  що  існує  ще  ціла  низка  невирішених  проблем  як
методологічного, так і прикладного характеру.

Одне з найбільш загальних визначень освітнього моніторингу
запропонував Майоров О. М. : “Моніторинг в освіті – це система збору,
обробки, зберігання і поширення інформації про освітню систему або
окремі її елементи, яка орієнтована на інформаційне забезпечення
управління, дозволяє робити висновки про стан об’єкта у будьякий
момент часу і дає прогноз його розвитку” [2].

Об’єктом  педагогічного  моніторингу  Орлов  А.  А.  вважає
“результати  навчальновиховного  процесу  й  засоби,  що
використовуються для їх досягнення”. Педагогічний моніторинг він
визначає  як  тривале  спостереження  за  будьякими  об’єктами  або
явищами педагогічної дійсності [3].

Сурмін  Ю.  П.,  аналізуючи  способи дослідження  суспільної
думки,  пропонує  розуміти  моніторинг  як  “певну  систему  виміру
характеристик процесу, його діагностики, розробки заходів корегування
та їх упровадження з метою приведення процесу у відповідність до
бажаної моделі” [4].

Внутрішня  будова  моніторингу  поєднує  три  важливі
управлінські компоненти: аналіз, оцінку й прогнозування процесів в
освіті. Моніторинг в системі якості ВНЗ – це інформаційна система
збору, обробки, та  збереження даних, яка постійно оновлюється  і
поповнюється  на  основі  безперервного  стеження  за  станом  і
динамікою розвитку основних складових якості освіти і за сукупністю
визначених критеріїв з метою вироблення управлінських рішень для
коригування  небажених  диспропорцій  на  основі  аналізу  зібраної
інформації  і  прогнозування  подальшого  розвитку  досліджуваних
процесів.

Основними завданнями моніторингу якості освіти у ВНЗ є:
– розробка  комплексу  показників,  що  забезпечують  цілісне

уявлення про стан освітнього процесу, про якісні й кількісні зміни в
ньому;

– систематизація  інформації  про  стан  і  розвиток освітнього
процесу у ВНЗ;

– забезпечення  регулярного  й  наочного  представлення
інформації про процеси, що відбуваються у ВНЗ;

– інформаційне забезпечення аналізу й прогнозування стану й
розвитку освітнього процесу, вироблення управлінських рішень.
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Основними вимогами до моніторингу якості освіти в ВНЗ є:
– об’єктивність спостереження – виключення недостовірних

результатів;
– валідність – ступінь відповідності;
– надійність – сталість результатів після повторного контролю;
– гуманність – створення відповідного моральнопсихологічного

клімату;
– врахування особливостей учасників моніторингу – відповідність

тестів змісту навчання, підтвердження результатів різними способами;
– систематичність – відповідна послідовність моніторингу.
Серед  функцій  моніторингу  виділяють:  інформаційно

оцінювальну,  пошуководослідницьку,  формуючу,  прогнозну  і
коригуючу. Типовими моніторинговими функціями у ВНЗ є такі:

– організація  навчального  процесу  кафедри  чи  факультету;
виконання навчальних планів; робочих програм; виконання поточного
та  проміжного  контролю;  використання  технічних  та  програмних
засобів  у  навчальному  процесі;  проведення  вибіркових  тестувань;
організація самостійної  роботи студентів;  організація  контролю за
відвідуваністю лекцій; проведення анкетування студентів і викладачів;
складання звіту – на рівні ректорату;

– аналіз  сесій  з  урахуванням  успішності  студентів  різних
спеціальностей;  аналіз  інформації  з  кафедр  щодо  самостійної
підготовки студентів; організація студентських наукових конференцій;
організація додаткових занять – на рівні деканату;

– поточний  тестовий контроль  знань,  попереднє  тестування;
повторне здавання заліків та іспитів комісії; оцінювання залишкового
рівня  знань  за  результатами  навчання  суміжних  спеціальностей;
контроль за  засвоєнням практичних  навичок та  умінь; проведення
семінарів, модульного контролю для студентів; додаткові консультації
для студентів – на рівні кафедри;

– оцінювання рівня викладання – студентами;
– анкетування – випускниками ВНЗ [5].
Отже, інформаційною основою управління якістю освіти у ВНЗ

є моніторинг, спрямований на отримання оперативної та достовірної
інформації про якість освітніх результатів, умов та цінності досягнення
цих результатів. Моніторинг є цілісним, системним, управлінським
інструментом, що дозволяє зібрати, зберегти, обробити, поширити
інформацію про діяльність педагогічної системи, визначити її стан,
спрогнозувати  розвиток  та  запобігти  негативним  небажаним
результатам у випадку ймовірності їх виникнення.
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ІНФОРМАЦІЙНА  МАРКЕТИНГОВА  СТРАТЕГІЯ  ЯК
ВАЖЛИВИЙ  ЕЛЕМЕНТ  СТИМУЛЮВАННЯ  ПОПИТУ  ТА

ЗБУТУ  НА  ПРОДОВОЛЬЧОМУ  РИНКУ

В  умовах  реформування  аграрного  сектору  економіки
сільгосптоваровиробники  повинні  самостійно  вирішувати  питання
стимулювання попиту та реалізації власної продукції. Важливу роль
при  цьому  має  відіграти  маркетингова  діяльність,  що  передбачає,
зокрема, аналіз збуту та пропозицій учасників чи суб’єктів ОРСП. На
сьогодні підприємства постають перед проблемою пошуку найбільш
раціональних  каналів  збуту  своєї  продукції  та  формування
партнерських зв’язків з кінцевими споживачами.

Будьяке дослідження відносин між продавцями та споживачами
повинно проводитися з позицій їх соціальноекономічної значущості.
Подібний підхід дозволяє визначити продовольчий ринок як систему
соціальноекономічних відносин суб’єктів господарювання з приводу
виробництва, обміну, розподілу і споживання продуктів харчування.
Саме останні є об’єктом даного ринку і виступають як товар на ньому,
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хоча очевидно, що ступінь готовності до споживання (продуктивному
і особистому) цих товарів може бути різним. Тому для вироблення
оптимальних взаємовідносин між учасниками ОРСП доцільно знайти
алгоритм їх спільних інтересів.

Стимулювання  попиту  і  збуту  передбачає  встановлення
взаємозв’язку  між  ресурсами  та  завданнями,  що  стоять  перед
підприємством.  Так,  Махмудов  Х.  З.  відзначає,  що  стратегія
здійснюється  на  основі  постійного  моніторингу  середовища  та  на
оцінці даних, отриманих в процесі моніторингу [1, с. 28].

Щодо ефективності використання даної стратегії в ринкових
умовах  дуже  доречним  є  твердження  Куденко  Н.  В.:  “Під
маркетинговими  стратегіями  розуміють  основні  напрями
зосередження зусиль, цілей та завдань бізнесу підприємства в умовах
маркетингової орієнтації. Вони можуть бути представлені як загальним
планом  узгодження  маркетингових  цілей  підприємства  та  його
можливостей, так і дослідженням ринків та вимог споживачів, а також
визначенням на цій основі тих товарів, які мають найбільшу цінність
для споживачів” [2, с. 24].

Однак  питання  вивчення  попиту  та  пропозиції  потребує
глибшого аналізу, побудованого на застосуванні та впровадженні дієвих
маркетингових стратегій.

В ринкових умовах господарювання одним з головних завдань
товаровиробників поряд із безпосереднім виготовленням продукції є
вирішення питань щодо стимулювання попиту й збуту як складових
чинників  підвищення  їх  конкурентоспроможності.  При  цьому
першочергове  значення  має  належним  чином  організована
маркетингова  діяльність,  одним  із  завдань  якої  є  забезпечення
підприємств достовірною інформацією щодо ринкової кон’юнктури,
вимог до продукції на ринку, умов її транспортування та зберігання.

Отже, основною метою наукового дослідження є аналіз стратегії
стимулювання  попиту  та  збуту  сільськогосподарської  продукції  в
ринкових умовах. При вирішенні даного завдання необхідно, перш за
все, проаналізувати особливості та специфіку аграрного маркетингу,
який вагомо впливає на можливості стимулювання попиту та збуту
кожним  підприємством,  а  також  знайти  взаємовигідну  модель
економічних відносин між учасниками ОРСП.

Маркетинг в системі управління роботою агарних підприємств
на вітчизняному аграрному ринку слід розуміти як особливу форму
діяльності по регулюванню виробництва і збуту сільськогосподарської
продукції  в  умовах  ринкових  відносин.  Ця  діяльність  виконується
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спеціалізованими  маркетинговими  службами  і  повинна  бути
направлена  на  створення  на  ринку  правових,  економічних  і
організаційних умов для їх учасників.

Продовольчий  ринок  як  система  соціальноекономічних
відносин  з  приводу  виробництва,  обміну,  розподілу  і  споживання
продуктів харчування є сукупністю безлічі спеціалізованих ринків.
Безмежність потреб  людей примушує виробників  пропонувати  все
нові і нові продукти на ринку, створювати нові економічні ніші. Все це
характерно і для ринку продовольства, але одночасно це означає, що,
потенційно,  на  будьякому  ринку  існує  безліч  вільних  “осередків”
(кластерів, як їх називають фахівці в сфері інформаційних систем).
Впливаючи на ці кластери, можна загальмувати розвиток деяких потреб,
а значить, перешкодити створенню нових економічних ніш. І, навпаки,
скорегувати, скажімо, споживчий попит так, щоб направити його на ті
об’єкти споживання, для виробництва яких існує сьогодні достатня
кількість  виробничих  потужностей,  немає  бар’єрів  для  розвитку
конкурентного середовища,  а пропозиція може бути збільшена  без
якихнебудь  істотних  додаткових  витрат.  Саме  для  таких  цілей
проводиться моніторинг процесів формування попиту й стимулювання
збуту на продовольчому ринку [3, с. 36].

Моніторинг продовольчого ринку – маркетингове дослідження
ринків на основі системи безупинного опрацювання інформації про
всі аспекти ситуації на ринку. На підставі одержуваних даних робляться
висновки щодо основних тенденцій на ринку і прогноз перспектив
збуту. При цьому використовуються найрізноманітніші методи аналізу
інформації: від суто математичних методів до експертних оцінок. На
наш погляд, дослідження ринку є одним з найвагоміших елементів
маркетингового дослідження, що сприяє зменшенню невизначеності
в частині прийняття комерційних рішень.

Суб’єктами продовольчого ринку є сільгоспвиробники всіх форм
власності,  переробні  підприємства,  оптові  і  роздрібні  торгові
підприємства, споживачі. Іншими словами, до суб’єктів продовольчого
ринку можна віднести всі підприємства аграрного сектору економіки,
дрібних індивідуальних виробників, торговців і споживачів, тобто всіх
тих агентів ринку, хто визначає на ньому попит і пропозицію.

Як і будьякий ринок, ринок продовольства класифікується: за
об’єктами пропозиції (ринок зерна, ринок м’яса, ринок молока тощо);
за географічним положенням (місцевий, регіональний, національний,
світовий);  за  ступенем  конкуренції  (монополістичний,  оліго
полістичний,  монопсонічний,  вільний,  змішаний);  за  характером
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продаж (оптовий, роздрібний); за ступенем переробки продукції, що
поставляється  на  ринок  (сировина,  напівфабрикати,  готовий  до
споживання продукт) [4, с.28].

З  ліквідацією  державної  системи  контрактації
сільськогосподарської продукції стара інфраструктура збуту продукції
виявилася  неспроможною  забезпечити  ефективне  функціонування
аграрного  ринку.  З’явилося  багато  комерційних  посередницьких
структур, які не мали відповідної матеріальнотехнічної бази і купували
продукцію за непрозорими схемами, що призвело до значної тінізації
ринку.  Потрібна  була  спеціальна  ринкова  інфраструктура  для
здійснення  прозорих  процедур  продажу  продукції  виробниками
безпосередньо  споживачам,  у  т.  ч.  посередницьким  комерційним
структурам,  а  також  розгалужена  заготівельнозбутова  мережа,
зорієнтована на велику кількість продавців і покупців та різних товарних
партій  продукції.  Такі  системи  вже  функціонують  автономно  на
територіальних ОРСП.

Однак цього недостатньо. Необхідно створити систему збору
інформації про ринок як структурований метод, призначений для збору,
аналізу і обміну інформацією про ринки і збут продукції. Такі системи
покликані підвищувати прозорість ринку для користувачів, даючи їм
можливість ухвалювати більш зважені рішення по виробництву і збуту
товарів.  Ці  системи  здатні  збирати,  аналізувати  і  розподіляти
найрізноманітніші види даних про ринок. Це особливо важливо для
моніторингу даних, схильних до постійної  зміни  (наприклад, цін),
оскільки саме з ними у місцевих виробників виникають найбільші
труднощі.  Системи  оперативного  моніторингу  цін  на  рівні
сільськогосподарських  виробників  не  створено;  інформація,  яку
щомісячно збирає та публікує Держкомстат запізнюється в часі й не
може  бути  використана  для  оперативних  прогнозів  ринкової
кон’юнктури. Функцію прогнозування кон’юнктури ринків покладено
на Міністерство економіки України. Однак для ефективного прийняття
політичних рішень потрібна система оперативного збору інформації
не  тільки щодо  сільськогосподарських підприємств, а й щодо всіх
виробників, а також всіх видів продукції, і, крім того, вона повинна
бути  доступною  для  всіх  учасників  ринку.  Прогнози  попиту  та
пропозиції,  імовірної  кон’юнктури  теж  здійснюють  комерційні
інформаційні агентства, однак вони часто суб’єктивні, та й доступність
такої інформації для виробників обмежена.

Процеси лібералізації світової торгівлі аграрною продукцією
диктують нове бачення продовольчої безпеки: гарантування державою
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безперешкодного  економічного  доступу  людини  до  продуктів
харчування для підтримання нормального рівня життєдіяльності. Для
ефективного  прийняття  політичних  рішень  потрібна  система
оперативного збору інформації не тільки щодо сільськогосподарських
підприємств, а й щодо всіх виробників, а також всіх видів продукції, і,
крім того, вона повинна бути доступною для всіх учасників ринку.
Важливою умовою ефективного використання споживчого попиту є
його цільове спрямування на мотивацію вітчизняного виробництва
сільськогосподарської продукції. Суть такого регулювання полягає в
забезпеченні збалансованості кількісних та якісних параметрів попиту
і  пропозиції,  їхньому  оптимальному  співвідношенні.  Система
регулювання  аграрного  ринку  має  охоплювати  організаційні  та
економічні напрями, вироблені маркетинговими дослідженнями.
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ГРОМАДСЬКА  ЕКСПЕРТИЗА  ЯК
ЦІННИЙ  ІНФОРМАЦІЙНИЙ  РЕСУРС

Інститут  громадської  експертизи  –  це  процес  залучення
громадських кіл до сфери державної політики, можливість простих
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громадян бути активним учасником формування державної політики.
З правової точки зору, за своєю природою громадська експертиза стає
одним з правових механізмів реалізації права громадян на участь в
управлінні державними справами. Основний Закон України у статті 38
декларує,  що  “громадяни мають  право  брати  участь  в  управлінні
державними справами” [2, с.11].

Особливість громадської експертизи полягає в дієвості цього
інструменту,  а  саме  –  у  законодавчо  передбаченій  можливості
проводити оцінку ефективності роботи будьякого з органів виконавчої
влади.  Більше  того,  пункт  6  “Порядку  сприяння  проведенню
громадської  експертизи  діяльності  органів  виконавчої  влади”,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008р
№ 976 закріплює: “пропозиції, підготовлені інститутом громадянського
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи (далі –
експертні пропозиції), враховуються органом виконавчої влади під час
підготовки  програм  соціальноекономічного  розвитку,  державних
цільових та регіональних програм, формування бюджетів відповідного
рівня,  вирішення  питань  поточної  діяльності”  [3].  Підготовлений
органом виконавчої влади пакет матеріалів має  бути переданий до
інституту громадянського суспільства. У частині 4 пункту 4 Порядку
зазначено, що надання документів здійснюється з урахуванням вимог
та  строку,  визначених  Законом  України  “Про  інформацію”.  Слід
враховувати,  що  у  цьому  питанні  наразі  існує  законодавча
неузгодженість. Порядок був прийнятий у 2008 році, і до нього було
включене посилання на чинну на той момент редакцію Закону України
“Про  інформацію”,  яка  визначала  строки  надання  інформації  за
запитами  до  органів  влади.  У  2011  році  відбулися  зміни  в
інформаційному законодавстві,  і  на сьогоднішній день  це питання
урегульоване  іншим  Законом  України  –  “Про  доступ до  публічної
інформації”. Відповідно до статті 20 цього закону, запитувач має право
одержати копії потрібних йому документів протягом 5 робочих днів, а
якщо обсяг інформації є значним чи потребує ускладненого пошуку –
протягом  20  робочих  днів.  У  вирішенні  питання про  відкритість
інформації та порядок її надання орган виконавчої влади також повинен
керуватися Законом України “Про доступ до публічної інформаці”.

Незважаючи на те, що вивчення документації є одним з основних
інструментів проведення експертизи, варто наголосити, що припис пункту
3  Порядку  про  те,  що  “орган  виконавчої  влади  сприяє  інституту
громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи” не має
зводитись лише до процесу “запит – надсилання – отримання” певних
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документів. Для обох сторін співпраці важливим є усвідомлення того, що
чим ширшим буде формат взаємодії між органом виконавчої влади та
інститутом громадянського суспільства під час проведення експертизи,
тим  більше  виграють  усі  сторони.  Для  ІГС,  що  ініціює  громадську
експертизу, зазначене положення дає змогу максимально повно окреслити
свої потреби, зокрема у практичному аспекті. Наприклад, попросити про
сприяння безперешкодному доступу на територію установи органу влади
на час проведення експертизи. Експерти можуть також висловити прохання
про залучення їх до робочих заходів органу влади.

Також сторони дослідження можуть домовитися про створення
спільних робочих груп.

Таким чином, тепер орган виконавчої  влади, стосовно якого
проводилася  громадська експертиза, має прямі  зобов’язання щодо
розгляду  напрацьованих  висновків  та  врахування  результатів
громадської експертизи.

Інститут громадської експертизи дає можливість зацікавленим
сторонам не лише отримати та дослідити відомості від органу влади
(чи посадової особи) щодо виконання їх програм, витрачання бюджету,
надання  адміністративних  послуг,  а  й  безпосередньо  вплинути  на
формування рішень органом виконавчої влади.

Завдяки  впровадженню  інструменту  громадської  експертизи
з’являється,  знову  ж  таки,  реальний шанс  оцінити  загальний  рівень
прозорості органів виконавчої влади в країні, виокремити “найсильніших”
та “найслабших” у сфері виконання вимог законодавства [1, с. 51].

За умов позитивного розвитку, а саме при зростаючому рівні
відкритості органу до співпраці та реальному врахуванні висновків
експертів, державна політика набуватиме статусу дійсно суспільної,
тобто такої, що формується із врахуванням  інтересів максимальної
кількості людей, усіх соціальних верств.

Варто зазначити, що новий механізм участі громади є вигідним
не  лише  для  інститутів  громадського  суспільства.  Багато  користі
громадські  експерти  можуть  і  будуть  приносити  самим  органам
виконавчої влади.

Поперше, для урядовців громадські експертизи є цінними у
якості інформаційного ресурсу. Органи виконавчої влади матимуть
змогу отримати своєрідний “зворотний зв’язок” від громадських кіл
щодо оцінки їх діяльності.

Завдяки отриманим даним відповідні органи влади зможуть
удосконалити або “уніфікувати” свої дії, переформувати пріоритетні
напрямки своєї роботи.
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Таким чином, у разі відкритої чи хоча б компромісної реакції
на зауваження чи пропозиції громади, орган влади зменшує кількість
потенційних конфліктів і сприяє зміцненню відносин між владними
інституціями та громадою. У свою чергу, з мірою зростання довіри до
суб’єктів владних повноважень збільшуватиметься і загальний рівень
інтересу  та  бажання  громадян  бути  залученими  до  формування
державної політики та зменшуватиметься відсоток аполітичності.

Подруге,  враховуючи  принципи  формування  громадських
об’єднань  на  основі  специфічних  інтересів  заінтересованих  груп,
органи виконавчої влади матимуть змогу отримати ґрунтовні експертні
оцінки щодо спеціалізованих питань. Висновки експертиз можуть дати
поштовх для розширення спектру програм органу завдяки результатам,
які можуть вказати на конкретні недоліки чи прогалини у формуванні
рішень.

Більше  того,  дуже  важливим  є  також  те,  що  завдяки
оприлюдненню  результатів  експертизи  реалізується  також  право
громадян  на  отримання  інформації,  яка  є  предметом  суспільного
інтересу. Відповідно громадська експертиза є додатковою гарантією
реалізації інформаційних прав громадян.
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ЕВОЛЮЦІЯ  МЕРЕЖЕВОЇ  ГОТОВНОСТІ  УКРАЇНИ

Інформаційнокомунікаційні технології (ІКТ) породжують цілий
ряд  економічних  ефектів,  які  можуть  напряму  чи  опосередковано
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підвищити  добробут  та  сприяти  соціальноекономічному  розвитку.
Поширення  ІКТ  сприяє  досягненню  Цілей  розвитку  тисячоліття,
визначених ООН, що є стратегічним пріоритетом для будьякої країни [1].

Моделлю, що визначає ступінь готовності країни до участі та
використання переваг розвитку ІКТ, а також показує слабкі та сильні
сторони країни в інформаційнотехнологічному відношенні є Індекс
мережевої  готовності  (Networked  Readiness  Index,  NRI),  який  є
комплексним  світовим  показником  розвитку  ІКТ.  Методика
обчислення  індексу  була  розроблена  в  2001  році,  а  починаючи  з
2002 року  звіт  про  дослідження  мережевої  готовності  за  цією
методикою  готується  Всесвітнім  економічним  форумом  та
міжнародною  школою  бізнесу  INSEAD  в  рамках  щорічної  серії
доповідей про  стан розвитку  інформаційного  суспільства  в  світі.
Відповідно до Всесвітнього звіту з інформаційних технологій 2010 –
2011 [2].  Індекс  мережевої  готовності  вимірює  рівень  розвитку
інформаційнокомунікаційних  технологій  конкретної  держави  за
71 параметром  (індикатором),  що  об’єднані  в  три  великі  групи
(субіндекси): 1) наявність умов для розвитку ІКТ (середовище ІКТ);
2) готовність громадян, бізнесу та державних органів до використання
ІКТ; 3) рівень використання ІКТ в суспільному житті, в комерційному
та державному секторі країни (табл. 1).

Таблиця 1
Структура індексу мережевої готовності (NRI)

Результати вивчення мережевої готовності відіграють важливу
стратегічну роль для кожної країни, оскільки наочно демонструють
проблемні ділянки політики побудови інформаційного суспільства, в
напрямку  яких  необхідно працювати,  для  того  щоб  підвищити  її
ефективність та рівень конкурентоспроможності країни.

Субіндекси  Категорії 
Кількість 

Індикаторів 
Ринкове середовище  10 
Політичне та регуляторне 
середовище 

11 
Середовище ІКТ 

Інфраструктура  10 
Готовність громадян  9 

Готовність бізнесу  8 
Готовність до 
використання ІКТ 

Готовність уряду  3 
Використання  громадянами  8 
Використання у бізнесі  8 

Використання 
ІКТ 

Використання урядом  4 
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Прийнявши за емпіричну базу дослідження всесвітні звіти з
інформаційних технологій впродовж 2002 – 2011 років, автор публікації
акцентує увагу на виявленні тенденцій еволюції мережевої готовності
України цього періоду, здійснюючи її рейтинговий порівняльний аналіз
за категоріями NRI відносно інших країн світу, а також на встановленні
слабких сторін державної політики у сфері розвитку інформаційно
комунікаційних технологій та формування інформаційного суспільства
в Україні,  виділяючи ті індикатори NRI, за якими наша держава станом
на  2011  рік  [2]  займає  нижні  рядки  у  світовому  рейтингу.    Рис.  1
демонструє динаміку рейтингу України за категоріями субіндексу NRI
“Середовище ІКТ”.

Рис. 1. Динаміка рейтингу України за категоріями субіндексу
NRI “Середовище ІКТ”

Очевидним  є  той  факт,  що  розвиток  мережевої  готовності
України  за  категоріями  “Ринкове  середовище”  та  “Політичне  і
регуляторне середовище” має негативну тенденцію. Загалом з 2002 по
2011 рік Україна погіршила свій рейтинг на 65 позицій за категорією
“Ринкове середовище” (проблемні ділянки: обсяг і ефект оподаткування
(135  місце),  навантаження  державного  регулювання  (124 місце),
наявність венчурного капіталу (120 місце)) та 53 позиції за категорією
“Політичне  і  регуляторне  середовище”  (проблемні  ділянки:
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ефективність правових рамок у врегулюванні спорів (137 місце), право
власності (134 місце), ефективність законодавчих органів (133 місце),
судова незалежність (133 місце)).

Готовність  громадян  України  до розвитку  ІКТ  та  побудови
інформаційного суспільства випереджає реальну здатність бізнесу та
уряду підтримати ці процеси (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка рейтингу України за категоріями субіндексу NRI
“Готовність до використання ІКТ”

Слабкими  сторонами  державної  політики  побудови
інформаційного  суспільства  в  Україні  є,  зокрема:  1)  в  напрямку
підвищення готовності бізнесу: висока бізнесоплата за телефонний
зв’язок (123 місце), ступінь підготовки кадрів (108 місце), якість шкіл
менеджменту  (107  місце);  2)  в  напрямку  підвищення  готовності
державних органів до використання ІКТ: важливість ІКТ в урядовому
баченні майбутнього (130 місце), урядове встановлення пріоритетів у
сфері ІКТ (120 місце), державні закупівлі високотехнологічної продукції
(111 місце).

Варто зазначити, що за індикатором “Рівень освіченості дорослого
населення” (99,7%) категорії “Готовність громадян до використання ІКТ”
Україна займає 3 місце у світовому рейтингу, поступаючись лише Естонії
та Латвії, які з показником 99,8 % очолюють рейтинг.
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Відносний світовий рівень  використання  ІКТ  в суспільному
житті громадян України до 2008 року є значно вищим за аналогічний
рівень  в  комерційному  та  державному  секторі  країни.  Проте  на
сьогоднішній день тенденція щодо використання ІКТ громадянами є
спадною (рис.  3).  “Проблемними”  індикаторами  є:  1)  у  категорії
“Використання  ІКТ  громадянами”:  використання  віртуальних
соціальних мереж (119 місце), вплив ІКТ на доступ до базових послуг
(105 місце), частка користувачів Інтернету (92 місце); 2) у категорії
“Використання ІКТ у бізнесі”: вплив ІКТ на нові організаційні моделі
(98 місце), вплив ІКТ на нові послуги та продукти (96), технологічне
поглинання  (95 місце); 3) у  категорії “Використання  ІКТ  урядом”:
використання ІКТ та урядова ефективність (112 місце), урядовий успіх
у просуванні ІКТ (103 місце).

Рис. 3. Динаміка рейтингу України за категоріями субіндексу NRI
“Використання ІКТ”

Отже, попри те що Україна  займає чільне місце у світовому
рейтингу за категоріями NRI “Інфраструктура” та “Готовність громадян
до  використання  ІКТ”,  слабкими  сторонами  сфери  розвитку
інформаційнокомунікаційних  технологій  та  формування
інформаційного суспільства в Україні впродовж 2002 – 2011 років є
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“Ринкове  середовище”  та  “Політичне  і  регуляторне  середовище”,
зокрема:  обсяг  і  ефект  оподаткування;  навантаження  державного
регулювання; наявність венчурного капіталу; ефективність правових
рамок  у  врегулюванні  спорів;  ефективність  законодавчих  органів;
судова  незалежність.  Проблемними  ділянками  політики  побудови
інформаційного  суспільства  в  Україні  також  є:  важливість
інформаційнокомунікаційних  технологій  в  урядовому  баченні
майбутнього; урядове встановлення пріоритетів у цій сфері; вплив
ІКТ  на  нові  організаційні  моделі,  послуги  та  продукти.  Сильною
стороною  України  в  інформаційнотехнологічному  відношенні  є
високий  рівень  освіченості  дорослого  населення,  що  є  базисним
елементом готовності громадян України до розвитку ІКТ  та побудови
інформаційного суспільства, яка сьогодні випереджає реальну здатність
бізнесу і уряду підтримати ці процеси.
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м. Харків

МОДЕЛЮВАННЯ  ДОЦІЛЬНОСТІ  ПРОВЕДЕННЯ  ТЕНДЕРНИХ
ПРОЦЕДУР  У  СФЕРІ  ДЕРЖАВНИХ  ЗАКУПІВЕЛЬ

В  сучасній  економіці  держава  виступає  найбільшим
споживачем товарів, робіт та послуг. За даними [3], обсяг державних
закупівель в країнах Європейського Союзу складає 13,5% сукупного
ВВП країнучасників, або більш ніж трильйон євро щорік в грошовому
еквіваленті. В Україні в 2010 р. обсяг державних закупівель склав
335 млрд грн [2].

Державні  закупівлі  суттєво  відрізняються  від  процесів
споживання  в  інших  сферах  економіки.  Домашні  господарства  при
споживанні намагаються розподілити наявні кошти  таким чином, щоб
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отримати найбільшу корисність з товарів та послуг, що вони закуповують.
Приватні підприємства керуються інтересами отримання прибутку, що
змушує їх шукати шляхи зменшення витрат на сировину, матеріали,
працю та інші фактори виробництва. Тобто, як в споживчому, так і в
підприємницькому секторах економіки існує економічна мотивація для
скорочення витрат на товари і послуги, що закуповуються.

Але ефективність функціонування державних організацій не
вимірюється суто економічними критеріями, і тому у їх працівників,
як  правило,  немає  власної  зацікавленості  у  економії  коштів  при
здійсненні закупівель. Як наслідок, закупівля товарів та послуг часто
здійснюється за завищеними цінами, виникає підґрунтя для корупції,
що в кінцевому підсумку приводить до неефективного використання
державних коштів.

З метою скорочення витрат у сфері державних закупівель та
забезпечення прозорості цього процесу в більшості розвинених країн
світу законодавство встановлює необхідність використання конкурсних
(тендерних) процедур при закупівлі товарів, робіт та послуг. Саме цей
механізм встановлюється і Законом України “Про здійснення державних
закупівель” № 2289VI від 1.06.2010 р. (далі – Закон) [1].

Організація  конкурсних  торгів  є  досить  складною
бюрократичною процедурою, яка вимагає значних витрат коштів і часу
як з боку замовника торгів, так і з боку підприємствучасників. Цілком
можлива ситуація, коли витрати на проведення тендерних процедур
перевищують  користь  від  зменшення  закупівельних  цін.  Тому
законодавство як в Україні, так і в інших країнах світу передбачає
організацію  конкурсних  торгів  лише  у  тих  випадках,  коли  обсяги
закупівель перевищують певний граничний вартісний рівень. В Україні
цей рівень встановлений статтею 2 Закону і складає 100 тисяч гривень
для товарів та послуг і 300 тисяч гривень – для робіт [1].

Ці  значення  суттєво  нижче  норм,  що  встановлюються
законодавством США та країн ЄС. Так, американське законодавство
дозволяє  використання  спрощених  процедур  закупівлі  (тобто,  без
проведення  торгів), якщо  вартість  об’єкту  закупівлі не  перевищує
100,000 дол. В ряді випадків поріг спрощених закупівель може бути
підвищений до 6,500,000 дол. і навіть до 11,000,000 дол. (зокрема, при
військових операціях, ліквідації наслідків стихійних лих) [4]. В ЄС, в
залежності від категорії предмету закупівлі,  мінімальні вартісні значення
коливаються від 125,000 євро (товари та послуги, що замовляються
центральними державними установами) до 4,845,000 євро (будівництво
цивільних споруджень, інші широкомасштабні громадські роботи) [3].
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Привертає увагу  також  той  факт, що  навіть великі  приватні
підприємства  дуже  рідко  звертаються  до  тендерних  процедур  при
організації своїх закупівель.

Складається  враження,  що вартісні  межі  для  застосування
конкурсних процедур були визначені в українському законодавстві суто
адміністративним  шляхом,  без  належного  економічного
обґрунтування.  Тому  виникає  питання,  при  яких  саме  умовах
проведення торгів має сенс з суто економічної точки зору. Відповідь
на це питання потребує розробки математичної моделі доцільності
проведення конкурсних торгів.

В даній роботі пропонується економікоматематична модель
для оцінки економічного ефекту від використання тендерних процедур
при здійсненні державних закупівель.

Розглянемо випадок, коли вибір об’єкту закупівлі здійснюється
виключно  за  ціновим  критерієм.  Припустимо,  що  на  ринку  існує
М потенційних  постачальників  товарів  (робіт,  послуг),  що
закуповуються. Ціну, за якою ій   постачальник згоден реалізувати
товар замовнику торгів, позначимо через  , 1,..., .ip i M  Якщо ці ціни
збігаються у всіх існуючих постачальників, то, вочевидь, немає сенсу у
проведенні  тендерної  процедури.  Тому  проведення  закупівель  за
конкурсним механізмом доцільно лише тоді, коли існує певна дисперсія
цін у різних постачальників.

Будемо вважати, що ціни у різних постачальників є незалежними
однаково  розподіленими  випадковими  величинами  із  функцією

розподілу  ( ) { }p iF x P p x  , де  { }P A  позначає ймовірність події А.

Якщо б закупівлі здійснювались за середньоринковими цінами,
то  очікувана  ціна  закупівлі  çp   дорівнювала  би  математичному
сподіванню випадкової величини   ip :

 
0

( )ç i pp Ì p xdF x


                                            (1)

Вибір  постачальника  за  тендерною  процедурою  надає
замовнику можливість обрати найкращу з пропозицій, що надійшли,
тобто пропозицію із найменшою ціною. При наявності n пропозицій
ціна закупівлі у цьому випадку складатиме:

1 2( ) min{ , ,..., }.ò np n p p p                                     (2)

Оскільки  ціни  окремих  постачальників  1 2, ,..., np p p   є
випадковими величинами, то і ціна закупівлі  ( )òp n  теж буде випадковою
величиною.  Проте,  її  розподіл  буде  відрізнятися  від  розподілу
випадкових величин  ip . Позначимо закон розподілу ціни закупівлі у
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випадку застосування тендерної процедури при наявності n пропозицій
через  ( )nF x . Його можна отримати у наступній спосіб:

1

1 1

( ) { ( ) ) 1 { ( ) } 1 { ,..., }

1 { } 1 (1 ( )) 1 (1 ( )) .

ò òn n

n n
n

i p p
i i

F x P p n x P p n x P p x p x

P p x F x F x
 

         

                (3)

Відповідно,  очікувана  ціна  закупівлі  складатиме  у  цьому
випадку

0

( ) [ ( )] ( ).ò ò np n M p n xdF x


                                  (4)

Таким чином, очікуваний ціновий виграш замовника внаслідок
застосування  тендерних  процедур  p   дорівнюватиме  різниці  між
величинами  ( )òp n  та  çp :

( ) ( ) .ò çp n p n p                                          (5)
Щоб  отримати  повний виграш  замовника,  очікувану  цінову

різницю  слід помножити на обсяг закупівлі q.
Тепер перейдемо до розгляду витрат на проведення тендерних

процедур. Вони складаються з:
– витрат замовника торгів на підготовку тендерної документації;
– витрат замовника на підготовку та розміщення оголошення

про проведення конкурсних торгів;
– витрат часу членів комітету з конкурсних торгів на розгляд

пропозицій, що надійшли;
– можливих втрат від затримки постачань на термін проведення

торгів;
– можливих витрат на організацію повторних торгів;
– витрат учасників торгів на підготовку і подання тендерних

заявок;
– можливих  фінансових  витрат  учасників  на  тендерне

забезпечення та ін.
Всі ці витрати доцільно згрупувати таким чином:
– витрати з боку замовника торгів. Загальний обсяг цих витрат

позначимо через F;
– витрати, що зазнають учасники торгів. Загальний обсяг цих

витрат в розрахунку на одного учасника позначимо через v.
Можливі два підходи до оцінки доцільності проведення торгів.
З точки зору інтересів замовника, проведення торгів доцільно

тоді, коли

( ) .q p n F                                                (6)
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При цьому не беруться до уваги витрати учасників торгів. Слід
зауважити, що ці витрати в певній мірі компенсуються лише переможцю
торгів.  Тому  з  суспільної  точки  зору  доцільно  враховувати  повні
витрати на проведення торгів. Тоді умова доцільності їх проведення
набуде вигляду

( ) .q p n F vn                                                 (7)

Зауважимо, що повні витрати на проведення торгів зростають
лінійно із збільшенням кількості учасників торгів, в той час як виграш
від  залучення  до  торгів  ширшого  кола  постачальників  поступово
зменшується. Тому існує оптимальна з суспільної точки зору кількість
учасників торгів.

Запропонована  модель  дає  можливість  проводити  чисельні
експерименти,  за  допомогою  яких  можна  визначити  очікуваний
економічний ефект від застосування тендерних процедур у кожному
конкретному  випадку.  Результати  цих  експериментів  дозволяють
зробити наступні висновки:

1) економічний виграш від проведення торгів прямо пов’язаний
із ступенем варіації цін на конкретному ринку. При незначній дисперсії
цінових пропозицій окремих постачальників використання тендерів
надає суттєвий виграш для замовника лише при дуже великих обсягах
державного замовлення;

2) основна  частка  виграшу  від  зниження  закупівельних  цін
реалізується при участі в торгах 2 – 5 учасників. Витрата коштів на
залучення у торгах більшої кількості учасників недоцільна;

3) при реалістичних значеннях вартісних параметрів проведення
торгів дає помітний ефект лише при вартості закупівель, що вище норм,
встановлених в українському законодавстві.

Реалізація цих положень сприятиме підвищенню ефективності
функціонування системи державних закупівель в Україні.
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Новосад В. П.
м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ  ЗАСТОСУВАННЯ  КОМБІНАТОРНИХ
МЕТОДІВ ДЛЯ  КІЛЬКІСНОГО  ОБҐРУНТУВАННЯ

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Стрімкий розвиток методів дискретної математики на сучасному
етапі  пояснюється  в  першу  чергу  активним  застосуванням
комп’ютерної техніки в найрізноманітніших галузях людської діяльності
та досягнутими при цьому успіхами, пов’язаними з можливостями
швидко, цілеспрямовано та безпомилково оцінювати стани системи.
Комбінаторика  (або  іншими  словами  –  комбінаторний  аналіз,
комбінаторна теорія, комбінаторна математика) як один з потужних
напрямків  дискретної  математики  знайшла  своє  прикладне
застосування  під  час  вирішення  проблем  існування,  вибору,
розташування,  багатокритеріальної  оптимізації.  Ефективність  та
надійність  управлінських  рішень  дуже  часто  залежать  саме  від
вирішення саме цих проблем. Тому видається актуальним наголосити
на  окремих,  важливих,  на  нашу думку,  особливостях  застосування
комбінаторних методів для кількісного обґрунтування управлінських
рішень.

Перше  наукове  визначення  термінів  “комбінаторний”  та
“комбінаторне мистецтво” зробив Г. Лейбніц (1646 – 1716). Вважається, що
з появою робіт Я. Бернуллі та Л. Ейлера  комбінаторні методи виділились у
самостійний математичний напрямок. Найважливіші сучасні комбінаторні
проблеми  оптимізації  висвітлені  у  працях  М. Холла,  А. Кофмана;
М. Айгнера [1];  Х. Пападімітріу  і  К. Стайгліца;  Д. Голанда;  Г. Райфа;
Д. Люгера;  Г. Гооса  і  Т. Штютцля;  Д. Андерсона;  Х. Сигала;
Ю. І. Журавльова; В. О. Турбіна;  Ю. В. Нікольського, В. В. Пасічника  і
Ю. М. Щербини [3]; С. І. Наконечного та С. С. Савіної; Ю. П. Зайченка та ін.

Комбінаторний метод (англ. combinatorial method) – це такий
спосіб  наукового  дослідження,  основою якого  є перебір  можливих
варіантів вирішення сформульованої проблеми, що здійснюється за
певними правилами і дає змогу ефективно відсіювати неоптимальні
варіанти.

Конкретні назви комбінаторних методів (наприклад, метод гілок
та меж, метод послідовного відсіву варіантів, алгоритм пожадливого
пошуку тощо) залежать від вибраних комбінаторних схем перебору
варіантів. Суть такого аналізу добре ілюструють, наприклад, такі методи.
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Метод гілок та меж є одним із найпоширеніших комбінаторних
методів,  який  застосовують  для  вирішення  проблеми  вибору
оптимальних рішень у просторі дискретних станів. Реалізація методу
пов’язана з постійним розбиттям множини допустимих розв’язків на
дерево підмножин. Кожна гілка такого дерева – це певна допоміжна
задача, що має свій розв’язок. Для конкретних задач можуть бути різні
способи  відшукання  розв’язків  у  послідовно  утворюваних
підмножинах. Кожен такий спосіб ґрунтується на специфіці задачі й
відповідних  правил  знаходження  оцінки  підмножин  та  ознаці
оптимальності.

Метод послідовного відсіву варіантів полягає в послідовному
повторенні таких процедур: розбиття множини варіантів розв’язків
задачі на кілька підмножин, кожна з яких має специфічні властивості;
використання  вищезазначених  властивостей  для  пошуку  логічних
суперечностей в описі окремих підмножин; виключення з подальшого
розгляду тих підмножин варіантів розв’язків, в описах яких є логічні
суперечності. Методика послідовного аналізу варіантів базується на
відсіві неперспективних варіантів ще до їх побудови, а отже, досягається
значна  економія  часу  через  скорочення обчислювальних  операцій.
Основа методу послідовного аналізу варіантів полягає у визначенні
правила, за яким буде здійснюватися відсів безперспективних значень
змінних, унаслідок чого постійно звужуватиметься множина значень,
для якої відшукують оптимум.

Вивчення можливостей та правил застосування цих та інших
споріднених методів зручно розглядати як складову комбінаторного
аналізу. Комбінаторний аналіз (комбінаторика) вивчає завдання вибору
і властивості  елементів скінченних множин відповідно до заданих
правил.  Результат  такого  вибору  називають  комбінаторною
конфігурацією.  Найпростішими  прикладами  комбінаторних
конфігурацій  є  розміщення,  перестановки,  комбінації.  Окрім  того,
комбінаторний  аналіз  також  розглядає  принципи  та  алгоритми
побудови комбінаторних конфігурацій.

Серед алгоритмів комбінаторної оптимізації розрізняють точні
та наближені. Точні методи дають можливість гарантовано знаходити
оптимальний  розв’язок,  проте  їх  застосування  вимагає  чіткості  у
формулюванні задач і призводить до великих обчислювальних витрат.
Тому  для  більшості  практично  важливих  задач  із  неточними  чи
неповними даними використовуються наближені методи, які дають
змогу отримувати близькі до оптимальних розв’язки за допустимий (з
практичної  точки  зору)  час.  Наближені  методи  комбінаторної
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оптимізації можна класифікувати за принципом прийняття рішень
(детерміновані,  стохастичні),  за  структурою  (простий  алгоритм,
гібридний алгоритм, метаевристика, гібридна метаевристика), за типом
використаних  просторів  (послідовні,  траєкторні,  ітераційні,
популяційні), за типом функції мети (статична, динамічна), за оцінкою
точності  (з  апостеріорною оцінкою точності,  з  апріорною  оцінкою
точності, без оцінки точності), за способом використання пам’яті (без
використання  пам’яті,  з  короткочасною  пам’яттю,  з  довгочасною
пам’яттю, з комплексною пам’яттю), за збіжністю розв’язку (збіжні з
певною  ймовірністю,  розбіжні,  без  оцінки  збіжності).  Відносна
ефективність конкретного комбінаторного методу залежить від того,
наскільки відповідне правило виключення уможливлює скорочення
процесу перебору варіантів.

Підвищений інтерес науковців та практиків до комбінаторних
методів обумовлений інтенсивним зростанням можливостей сучасних
інформаційних технологій. Завдання пошуку оптимальних варіантів
вирішення серед скінченої кількості альтернатив виникають під час
прийняття  управлінських  і  державних  рішень,  проектного  та
ресурсного  управління,  бюджетного  та  макроекономічного
планування та прогнозування тощо.

Застосування комбінаторних методів для вирішення прикладних
проблем державного управління є доцільним з таких міркувань: з огляду
на  правову  інформатизацію  суспільства,  виникла  велика  кількість
багатовекторних завдань, пов’язаних із оптимізацією функціонування
органів державної влади; у сфері державного управління постійно зростає
роль кількісних параметрів діяльності (характеристики інформаційних
потоків, кількісні оцінки правового регулювання, моніторинг політичних,
економічних та соціальних процесів, економікостатистичне моделювання,
прогнозування та ін.); комбінаторика дозволяє в абстрактному вигляді
дослідити структуру, функції та процеси управління.

Сучасними  перспективними  напрямками  застосування
комбінаторного  аналізу  стали  оптимізація  рішень  в  умовах
невизначеності  і  ризику  та  реалізація  евристичного  пошуку  у
експертних системах [2], що пояснюється необхідністю розробки нових
підходів до розв’язання проблем, які важко формалізувати  і в яких
використовуються нечіткі критерії.

Література
1. Айгнер М.  Комбинаторная  теория :  пер.  с  англ. [Текст]  /

 Мартин Айгнер. – М. : Мир, 1982. – 558 с.
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Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина. – Львів: “Магнолія
2006”, 2009. – 432 с.

Попов А. А.
г. Орел

ЭЛЕКТРОННОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ:  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ  ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ  ФУНКЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  МЕЖДУ  ГРАЖДАНАМИ  И
МЕСТНЫМ  САМОУПРАВЛЕНИЕМ

Экономисты Ж. Фурастье и К. Кларк в 40х годах прошлого века,
экстраполировав тенденции опережающего развития нематериального
сектора производства, определили общество будущего как общество услуг.

В соответствии  с  иерархией потребностей А.  Маслоу, после
удовлетворения первичных материальных запросов человек во  все
большей степени начинает стремиться к реализации потребностей в
безопасности общественного признания, самовыражения и творчества.
Сдвиг вверх по иерархии потребностей Маслоу усилит потребность в
творчестве,  стимулирующем  осуществление  деятельности,  не
имеющий  коммерческой  направленности,  но  обеспечивающей
общественное признание и/или личное удовлетворение*.

Настоящая  российская  действительность  –  это
трансформирующееся общество переходного периода, действующее
в рамках глобального смещения парадигм массовых коммуникаций в
сторону  сети  Интернет.  Развитие  принципиально  новых  видов
электронных коммуникаций приводит к стремительному сокращению
трансакционных  издержек,  и  как  следствие  –  к  трансформации
существующих политических и экономических институтов** .

Снижение издержек коммуникации, вызванное распространением
электронных  коммуникаций,  создает  предпосылки  стремительного

*  Маслоу  А.  Мотивация  и  личность.  СПб.:  Евразия,  1999.  С.77–105
(с сокращ.).

**  Шадрин  А.  Трансформация  экономических и  социальнополитических
институтов  в  условиях  перехода  к  постиндустриальному  обществу  //  Тенденции
и  перспективы  социокультурной  динамики.  М.,  2011.
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расширения  числа  и  влияния  общественных  и  некоммерческих
организаций.

Действуя в рамках существующих реалий – один из аспектов
деятельности  общественной  и  некоммерческой  организации:
максимальное повышение уровня осведомлённости о них граждан при
минимальных издержках. Всевозрастающие коммуникативные средства
сети  Интернет  способствуют  более  эффективному  взаимодействию
акторов общественнополитической жизни. Актором, в этом контексте,
является объект, готовый к взаимодействию (гражданин, организация).

Однако данное взаимодействие носит однобокий, несистемный,
линейный характер, простейшая модель которого можно описать так:

(1) “АКТОР1” <> “СЕТЬ” <> “АКТОР2”
В данном случае, сеть – это средство связи, проводник данных,

устройство вводавывода. Сеть является связующим звеном между
акторами.  Плюсы  данной  модели  в  том,  что  организации  могут
взаимодействовать без участия сети, т.е. реально.

Предлагаемая  нами  модель  имеет  сетевую,  перекрёстную
структуру:

(2) “СЕТЬ … <> “АКТОР1” <> “АКТОР2” <> …СЕТЬ”
В этом случае, акторы взаимодействуют непосредственно друг

с  другом,  будучи  погруженными  в  сеть.  Сеть  является  отдельной
уникальной  средой  коммуникации.  Данная  модель  позволяет
существовать организации ни реально, не на бумаге, а позволяет в
любую  точку  времени  стихийно  создавать,  реорганизовывать  и
ликвидировать  социальную  общность.  Плюсы  данной  модели:
минимальные  издержки,  быстрое  привлечение  участников,
эффективное  коллективное  взаимодействие,  оперативное  решение
проблем и меняющийся вектор целей существования.

Цель  и  задачи  нашего  исследования  –  поиск  механизмов
реализации  концепции  виртуального  взаимодействия  государства  и
общественных организаций. Одним из возможных выходов, который
видится нам – это создание и внедрение “электронного самоуправления”
по духу, но не подобию “электронного правительства”.

Под  термином  “электронное  правительство” —  принято
понимать  систему  государственного  управления,  основанную
на автоматизации  всей  совокупности  управленческих  процессов
в масштабах страны с использованием современных информационных
технологий  и призванную  существенно  повысить  эффективность
государственного  управления  и снизить  издержки  социальных
коммуникаций для каждого члена общества.
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В настоящее время в России делаются только первые шаги на
пути построения электронного правительства. 7 февраля 2008 года
Президент  России  В.  В.  Путин  утвердил  “Стратегию  развития
информационного  общества  в  Российской  Федерации”  (далее  по
тексту – Стратегия), в которой были закреплены цель, задачи, принципы
и  основные  направления  государственной  политики  в  области
использования и развития информационных и телекоммуникационных
технологий, науки, образования и культуры для продвижения страны
по  пути  формирования  и  развития  информационного  общества*.
Реализация основных направлений и мероприятий Стратегии должна
будет завершиться к 2015 году.

В рамках  создания  инфраструктуры  электронного
правительства  в 2010  году  было  подписано  постановление
Правительства РФ,  определяющее  срок  запуска  единой  системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)**. Главная
функция  этой системы – налаживание  обмена  между ведомствами
информацией,  необходимой  для  оказания  государственных  услуг
населению.

Анализ реализации концепции создания в России электронного
правительства показал, что основной акцент делается на построении
единой  информационной  инфраструктуры  государственного
управления,  стандартизации  программного  обеспечения
и информационного  регулирования,  при  этом  не реформируются
сами  взаимоотношения  власти,  бизнеса  и населения.  Кроме  того,
практически не учитываются преобразования, проводимые в рамках
административной  реформы.  В то же  время  при  проведении
административной  реформы  ощущается  недостаток  механизмов
достижения заявленных целей и решения поставленных задач.

В этой связи внедрение электронного правительства должно
рассматриваться  не только  как  механизм  совершенствования
государственного управления, но и как составная часть проведения
административной  реформы.  Методология  электронного
правительства,  став  содержательной  частью  административной
реформы,  могла бы  способствовать  созданию  более  компактной
системы  исполнительной  власти,  что  позволило бы  разработать
и эффективно  использовать  механизмы  защиты  прав  гражданина

*  “Стратегия  развития  информационного  общества”  // Российская газета.
Федеральный  выпуск.  –  2008.  –  №4591.

**  Постановление  Правительства  РФ  от  8  сентября  2010  г.  №697
“О единой  системе  межведомственного  электронного  взаимодействия”.
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и законных интересов предпринимателей. Для успешной реализации
проекта  электронного  правительства  необходим  переход
от ведомственной ориентации деятельности государства к ориентации
на удовлетворение нужд и потребностей граждан.

Эффективное  использование  современных  возможностей
информационнокоммуникационных  технологий  позволяет
постепенно  перейти  от концепции  электронного  правительства
(egovernment) к концепции электронного управления (egovernance).
Практическое  внедрение  технологий  электронного  правительства
потребует  преобразования  самих  органов  государственного
управления,  поскольку  существующие  в настоящее  время  в них
технологии  власти  и управления  не смогут  реализовать  новые
функции.

Только  на  этапе  реализации  положений  электронного
правительства в России возможно создание структуры электронного
самоуправления. Последнее не может появиться раньше самой системы
egovernment, так как оно должно базироваться на ресурсах и мощностях
созданного к тому времени российского информационного общества.

Ромашко С. М.
м. Львів

ВИКОРИСТАННЯ  НЕЙРОННИХ  МЕРЕЖ  У  МОДЕЛЮВАННІ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  РОЗВИТКУ  ТЕРИТОРІЙ

Розвиток  громадянського  суспільства  в  Україні  передбачає
посилення  ролі  і  значення  громад,  а  відтак  –  перерозподілу
повноважень  між  органами  державного  управління  та  місцевого
самоврядування. Перерозподіл повноважень вимагає як зусиль з боку
держави (законодавчих, фінансових, організаційних), так і з боку органів
місцевого самоврядування з погляду їх підготовленості до виконання
традиційних та нових функцій і завдань.

Одним з нових завдань органів місцевого самоврядування в
перспективі стане оцінювання стану соціальноекономічного розвитку
територій.  Тут  під  територіями  розуміються  адміністративно
територіальні одиниці в межах області. Оцінювання стану розвитку
територій  є  необхідною  передумовою  короткострокового  і
стратегічного планування заходів з управління розвитком.

Для оцінювання та планування потрібні відповідні інструменти.
Таким  інструментом  може  бути  модель  соціальноекономічного
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розвитку територій, засади формування яких викладені в [2]. Джерелом
інформації  для  такої  моделі  може  бути  регіональна  статистична
інформація, доступна на сайті головних обласних управлінь статистики.
В цьому дослідженні за приклад обрано Львівську область і дані були
отримані з сайту Головного управління статистики у Львівській області.

Загальне оцінювання поточного рівня соціальноекономічного
розвитку  територій  здійснюється  зараз  на  основі  статистичної
інформації з використанням статистичних методів. Однак, одним з
основних  завдань,  яке  повинна  допомагати  вирішувати  модель
соціальноекономічного  розвитку  території  повинно  бути
прогнозування розвитку, що дало б можливість моделювати наслідки
прийняття управлінських  рішень  за  умови  наявності  альтернатив.
Зробити це статистичними методами доволі складно, оскільки складно
врахувати  усі  пов’язання  між  реальними  соціальноекономічними
процесами та показниками розвитку. До того ж досить часто невідомі
механізми реалізації таких пов’язань.

Нейронні мережі дозволяють встановлювати залежність між
вхідними і вихідними змінними моделі (якщо такі залежності існують)
не вдаючись до деталізації характеру і механізмів цих залежностей, тому
саме нейронні мережі обрані інструментом для створення прогнозного
блоку моделі розвитку території.

За  основу  створення  прогнозного  блоку  моделі  соціально
економічного розвитку території прийнято гіпотезу про те, що існує
об’єктивний  зв’язок  між  значеннями  статистичних  показників
соціальноекономічного розвитку території та інтегральним показником
розвитку.

Що  стосується  вибору  показників  для  оцінювання  стану
соціальноекономічного розвитку, то його сформовано з врахування
рекомендацій ООН щодо обчислення індексу людського розвитку [1].
Перелік статистичних показників для моделі території зредукований в
порівнянні з рекомендаціями ООН з двох причини:

1. Частина показників з рекомендацій ООН неактуальна  для
окремих територій області.

2. У  створюваній  моделі  прийнято  обмеження  на  джерела
отримання даних, а саме: джерела повинні бути публічними і можливо
повними, що  в майбутньому  дозволить автоматизувати процеси їх
отримання.

В пропонованій моделі розглядаються 50 показників з шести
груп, зокрема: демографічний розвиток, екологія, енергоспоживання,
соціальне середовище, умови проживання і фінанси.
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Для прикладу розглянемо результати використання нейронних
мереж для оцінювання частини блоку фінансових показників (доходи
місцевих бюджетів) для Бродівського району Львівської області (табл. 1).

Таблиця 1
Перелік показників підгрупи “Доходи МБ”

групи “фінансові показники”

Сума  вагових коефіцієнтів  у  підгрупі  становить  лише  0,47,
оскільки в цій групі показників є ще підгрупа “Видатки МБ”, сума
вагових коефіцієнтів яких становить 0,53.

На першому етапі за відомими формулами [1] обчислюється
частковий індекс для групи.

Нормоване  значення  показника  обчислюється  (оскільки  всі
показники належать до стимуляторів) як:

minmax
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 ,                                          (1)

а частковий показник обчислюється за формулою:
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де:  y
i
  –  нормоване  значення  показника,  z

i
  –  значення  іго

показника в групі, z
max

,  z
min

 –  відповідно максимальне  і мінімальне
значення показника в групі, I

ij
 – частковий інтегральний показник, w

i
 –

ваговий коефіцієнт показника в групі.
Таким  чином  для  застосування  нейромережевих технологій

отримуємо наступний набір даних (дані з 2000 до 2009 року) (табл. 2):

Група  Показник 
Ваг. к-т в 

групі 
Ваг. к-т 
групи 

Податкові надходження   0,08 
Прибутковий податок з 
громадян  

0,09 

Збори за спеціальне 
використання природних 
ресурсів  

0,09 

Місцеві податки та збори   0,09 
Дотації з Державного бюджету   0,06 

фінансові 

Субвенції з державного 
бюджету  

0,06 

0,1 
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Використовуючи  програмний  пакет  STATISTICA  6.0
(русифікована версія) уводимо в таблицю даних назви семи наведених
змінних і значення для 10 спостережень. В завданні на формування
нейронної мережі вказуємо, що перші шість змінних є незалежні, а
остання змінна (частковий індекс) – залежна. Майстер формування
нейронної мережі  за умови налаштування на генерування мереж у
вигляді багатошарового персептрона пропонує набір з п’яти архітектур.
Вони відрізняються кількістю ядер (1, 6, 7, 8 та 9) і що суттєво – похибкою
навчання. В результаті оцінювання параметрів згенерованих архітектур
мереж  було  обрано  двошаровий  персептрон  з  кількістю  ядер
8 (мережа № 5) (рис. 1).

Графічне представлення архітектури мережі наведено на рис. 2.
Обрану  мережу  було  перевірено  на  точність  прогнозу.

Результати перевірки наведено на рис. 3.
Починаючи  з   2004   року  точність   прогнозу  цілком

задовольняє вимоги  до блоку прогнозування  моделі соціально
економічного  розвитку  території  (прогноз  на  перших  чотирьох
кроках принципово не може бути точним, оскільки мало даних
для прогнозування).

Рис. 1. Вікно діалогу з результатами роботи майстра
генерування нейромережі

Бродів-
ський 

Пода-
тки 

Прибутк. 
податок 

Спец. 
збори 

Місцеві 
податки 

Дотації 
з ДБ 

Субвен-
ції з ДБ 

Част. 
індекс 

2000  5272,0  3786,0  619,0  229,0  0,0  0,0  0,094 
2001  7122,0  5483,0  700,0  241,0  0,0  3186,0  0,135 
2002  7419,0  5453,0  584,0  231,0  7728,0  7994,0  0,164 
2003  9007,0  6787,0  648,0  233,0  11297,0  8120,0  0,146 
2004  8994,0  6714,0  675,0  207,0  18399,0  8971,0  0,150 
2005  11063,0  8455,0  679,0  218,0  26417,0  14071,0  0,137 
2006  15635,0  12596,0  735,0  240,0  32909,0  22434,0  0,135 
2007  23021,0  18691,0  995,0  245,0  41389,0  36018,0  0,149 
2008  29327,0  23534,0  1816,0  248,0  55344,0  40890,0  0,129 
2009  28764,5  23663,7  2022,6  229,7  62274,4  40477,6  0,112 
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Рис. 2. Графічне представлення архітектури мережі

Рис. 3. Результати перевірки мережі на точність прогнозу

Висновок:  Нейронні  мережі  можуть  бути  ефективним
механізмом для формування підсистеми прогнозу моделі соціально
економічного розвитку території.
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Саврас І. З.
м. Львів

РОЛЬ  МІСТ  ОБЛАСНОГО  ПІДПОРЯДКУВАННЯ  У
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ  РОЗВИТКУ

ТЕРИТОРІЙ  (НА  ПРИКЛАДІ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ):
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ  АСПЕКТ

Проблема  територіальних  диспропорцій  соціально
економічного розвитку регіонів є характерною для більшості країн, у
тому числі й для України. Тому особливо актуальним на сьогодні є
пошук шляхів зменшення диференціації територій за рівнем соціально
економічного  розвитку,  вирівнювання  соціальноекономічних
диспропорцій розвитку територій тощо.

Суттєві  диспропорції  соціальноекономічного  розвитку
територій  України  зумовлені  різними  чинниками,  зокрема:
неефективністю системи міжрегіонального перерозподілу ресурсів і
доходів,  фінансових  механізмів  подолання  соціальноекономічної
відсталості регіонів; низьким рівнем життя населення; територіальними
особливостями та розбіжностями в розподілі ресурсного потенціалу;
значною регіональною та внутрішньорегіональною диференціацією
за значеннями основних соціальноекономічних показників тощо.

Проблеми соціальноекономічного розвитку у тій чи іншій мірі
є характерними для всіх територій України [7], не винятком є і Львівська
область,  яка  за  різними оцінками  відноситься до  групи  регіонів  з
недостатнім рівнем розвитку [2], рівнем розвитку вище середнього [5],
середнім рівнем депресивності [1] тощо.

Так,  результати  аналізу  основних  показників  соціально
економічного розвитку  районів та  міст обласного підпорядкування
Львівської області за період 2007 – 2009 рр. свідчать про поглиблення
внутрішньорегіональної диференціації як районів, так і міст обласного
підпорядкування Львівської області за економічними показниками та
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деяке зменшення ступеня диференціації за соціальними показниками,
які характеризують рівень життя населення відповідної території.

Найбільш  благополучними  у  плані  соціальноекономічного
розвитку  за  період 2007 –  2009 рр.  були курортні  міста  Моршин  і
Трускавець,  а  серед  районів  –  Пустомитівський,  Стрийський,
Сколівський і Радехівський, соціальноекономічний стан якого значно
покращився порівняно з попередніми роками. Найбільш проблемними
були м. Новий Розділ та Дрогобицький район, які найчастіше займали
останню позицію відповідно серед міст обласного підпорядкування та
районів за значеннями показників, вибраних для аналізу [8].

У 2011 р. на замовлення ЛОДА було проведено соціологічне
дослідження серед жителів районів Львівщини щодо ефективності
роботи  нинішніх  голів  районних  держадміністрацій,  а  також,
ґрунтуючись на статистичних даних обласного управління статистики
та ДПА у Львівській області за період 2010 – 2011 рр., визначено рейтинг
розвитку районів Львівської області.

Так, за результатами аналізу 27 показників серед 20 районів
Львівської області до трійки лідерів рейтингу увійшли Жидачівський (1),
Пустомитівський  (2)  та  Кам’янкаБузький  (3)  райони.  Явними
аутсайдерами є Старосамбірський (19) та Самбірський (20) райони, які
є найбільш депресивними районами [6].

Офіційні  статистичні  дані  за  показниками  соціально
економічного  розвитку  подаються  окремо  для  районів  та  міст
обласного підпорядкування, що знаходяться на території відповідного
району.  Очевидно,  що  такі  міста  функціонують  як  окремі
адміністративнотериторіальні одиниці і мало пов’язані з розвитком
громади відповідного району.

Статус міста обласного підпорядкування надається містам, які
є  економічними  і  культурними  центрами,  мають  розвинену
промисловість, комунальне господарство,  значний житловий фонд,
чисельність населення понад 50 тис. осіб, а також потребують для свого
подальшого  економічного  і  соціального  розвитку  управління  з
регіонального рівня. Іноді такий статус отримують міста з чисельністю
населення менше 50 тис. осіб, якщо вони мають важливе промислове,
соціальнокультурне та історичне значення, перспективи зростання
кількості населення тощо.

Міста обласного підпорядкування порівняно з іншими містами
мають суттєві фінансові та адміністративні переваги. Тому, розглядаючи
можливі шляхи подолання внутрішньорегіональних диспропорцій та
покращення  соціальноекономічного  розвитку  територій,
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функціонування територій області та її районів як цілісної збалансованої
системи,  виникає  питання  про  роль  таких  адміністративно
територіальних одиниць, як міста обласного підпорядкування, їх внесок
у  соціальноекономічний розвиток  району, на  території якого  вони
знаходяться, та області загалом.

Беручи  за  основу  перелік  показників,  запропонованих  у
“Методиці  оцінки  міжрегіональної  та  внутрішньорегіональної
диференціації  соціальноекономічного  розвитку  регіонів”  [4]  було
проаналізовано  соціальноекономічний  розвиток  п’яти  районів
Львівської області за період 2007 – 9009 рр., до складу яких входять
міста  обласного  підпорядкування  –  Дрогобицький  (Дрогобич,
Борислав, Трускавець), Миколаївський (Новий Розділ), Самбірський
(Самбір), Сколівський (Червоноград), Стрийський (Стрий, Моршин).
Дослідження  здійснено шляхом  порівняльного  аналізу  показників
соціальноекономічного розвитку цих  районів  з містами обласного
підпорядкування  та  без  їх  участі. Варто  зауважити,  що  серед міст
обласного  підпорядкування  є  районні  центри,  тому  розвиток
Миколаївського та Сколівського районів оцінювався за участю районних
центрів, інших районів – без участі районних центрів, оскільки вони
мають статус міст обласного підпорядкування.

Беручи  до  уваги  результати  проведеного  аналізу,  а  також
результати оцінок соціальноекономічного розвитку районів Львівської
області інших авторів, можна зробити такі висновки:

– райони,  у  яких  районні  центри  не  мають  статусу  міста
обласного  підпорядкування,  мають  вищі  рейтинги  соціально
економічного розвитку порівняно з іншими районами;

– розриви між  значеннями показників по районах та містах
обласного підпорядкування, які входять до їх складу, є суттєвими;

– ступінь  диференціації  основних  показників  соціально
економічного розвитку районів та міст обласного підпорядкування є різним;

– оцінка  соціальноекономічного  розвитку  районів  з  містами
обласного  підпорядкування  показала,  що  міста  обласного
підпорядкування, які є благополучними в плані соціальноекономічного
розвитку, покращують показники розвитку відповідного району і навпаки.

Отже, розвиток громади міста обласного підпорядкування є
мало  пов’язаним  з  розвитком  громади  відповідного  району,  що
негативно  відображається  на  рівні  його  соціальноекономічного
розвитку  та  призводить  до  зростання  диспропорцій  розвитку  як
всередині  самого  району,  так  і  до  внутрішньорегіональних
диспропорцій.
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ДИНАМІКА  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  РОЗВИТКУ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ОДИНИЦЬ

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Планування розвитку адміністративнотериторіальних одиниць
(надалі – АТО) вимагає постійної аналітичної  інформації про стан
території  (соціальні,  економічні,  фінансові  та  ін.  показники).
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Недоцільність  використання  зарубіжних  методик  стратегічного
планування розвитку територій спонукає вітчизняних науковців до
розробки власних економікоматематичих моделей, короткий огляд
яких наведений в [3].

Аналіз  динаміки  соціальноекономічного  розвитку  міст
обласного  підпорядкування  Львівської  області  здійснено  в
попередньому  дослідженні  [3],  яке  проводилось  з  використанням
редактора електронних таблиць Microsoft Excel 2010.У межах цього
дослідження в середовищі Microsoft Access 2010 розроблено базу даних
показників соціальноекономічного розвитку районів та міст обласного
підпорядкування Львівської області, на основі яких розраховуються
рівні економічного, соціального, фінансового та екологічного розвитку
цих АТО, а також інтегральний показник розвитку. Через відсутність на
момент  проведення  дослідження  відкритої  повної  та  вичерпної
статистичної інформації за 2010 – 2011 рр. проаналізовано динаміку
розвитку АТО Львівської області у 2005 – 2009 рр.

Перелік показників разом з відповідними ваговими коефіцієнтами
запозичено з методики оцінки рівня соціальноекономічного розвитку
Дніпропетровської області та її АТО, яка проводилась у 2004 році [1].
Значення показників отримані (або обчислені через інші статистичні
показники) із інформаційного банку даних статистичних показників
“Регіональна  статистика  Львівщини”  офіційного  сайту  Головного
управління статистики у Львівській області [2]. У випадку відсутності
значення  показника  для конкретної  АТО  чи  року  (таких  випадків
трапилося менше 1%) бралося апроксимоване або середнє по області
значення.  Узагальнюючі  показники  розвитку  розраховувалися  з
використанням нечіткого кваліметричного підходу [3, 4].

Для прикладу на рис. 1 наведено вікно бази даних з результатами
обчислень інтегрального показника соціальноекономічного розвитку
районів Львівської області.

Зазначимо, що набір показників та складових розвитку АТО не
є  фіксованим,  а  може  формуватися  користувачем  бази  даних
самостійно  шляхом  заповнення  таблиць  “Групи  показників”  і
“Показники”.  Передбачена  можливість  задання  різного  набору
показників для міст обласного підпорядкування та районів.

Аналіз обчислених інтегральних показників дав змогу зробити
такі висновки:

– спостерігається  тенденція до  збільшення  відмінності  між
соціальноекономічним  розвитком  АТО  (як  міст  обласного
підпорядкування, так і районів) з часом;
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– для  більшості  АТО  у  2008  році  спостерігалося  зниження
соціальної, а у 2009 році – економічної складової рівня розвитку;

– зафіксовано  відносну  стабільність  фінансової  складової
розвитку у 2007 – 2009 рр.;

– екологічна ситуація (у межах досліджуваних показників)
на  доволі   високому  р івні ,   при  цьому  яскра во  виражені
аутсайдери серед  міст суттєво покращили  свій стан  за 2008 –
2009 рр., а серед районів незадовільна ситуація лише у Камянка
Буському  районі;

– спостерігається  загальна  тенденція  до  зростання  рівня
соціальноекономічного розвитку;

– більшість  АТО  станом  на  2009  р.  мали  середній  рівень
соціальноекономічного розвитку. Вийнятками є Пустомитівський та
Стрийський райони (високий рівень) та міста Дрогобич і Новий Розділ
(низький).

Рис. 1. Вікно бази даних для дослідження динаміки соціально-
економічного розвитку АТО Львівської області

У табл. 1 наведено лідерів та аутсайдерів серед АТО за загальним
розвитком та його складовими (м. Львів аналізувалося разом з містами
обласного підпорядкування).
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Таблиця 1
Лідери та аутсайдери серед АТО станом на 2009 р.

Попарний  кореляційнорегресійний  аналіз  показників
економічного,  фінансового,  соціального  та  екологічного  розвитку
показав відсутність зв’язку між екологічною та іншими складовими,
прослідковування прямої лінійної залежності для міст між фінансовою
та  економічною  та  для  районів  між  фінансовою  та  соціальною
складовими.  Цікавою  виявилася  залежність  між  економічною  і
соціальними  складовими  для  міст  – при досягненні  певного  рівня
економічного розвитку ріст соціальної складової припиняється (для
районів така тенденція не підтвердилася).

Аналіз  обраних  статистичних  показників,  крім  з’ясування
динаміки за досліджуваний період, дав змогу класифікувати АТО за
рівнем соціальногоекономічного розвитку. Запропонованою базою
даних можна користуватися під час підготовки управлінських рішень
стосовно  соціальноекономічного  розвитку  АТО  на  регіональному
рівні.
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Міста обласного 
підпорядкування 

Райони Складові 
розвитку 

Лідер  Аутсайдер  Лідер  Аутсайдер 

Економічна  Львів 
Новий 
Розділ 

Стрийський  Мостиський 

Соціальна  Червоноград 
Новий 
Розділ 

Пустоми
тівський 

Самбірський 

Фінансова  Моршин 
Новий 
Розділ 

Сокаль
ський 

Турківський 

Екологічна  Борислав  Львів  11 районів 
Кам’янка
Буський 

Інтегральний 
показник 

Моршин 
Новий 
Розділ 

Стрийський  Самбірський 
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МОДЕЛЮВАННЯ  СЕРЕДНІХ  І  ГРАНИЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ  ЕКОНОМІКИ

Аналіз  економічних  процесів  спряжений  із  необхідністю
розв’язування задач визначення швидкості зміни відповідних величин.
У більшості випадків такі задачі не можуть бути розв’язані за допомогою
елементарної  математики.  Для  цього  необхідно  використовувати
диференціальне числення.

Економічні дослідження дуже часто вимагають знайти найкраще,
або  оптимальне,  значення  того  чи  іншого  показника:  найвищу
продуктивність праці, максимальний прибуток, мінімальні втрати,
максимальний випуск і т.д. Такі показники зображуються функціями
одного або декількох аргументів: наприклад, випуск можна розглядати
як функцію затрат праці і капіталу. Отже, знаходження оптимального
значення  показника  зводиться  до  знаходження  екстремуму
(максимуму або мінімуму) функції однієї або декількох змінних. Подібні
задачі  породжують  клас  оптимізаційних  задач  в  економіці,  які
розв’язуються методами диференціального числення.

Економічні  показники зазвичай залежать від багатьох факторів.
У математичному сенсі для їх визначення приходиться розв’язувати
задачі  знаходження екстремуму функцій декількох змінних.

Важливий  розділ  методів  диференціального  числення,  який
використовують в економіці, – це методи граничного аналізу. Стосовно
економічної  інтерпретації  граничний  аналіз  подається  сукупністю
способів дослідження змінних величин затрат або результатів при зміні
об’ємів виробництва, споживання і т. п. на основі аналізу їх граничних
значень.
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Широко  використовуються  в  економіці  середні  величини:
середня продуктивність праці, середній дохід, середні витрати і т. д.
Але визначити, на яку величину виросте результат, якщо збільшені
витрати, або, навпаки, на скільки зменшиться результат, якщо витрати
зменшені,  можливо  лише  шляхом  використання  методів
диференціального числення.

Елементами мікро і макроекономічної теорії господарювання
є виробник, який витрачає економічні ресурси для виготовлення товарів
або надання послуг і виробничі технологічні процеси.

Аналіз  виробництва  здійснюють  за  допомогою  теорії
виробничих  функцій  [1].  Виробнича  функція  –  це  функція,
незалежна змінна x  якої  набуває значень  обсягу ресурсу,  котрий
використовується у  виробництві, а  залежна змінна  y –  значення
обсягу продукції, котру випускає дане підприємство. Таку функцію
однієї  змінної  називають  одноресурсною,  або  однофакторною  і
позначають

y = f ( x ).                                                  (1)
Співвідношення (1) задається при невід’ємних значеннях змінної x.
Звичайно щодо виробничої функції (1) приймають припущення

про неперервну зміну аргументу x і достатньо плавну зміну випуску
при зміні  затрат ресурсів. Математичний  зміст цього припущення
наступний: функція (1) задана при всіх невід’ємних значеннях змінної x
і  є  неперервною  або  необхідне  число  разів  диференційованою
функцією свого аргументу.

Похідна  виробничої  функції  по  ресурсу  є  граничною
ефективністю  даного  ресурсу.  Вона  характеризує  швидкість  зміни
функції  випуску  по  відношенню  до  зміни  затрат  ресурсу.  Якщо
гранична ефективність ресурсу додатна, то це означає, що випуск росте
при зростанні затрат ресурсу. Якщо ж гранична ефективність ресурсу
від’ємна, то випуск зменшується при зростанні затрат ресурсу.

Середня ефективність ресурсу є відношення
µ = f (x) / x.                                                 (2)

Граничну ефективність отримаємо диференціюючи (2) по x
n = d f (x) / d x.                                            (3)

Складність визначення граничної ефективності пов’язана з
проблемою  існування  похідної  функції  (1).  Покажемо,  як  можна
обійти  цю  проблему,  виразивши  граничну  ефективність  через
середню.

Метою роботи є визначення граничної ефективності ресурсів і
еластичності випуску продукції через середню ефективність ресурсів,



312

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

завдяки чому зникає необхідність знаходження похідної виробничої
функції і суттєво спрощується процес економічних досліджень.

Покажемо це на прикладі визначення граничної ефективності
ресурсів. Знайдемо функцію f ( x ) з виразу (2). Отримаємо

f (x) = µ x.                                                 (4)
З  рівняння  (4)  видно,  що  функція  представлена  добутком

середньої ефективності на її аргумент. Про диференціюємо (4) по x і
отримаємо вираз граничної ефективності ресурсів




  x
dx

d
.                                                (5)

Порівняння формул граничної ефективності (3) і (5) показує,
що в першому випадку необхідно шукати похідну функції по аргументу,
в  той  час  як  у  другому  –  такої  потреби немає.  Права  частина  (5)
складається лише з похідної середньої ефективності (а вона завжди є),
самої середньої ефективності і аргумента x.

Знайдений  взаємозв’язок  між  середнім  і  граничним
показниками ефективності суттєво спрощує дослідження економічних
систем. Крім того, такий підхід виходить за рамки економічної теорії
і має широку перспективу для використання в інших галузях наукових
досліджень, зокрема в природничих науках. Еквівалентом середніх і
граничних показників в технічних системах є статичні і динамічні
параметри.  Лінійні  системи  характеризуються  статичними
параметрами  і  при  аналізі  таких  систем  часто  використовують
принцип  накладання.  Динамічні  параметри  властиві  нелінійним
системам  і  принцип  суперпозиції  при  дослідженні  таких  систем
непридатний.

Структура матриць статичних параметрів не така складна, як
структура  матриць  динамічних  параметрів.  Побудова  матриць
статичних параметрів також набагато простіша. Побудувавши матрицю
статичних параметрів, матрицю динамічних отримують з неї шляхом
формальних математичних перетворень.

Висновок
1. Отримано  аналітичні  вирази  для  визначення  граничної

ефективності ресурсу і еластичності випуску продукції через показник
середньої  ефективності  ресурсу,  які  звільняють  від  необхідності
обчислення  похідних  виробничих  функцій  і  суттєво  спрощують
економічний аналіз.

2. Еквівалентність середніх і граничних показників економічних
систем  статичним  і  динамічним  параметрам  технічних  систем
узагальнює такий підхід на  аналіз об’єктів і систем природничих наук.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ
ВИРОБНИЧОГО  ПРОЦЕСУ  У  ЛЬВІВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ

Вивчаючи  економічні  процеси  в  сучасному  суспільстві  для
побудови  економікоматематичної  моделі,  яка  описує  процес
виробництва, потрібно зібрати необхідну інформацію про фактори й
ресурси.  Досягнення  багатьох  наук  на  сучасному  етапі  розвитку
людства  пояснюється  неперервним  і  прогресуючим  процесом
математизації знань. Проникнення математичних методів в економічні
дослідження  сприяє  значному  розширенню  і,  що  дуже  суттєво,
вдосконаленню  методичного  апарату.  У  сучасному  розумінні
математизація науки  проявляється  в тому,  що  математичні  методи
повинні забезпечити пошук нових закономірностей, які дали б змогу
поглибити дослідження об’єктів управління, визначити тенденції їхнього
розвитку.  Функції  виробництва  вказують  на  існування  численних
альтернативних можливостей одержання певного обсягу продукції за
різних співвідношень між факторами виробництва. Метод виробничої
функції широко застосовують як в макро, так і в мікроекономічному
аналізі.

Дослідженням теорії та практичним застосуванням виробничих
функцій займалися такі науковці, як Г. Фандель [1], Г. Клейнер [2],
М. Плакунов і Р. Раяцкас [3], Б. Грабовецький [4] та ін. Зокрема, останній
теоретично  обґрунтував  основні  принципи,  межі  й  особливості
використання  виробничих  функцій в  економічних  дослідженнях  і
пов’язав  дослідження  теоретичних  питань  безпосередньо  з
практичними  задачами  управління  виробництвом.  Широке
застосування апарату виробничих функцій на рівні мікроекономіки
пов’язане із можливостями аналізу та планування роботи підприємства
чи фірми; так само виробничі функції можна використовувати для
оцінювання та прогнозування розвитку галузі на рівні регіону.
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У  загальному  вигляді  виробнича функція може бути подана
рівнянням:

F (x, y, A) = 0,                                                 (1)
де y – вектор випусків продукції, x – вектор витрат ресурсів, А –

матриця параметрів. В економічних дослідженнях виробничу функцію
здебільшого використовують у вигляді одного рівняння, де компоненти
випуску об’єднані в одну скалярну величину (у), а кількість різних
виробничих ресурсів (фактори х

і
) зведені до мінімуму, що дає змогу

розрахувати параметри функції:
y = f(x

1
, x

2
 ,..., x

n
 ).                                                 (2)

Економічний зміст виробничих функцій полягає у виявленні
впливу  на  економічне  зростання  кожного  виробничого  фактора,
зокрема  й  результату  їх  сукупної  дії,  тобто  виробничі  функції
розкривають механізм дії чинників економічного зростання. Стабільне
економічне зростання можливе винятково на базі досягнення стійкого
росту  валового  регіонального  продукту  (ВРП),  що  припускає
оптимальне  управління  співвідношенням  виробничих  факторів  у
регіоні. Актуальна також проблема виділення в економічній системі
факторів, які обумовлюють напрямок її еволюції й задають обмеження
й межі. У випадку моделювання регіональних виробничих процесів як
економічна система розглядається регіон. У регіоні стійкий ріст ВРП
залежить від наявності матеріальних факторів (праця, капітал, інвестиції,
науковотехнічний і технологічний потенціал) і факторів управління
(менеджмент).

Розглянемо можливий варіант застосування багатофакторної
моделі для дослідження виробничого процесу у Львівській області.
Для цього побудуємо багатофакторну модель, що дає змогу визначити
ступінь залежності виробництва ВРП від розглянутих факторів. Під
капіталом розумітимемо капітал промислових підприємств, а також
великого й середнього бізнесу, що функціонує на території області.
Працю  будемо  визначати як  обсяг  фонду  оплати  праці  зайнятих  у
промисловості  області,  регіональний  менеджмент  –  видатки  на
утримання органів державного управління.

Тоді багатофакторна модель відповідно матиме вигляд

 QILbKF ,                                           (3)

де F – обсяг ВРП; K – вартість основних засобів промисловості;
L – обсяг фонду оплати праці у промисловості; I – інвестиції в основний
капітал промисловості; G – видатки на утримання органів державного
управління.
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Інші змінні багатофакторної моделі (b, a, b, d і g) є оцінюваними
параметрами. Параметри моделі визначають на основі статистичних
даних (див. табл. 1).

Через відсутність даних про валовий регіональний продукт у
Львівській області  за 2010 р. на цей рік методом Гольта здійснено
прогноз ВРП.

Логарифмуючи виробничу функцію (3), зведемо її до лінійного
вигляду:

lnF = lnb + aЧlnK + bЧlnL + dЧlnI + gЧlnQ.                (4)
Попередній аналіз цієї статистичної сукупності дав змогу також

зробити  висновок  про  її  однорідність  і  близькість  емпіричного
розподілу до теоретичного, а також про наявність мультиколінеарності.
Тому для знаходження параметрів факторної моделі використано метод
гребеневої регресії.

Виходячи з отриманих параметрів факторна  модель матиме
такий вигляд:

167,0249,0268,0638,035,0 QILKF  .

Таблиця 1
Дані для моделювання виробничого процесу в регіоні

Порівняння  розрахункового  значення критерію Стьюдента  з
табличним підтверджує статистичну значимість коефіцієнтів моделі.
Розраховане значення множинного коефіцієнта кореляції для заданої

Рік 

Валовий 
регіона-
льний 

продукт, 
млн. грн. 

K – основні 
засоби 

промисловості 
(на кінець року 

за первісною 
вартістю), млн. 

грн. 

L – обсяг 
фонду оплати 

праці у 
промисло-
вості, млн. 

грн. 

І – 
інвестиції в 
основний 
капітал 
промис-
ловості, 

млн. грн. 

Q – видатки 
на утримання 

органів 
державного 
управління, 

млн. грн. 

2000  5850  10755,5  567,3  458  32,8 

2001  7305  12878  720,2  455,7  38,2 

2002  8578  14717  825,2  629,6  46,4 

2003  10547  15441  937.9  808,6  62,6 

2004  13992  16392  1164,8  1047,5  80,1 

2005  17192  17211,7  1494,1  1440,9  102,7 

2006  15486  17672,9  1840,2  1606,6  170,0 

2007  27987  19136,6  2299,5  2233,7  227,5 

2008  35534  22024,6  2954,3  2935,8  307,4 

2009  37600  27858,5  2888,6  1733,4  312,3 

2010  –  29642,0  3401,4  2093,3  375,3 
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моделі  дорівнює  R  =  0,99,  що  свідчить  про  тісний  зв’язок  між
факторними та результуючою ознаками. Обчислені залишки моделі
некорельовані й приблизно розподілені за нормальним законом, що
також свідчить про адекватність моделі. Згідно з Fкритерієм (F = 287)
з надійністю Р=0,95  економетричну модель можна вважати адекватною
експериментальним  даним  і  на  підставі  прийнятої  моделі  можна
проводити економічний аналіз і знаходити значення прогнозу.

У разі відповідності моделі регіональним статистичним даним
можна оцінити вплив факторів виробництва на формування ВРП в
області. Для цього розрахуємо питому вагу відповідних еластичностей:
* = 100 % / ( + β + δ + γ) = 48,2 % , β* = β100 % / ( + β + δ + γ) = 20,3 %,
δ* = δ100 % / ( + β + δ + γ) = 18,9 %, γ* = γ100 % / ( + β + δ + γ) = 12,6 %.

Отже,  з  розрахованих  показників  функції  можна  зробити
висновок,  що  економіка  області  продовжує  носити  інтенсивний
характер. Найбільший вплив на зростання ВРП має фактор основні
засоби  промисловості  (48,2%).  Аналіз  результатів  моделювання
показує, що недостатньо значний вплив робить фактор менеджменту
(12,6%),  який  покликаний  реалізовувати  державну  стратегію
регіонального  розвитку,  національні  та  регіональні  інтереси  і  дає
можливість вирішувати комплекс завдань у найважливіших галузях
державного управління регіоном.

Сума  коефіцієнтів  факторної  моделі  виробничої  функції
+β+γ+δ = 1,32 > 1, що дає змогу зробити висновок про те, ВРП росте
швидше, ніж у середньому ростуть розглянуті ресурси, тобто факторна
модель описує зростаючу економіку.

Отримані  оцінки  уможливлюють  використання  моделі  для
прогнозу обсягу ВРП. Її основне призначення – дати вихідний матеріал
для  подальших  досліджень,  служити  інструментом  ефективного
планування.  Розглянута  модель  показує  необхідність  подальшого
якісного росту державного управління, що в першу чергу пов’язано з
регулюючим впливом на всю економічну систему регіону. Саме воно
є керуючим параметром у системі відтворення, тобто держава має
легітимну можливість формувати й сприяти розвитку окремих агентів
економічної системи. Зазначений підхід дає можливість зробити процес
виробництва керованішим, сконцентрувати увагу на важливих ресурсах
і підвищити їхню економічну ефективність.
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МЕТОДИЧНІ  ПІДХОДИ  ДО  ЗАСТОСУВАННЯ  НЕЧІТКИХ
МНОЖИН  ДЛЯ  ВИЗНАЧЕННЯ  БЕЗПЕКИ

СПОЖИВАННЯ  СОКІВ

Комплексні економічні перетворення, що відбуваються в Україні,
вимагають від спеціалістів різних сфер діяльності отримання позитивних
результатів при вивченні тих чи інших об’єктів, процесів, явищ, особливо коли
існує невизначеність та  відсутня окреслена однозначність елементів. Це
впливає як на економічну безпеку держави, так і на внутрішній споживчий
ринок товарів і послуг. Власне ці аспекти вимагають застосування інноваційних
підходів щодо визначення безпеки споживання та якості соків, на ринку яких
існують загрози. Проблеми якості продуктів та безпеки  харчування  і  їх
вирішення повинні  домінувати в політиці держави на всіх рівнях управління.

На сьогоднішній день не існує комплексного механізму обліку
властивостей  невизначеності  та  багатоваріантності  в  завданнях
забезпечення  безпеки  внутрішнього  ринку  соків.  Окрім  цього,
проблему складає і різнорідність оцінок виробників та споживачів за
критеріями. При цьому інформація, що описує знання про систему і
про ситуацію, найбільш адекватно формулюється з використанням
нечітких понять, нечітких визначень і нечіткої логіки. Вищезазначене
зумовило необхідність розгляду методичних основ застосування теорії
нечітких множин при описі безпеки внутрішнього ринку соків.
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Мета статті – розглянути теоретикометодичні основи визначення
рівня  безпеки внутрішнього ринку соків; узагальнити показники якості
соків для виробника та споживача за допомогою використання нечіткої
логіки.

Загалом  характеристикою НМ  виступає  функція  належності
(Membership Function). Нечіткою множиною A називається множина
впорядкованих пар або кортежів вигляду [х;µ A (х)], де x – елемент
універсуму X; µ A (х): Х     [0,1] – ФН, яка ставить у відповідність
кожному елементу x є  X дійсне число з інтервалу [0,1], що характеризує
ступінь належності елемента х до нечіткої множини A . Чим більше
значення ФН µ A (х), тим більше елемент універсальної множини x
відповідає властивостям нечіткої множини A [5].

 Проблеми споживання продуктів вітчизняних та закордонних
виробників,  визначення  їх  якісних  та  кількісних  характеристик,
стосуються  великого  спектру  товарів  та  послуг  внутрішнього
споживчого  ринку.  Не  можна  залишити  поза  увагою  і  проблеми
виробництва та споживання соків і їх вплив на організм людини.

Зауважимо, що збільшення випадків смертності зумовлено не
основними інфекційними хворобами, а хворобами системи кровообігу,
які мають 7 факторів ризику, чотири з яких безпосередньо пов’язані з
харчуванням населення (гіперхолестеринемія, надлишкова маса тіла,
зловживання алкоголем, недостатнє споживання фруктів і овочів).

Тривалість життя в середньому в Україні майже на 10 років
нижча, ніж в економічно розвинених країнах Європи (у середньому
67 років). Серед причин смерті провідне місце в Україні посідають
хвороби системи кровообігу, розвиток яких значною мірою пов’язаний
з порушенням харчування.

Акцентуючи на таких показниках увагу, можна стверджувати
про  вид  функції  приналежності  нечітких  множин,  що  описують
фактори впливу вітамінів на людський організм і приймати їх з бази
знань,  отриманої  із  спостережень, аналізів  та  суб’єктивних  думок
експертів, фіксувати якісну картину тенденцій формування кількісних
характеристик функції впливу (приналежності).

Механізм  обов’язкової  сертифікації  необхідно  замінювати у
відповідності до директив ЄС. Перехід від обов’язкової сертифікації до
європейської  (міжнародної)  моделі  оцінки  відповідності  має
супроводжуватися  скоординованою  роботою  щодо  створення  на
законодавчому, нормативному та інфраструктурному рівні ефективної
системи  контролю за якістю та безпекою продукції, в тому числі  і
харчової.
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Небезпека  ГМО  полягає  в  тому,  що наслідки  їх  впливу  на
навколишнє природне середовище, на людину, її життя i здоров’я досі
не досліджені.

З огляду на вище перераховані проблеми, питання виробництва та
споживання соків є актуальними для вітчизняного споживача. Проблема
створення та просування торгових марок актуальна для фірм, що працюють
на ринку соків України. Цей ринок є перспективним і динамічним. Так,
якщо у країнах із вже сформованими ринками щорічні темпи зростання
даного сегменту ринку безалкогольних напоїв коливаються на рівні 6%, то в
Україні – 25 – 30%. Проте сучасний рівень споживання цієї вітамінної
продукції в Україні відстає від середньоєвропейського.

На рис.1 наведені дані питомої ваги кожної області на ринку
виробництва соків. Як видно з рис. 1. найбільшу питому вагу займають
Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області.

Рис. 1. Просторова структура виробництва соків за 2011р., %

Український ринок соків впродовж 2011 р. продемонстрував
негативну  динаміку  розвитку,  що  підтверджують  офіційні  дані
Держкомстату. За даними відомства, за 12 місяців 2011 р. виробництво
натуральних соків склало 277 тис. т, що на 5,6% нижче за показник
січня – грудня 2010 р., а купажованих соків – 315 тис. т, що відповідно
на 12,1% нижче за минулорічні дані. Як відзначають фінансові аналітики,
споживання соків в Україні в 2011 р. склало всього лише 11л на душу
населення, тоді як в 2008 р. цей показник був на рівні 14  л. При цьому
на китайському ринку споживання соку складає 1 л на душу населення,
в Західній Європі – 40 – 50 л. [8]:
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Задача нормалізації показників – це перехід до такого масштабу
вимірювань,  коли  “найкращому”  значенню    показника  відповідає
значення 1, а “найгіршому” – значення 0. З точки зору математики, це
є задача нормування змінних, а з точки зору статистики – перехід від
абсолютних до нормалізованих значень індикаторів, що змінюються
від 0 до 1 і вже своєю величиною характеризують ступінь наближення
до оптимального значення, що можна також інтерпретувати у відсотках:
0 відповідає 0%, 1 – 100%.

Діючими  міжнародними  нормами  щодо  правових  основ
виробництва,  оцінки  якості  та  продажу  соків  у  державахчленах
Світової організації торгівлі (СОТ), до якої у 2008 р. приєдналась
Україна, сьогодні є:

– фрагментарні стандарти Codex Alimentarius;
– відповідні  технологічні  вимоги  щодо  виробництва  соків,

методи аналізу і перелік дозволених харчових добавок, технологічних
речовин,  залишкових  кількостей  пестицидів  і  забруднювачів,
затверджених Комісією СА ФАО/ВООЗ;

– методи  фізикохімічного  і  мікробіологічного  аналізу
Міжнародної федерації виробників фруктових соків (International Union
of Fruit Juice Producers, IFU) [7].

У якості стандарту для оцінки фруктових і овочевих соків в ЄС
використовується Code of Practice. AIJN — Звід правил для оцінки якості
фруктових  та  овочевих  соків  Асоціації  сокової  промисловості
Європейського Союзу (A.I.J.N.) та ін.

В  Україні  також  формується  та  використовується  база  для
визначення якості та ідентифікації сокової продукції.

Для  оцінювання  безпеки  споживання  та  якості  соків  можна
застосовувати такі методи, як: метод скаляризації,  метод січних площин,
метод дискримінантного аналізу (табл. 1).

Таблиця 1
Методи оцінювання  безпеки споживання та якості соків

Назва 
методу 

Сутність методу 

1  2 
Метод 

скаляризації 
Метод  базується  на  отриманні  інтегральної  бальної 
оцінки  рівня  безпеки  споживання  соків  на  підставі 
бальних  оцінок  ваги  окремих  індикаторів  що 
визначають  якість,  чи  окремих  індикативних  груп 
(складових безпеки). 
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Закінчення табл. 1

Вищенаведені  методи  мають  суттєвий  недолік  –  вони
потребують чіткого віднесення ситуації, що склалася, до того чи іншого
класу безпеки [2].

В  сфері  безпеки  продуктів  харчування,  існує  ряд
невизначеностей,  так,  при  виробництві  та  споживанні  соків,
використовуються різні ознаки якості продукту (табл. 2). При цьому
вони поділяються за вагомістю на групу для споживачів та окремо для
виробників. При описі об’єктів і явищ за допомогою нечітких множин
можна охопити досить великий спектр ознак.

Таблиця 2
Ознаки якості соків для споживачів і виробників

1  2 
Метод 
січних 

площин 

Метод  передбачає  побудову  в  просторі  індикаторів 
відокремлюючих  поверхонь,  що складаються  з  граней, 
які,  у  свою  чергу,  поділяють  багатомірний  простір 
індикаторів  на  зони  відповідно  до  визначених  рівнів 
безпеки.  Цей  підхід  дає  змогу  визначати  кількісний 
рівень  безпеки,  шляхом  знаходження  відстані  до 
границі 

Метод 
дискримі
нантного 
аналізу 

Цей  метод  доцільно  застосовувати  в  ситуації,  коли 
визначення  граничних  значень  індикаторів  безпеки 
ускладнено. У такому випадку на підставі статистичних 
даних може бути сформована приблизна 
вибірка,  яка  включала  б  характеристики  та  ознаки 
різних  класів  безпеки.  Класифікація  поточного  стану 
здійснюється  шляхом вибірки  визначених  вирішальних 
правил – функцій класифікації (знак функції 
дає інформацію про клас становища, а її величина – про 
рівень небезпеки ситуації 

Для виробника  Для споживача 

Харчові фарбники та добавки  Ціна 
Консерванти  Етикетка 

Штучні фарбники  Зовнішній вигляд 
Вміст:   Виробник 

сухих речовин  Тара 
нітратів  Якість сировини 
етанолу  Колір 
молочної кислоти  Консистенція 
летких металів  Важкі метали 
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Нехай споживач визначає якість  соку, за допомогою поняття
“смачний сік”, “нормальний сік” і “не смачний (дуже солодкий) сік”,
при цьому найгірший сік дорівнює 10 %, а найкращий сік – 100%.

Формалізація такого опису може бути проведена за допомогою
наступної лінгвістичної змінної <с, T, X, G, M>, де:

с – смакова якість виробу;
T  –  {“смачний  сік”,  “нормальний  сік”,  “не  смачний  (дуже

солодкий) сік”};
X – [10, 100];
G – процедура утворення нових термів за допомогою зв’язувань

“і”, “або” і модифікаторів типу “дуже”, “не”, “злегка” і ін. Наприклад,
“смачний або нормальний сік”, “дуже смачний” і ін.;

М –  процедура завдання  на X  =  [10,  100] нечітких  підмножин
А1=”смачний сік”, А2 = “нормальний сік”, А3=”не смачний (дуже солодкий)
сік”, а також нечітких множин для термів з G(T) відповідно до правил трансляції
нечітких зв’язувань і модифікаторів “і”, “або”, “не”, “дуже”, “зовсім” і ін.

Разом із розглянутими вище базовими значеннями лінгвістичної
змінної “якість” (Т={“не смачний (дуже солодкий) сік”, “нормальний
сік”, “ смачний сік”}) існують можливі значення, що залежать від області
визначення Х. У даному випадку значення лінгвістичної змінної “якість
виробу”  можуть  бути  визначені  як  “близько  30  %”,  “близько
приналежності нечітких множин:

“не смачний (дуже солодкий) сік” = А1, “ нормальний сік” = А2,
“ смачний сік” = А3.

Функція приналежності:

Рис. 2. Функція приналежності нечіткої множини якості соків

Перевагами  застосування  нечітких  множин  в  області
внутрішнього споживчого ринку та безпеки харчування є:

– можливість оперувати вхідними даними, заданими нечітко:
наприклад,  що  безупинно  змінюються в  часі  значення  (динамічні
задачі),  значення,  що  неможливо  задати  однозначно  (результати
статистичних опитувань, рекламні компанії і т.д.);

 
 
 
 
 
 
 
 
 

А1  А2  А3  

% 10  100 50 
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– можливість нечіткої формалізації критеріїв оцінки і порівняння:
оперування критеріями “більшість”, “можливе”, переважно” і т.д.;

– можливість проведення якісних оцінок як вхідних даних, так і
виведених результатів;

– можливість  проведення  швидкого  моделювання  складних
динамічних систем і їхній порівняльний аналіз із заданим ступенем
точності.

Рис. 3.  Функція приналежності нечіткої множини
“нормальний сік”, “смачний сік”

Цільова  постановка  завдань  процесу  управління  якістю
продуктів  доволі  часто  пов’язується  з  вихідною  змінною  нечіткої
системи.  Тому  сьогодні  процес  аналітичного  забезпечення  та
обґрунтування  рішень  стосовно  якості  стикається  з  необхідністю
застосування на вітчизняних підприємствах моделей діагностики, які
ґрунтуються на теорії нечітких множин.

З використанням теорії нечітких множин вирішуються питання
узгодження суперечливих критеріїв, створення логічних регуляторів
систем. Нечіткі множини дають змогу застосовувати лінгвістичний
опис  складних  процесів,  встановлювати  нечіткі  відношення  між
поняттями,  прогнозувати  поведінку  системи,  формувати  множину
альтернативних дій, виконувати формальний опис нечітких правил.

Добре  розроблена  та  організована  система  може  і  повинна
забезпечувати високу якість і безпечність харчових продуктів, умови
для підвищення взаємної довіри і створення цивілізованого ринку в
Україні.

Література
1. Засади  національної  безпеки  України:  підручник/

[В. П. Горбулін, А.Б.Качинський]. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 272 с.
2. Система  економічної  безпеки  держави  /  [за  заг.  ред.

А. І. Сухорукова; Національний інститут проблем міжнародної безпеки
при РНБО України]. – К. : Стилос, 2009. – 685 с.

 

% 10  100 



324

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

3. Система оцінок  зовнішніх  і  внутрішніх  ризиків  та загроз
національній безпеці України : наук.інформ. зб. / [за заг. ред. академіка
НАН України, д.т.н. В.П. Горбуліна]. – К.: ДП “НВЦ “Євроатлантікі
нформ””, 2005. – Вип. 16. – 232 с.

4. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и
fuzzyTECH / А. Леоненков. – СПб: БХВПетербург, 2003. – 736 с.

5. Методика  розрахунку  рівня  економічної  безпеки  України
[Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=97980.

6. Малышев Н. Г. Нечеткие модели для экспертных систем в
САПР /  Н.  Г.  Малышев,  Л.  С.  Берштейн,  А.  В.  Боженюк.  –  М.  :
Энергоатомиздат, 1991. – 230 с.

7. [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:    http://www.
Meatbusinnes.ua/article.php&p = 492j=1.

8. Проблеми виробництва соків [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www  nashkraj.ua/ru/news/view/975.

9. Індикатори та порогові значення для нормалізації показників
за  першим  методом  нормування  [Електронний  ресурс].  –  Режим
доступу: http://www.me.gov.ua/file/link/98071/file/Dodatok1.doc.

10. Індикатори та порогові значення для нормалізації показників
другим методом нормування [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.me.gov.ua/file/link/99360/file/.

11. Організація  інтелектуальних  обчислень  [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.victoria.lviv.ua/html/oio/.

12. Нечітка логіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.victoria.lviv.ua/html/oio/html/theme11_1.htm.

13. Проблеми якості та методика їх вирішення [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: : http://www.ste.gov.ua/control/uk/publish/_id=14102.

Єлейко О. І.,
Кухар Р. Б.,

Степанюк О. І.,
Рамський І. О.

м. Львів

ОПТИМІЗАЦІЙНА  МОДЕЛЬ  МАКСИМІЗАЦІЇ
ПРИБУТКУ  ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство,  яке  має  деякий  обсяг  інвестиційних
ресурсів, планує розширити свою присутність на ринку шляхом
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реалізації серії інвестиційних проектів. Але спершу компанія
має визначити свої можливості і перспективи ринку, на якому
вона оперує. Тобто підприємствоінвестор повинно розв’язати
таку задачу.

Побудова плану діяльності підприємства на  певний період
часу, який забезпечить максимізацію грошового потоку від основної
діяльності на потужностях, які вже існують, у відповідності із попитом
на продукцію за наступними напрямками [1, 2]:

– програма збуту продукції;
– програма виробництва;
– програма постачання ресурсів.
На основі цього плану підприємство визначає, чи достатніми

потужностями  воно  володіє  для  повного  задоволення  ринкового
попиту, та окреслює обсяг коштів, якими воно володітиме на початок
інвестиційного періоду.

Якщо  в  процесі   розв’язання  буде  виявлена  потреба
розширення виробничих потужностей, то підприємствоінвестор
приймає  рішення  про  реалізацію  комплексу  (портфеля)
інвестиційних проектів.

Економіко-математична  модель  наведеної  задачі  має
такий  вигляд.  Підприємство  виробляє  і  реалізує  певний
асортимент  продукці ї.   Вважається,  що  протягом  періоду
асортимент  продукці ї  залишається  незмінним.  Структура
виробничих  потужностей  вважається  заданою.  Витрати  на
виробництво визначаються: витратами на сировину та матеріали;
витратами  на  оплату  праці  основних  виробничих  працівників;
тривалістю виробничого циклу, який не перевищує одного місяця.
План  діяльності  потрібно  побудувати  з  урахуванням  таких
параметрів ринку:

– попит на продукцію;
– ціна реалізації продукції.
Оскільки  діяльність  підприємства  пов’язана  зі  ще  одним

ринком –  ринком  сировини,  то  виникає  необхідність  урахування
основних параметрів функціонування цього ринку:

– пропозиція матеріалів;
– ціни на матеріали.
Потрібно визначити оптимальний обсяг виробниитва (реалізації)

за  умов  дотримання  обмежень  за  виробництвом,  реалізацією,
постачанням, фінансів.
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Цільова функція – грошовий потік за маржинальним прибутком
за всі періоди планування:
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де  i
tq  – обсяг реалізації iго продукту за період t;

i
tw  – обсяг виробництва iго продукту за період t;

m
tQs – обсяг закупок mго матеріалу за період t;

i
tL – плата працівникам за одиницю виробленого iго продукту

за період t;
i
tR – ринкова ціна iго продукту за період t;

m
tM – вартість одиниці mго товару за період t.

Потрібно  зазначити,  що  критерій  оптимізації  в  моделі
відповідає задачі розвитку фірми шляхом розширення діяльності,
оскільки максимізує грошові ресурси для здійснення комплексу
інвестиційних  проектів.  Розглянемо  кожну  складову  цільової
функції.
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– це дохід фірми від реалізації продукції. Ціна продукції

i
tR прогнозується  за  допомогою  нейронної  мережі  на  основі

статистичних даних за минулі періоди часу.

Другий складник цільової функції 
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матеріалів. Фірма не може вплинути на вартість сировини, а може
лише спрогнозувати ринкову ціну матеріалів.

Обмеження за виробництвом:
–  обмежені  потужності  виробничих  агрегатів  (не  можна

виробити  продукції  більше,  ніж  це  дозволяють  виробничі
потужності)
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де   l
tB – виробничі потужності lго обладнання за період t;

li
t   –  питома  вага  одиниці  lго  обладнання  у  виробництві

iої продукції у період t;
– балансове обмеження (виробленої продукції і запасів повинно

вистачити для реалізації програми збуту в кожному періоді);

  (1)



327

Матеріали  науково-практичної  конференції

 (3)

де   i
tSp – запаси продукції i на початок періоду t.

Обмеження за реалізацією:
–   i

t
i
t qq   – обсяг реалізації продукції не може перевищити обсяг

попиту на неї, який прогнозується по реальних даних за попередні
періоди.

Обмеження за постачанням:
– обмеження на обсяги закупівель матеріалу у кожному періоді t

,,...,1,,...,1;,...,1, MmTtIiQsQs m
t

m
t                    (4)

де  m
tQs  – обсяг закупок m го матеріалу в tму періоді;

Балансове обмеження (придбаних матеріалів і запасів повинно
вистачити для реалізації проrрами виробництва в кожному періоді)

  (5)

де  mi
t  – витрати матеріалу m  на виробництво одиниці продукту

i  виду  в tму періоді;
m
tS  – запаси матеріалу m на початок періоду t.

Обмеження за фінансами:
–  балансове  обмеження  (коштів  у  кожному  періоді  повинно

вистачити для реалізації виробничої і постачальницької програми на
період t з урахуванням надходжень від реалізації проrрами збуту).

  (6)

Умова невід’ємності:
– обсяги реалізації продукції, обсяги виробництва продукції й

обсяги закупівлі матеріалів – невід’ємні величини
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  (7)

Великий  вплив на  результат діяльності підприємства, окрім
розподілу ресурсів та потужностей, має інформація, використовуючи
яку ми прогнозуємо такі параметри ринку, як ціни на ресурси та попит,
які залежать від загального стану економіки.

Література
1. Вітлінський  В.В.,  Макаренко  В.О.  Модель  вибору

інвестиційного проекту // Фінанси України. – 2003. – № 24. – С. 63–72.
2. Орлов  О.О.  Планування  діяльності  промислового

підприємства. – К.: Скарби, 2002.
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ЦІННІСТЬ  ЛЮДСЬКОГО  ЖИТТЯ  У  КОНТЕКСТІ
БІОЕТИКИ  І  ХРИСТИЯНСЬКОЇ  ЕТИКИ

Дослідження  методів  та  способів  діяльності  нетрадиційних
цілителів, “віщунів”, “ясновидців”, “екстрасенсів”, на жаль, узаконених
в  царині  медицини  та  юриспруденції,  є  актуальним  питанням
сьогодення.

Вдаючись до методів нетрадиційної медицини, люди, на жаль,
нерідко зустрічаються з винахідливими шахраями, які лише за один
сеанс обіцяють вилікувати невиліковне, зняти “зурочення” й відвести
всі можливі прикрощі, при цьому обібрати до копійки. Під виглядом
фахівців нетрадиційної медицини часто працюють розповсюджувачі
ліків, релігійні  секти та  винахідливі бізнесмени,  в результаті чого
відтягується час, і коли людина повертається до лікарів, буває вже надто
пізно.

За оцінками експертів, в Україні незаконно практикують майже
12 – 14 тисяч “цілителів”. Ліцензію Міністерства охорони здоров’я
України  мають  лише  500  осіб.  Газети  переповнені  рекламою
провидиць,  цілителів  та  гіпнотизерів,  діяльність  яких  внаслідок
недосконалості законодавства, автоматично вийшла зпід юрисдикції
традиційної медицини, та й податкових органів.

Після гіпнозу та інших окультних дій чимало хворих проходять
курс лікування в психіатричних лікарнях. Псевдоцілителі, обіцяючи
повне зцілення, переконують хворих відмовитись від послуг офіційної
медицини, боячись, що в державних медичних закладах викриють їхню
незаконну та шкідливу діяльність.

Цікаво, що Комітетом з питань народної та нетрадиційної медицини
Міністерства  охорони  здоров’я  України  забороняється  лікувати
онкологічні захворювання, туберкульоз, шкірновенеричні захворювання,
СНІД, психіатричні захворювання, давати висновок про психічний стан,
переривати вагітність тощо. А як бути з іншими хворобами? Чому їх
дозволяється лікувати в так званій “нетрадиційній медицині”.

В  Євангелії  ж  читаємо  про  чуда  і  зцілення,  які  творив  Ісус
Христос. Як головний Цілитель, Він сказав  своїм друзям:  “Ідіть, і
перекажіть… що ви бачили й чули: “Сліпі прозівають і криві ходять,
прокажені очищуються і глухі чують; мертві воскресають…” (Мт.11.5).
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Тому весь християнський світ з благоговінням схиляється перед
подібними знаменнями Божої сили, віруючи, що джерелом зцілень
була, є і буде до кінця світу, Божа ласка, яка перебуває лише в Христовій
Церкві і спасительно подає цю благодать через Святі Тайни, закорінені
в Ісусі Христі.

Зауважмо,  що  “незвичайні”  засоби  допомоги  в  хворобах  були
відомі ще з часів Старого Завіту. Так, в Біблії сказано: “ щоб не було в тебе
нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через
вогонь; нікого,  хто ворожить, або кидає  жеребом, або заговорює, або
волхвує; або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців.
Бо огидний для Господа кожен, хто це робить, і саме за ці гидкі звичаї
Господь, Бог твій, проганяє ті народи перед собою” (Втор.18.1012).

Головною умовою зцілення Ісусом Христом невиліковних людей
була беззаперечна віра тих, хто приходив до Нього, в Його Божественну
силу. Віра була з’єднана з глибоким покаянням (Див.: Мт.20.30 ): усім
хто приходив з гріховним тягарем, Господь спочатку відпускав гріхи, і
лише потім зціляв (Мт.9.12 ). Вслід за оздоровленням душі Господь
завжди дарував зцілення і тілу.

Слід зазначити, що ті, хто з вірою приступають до Святих Тайн,
можуть засвідчити про їхню силу і Божу ласку.

В  Христовій  Церкві  існує  сім  святих  Тайн:  Хрищення,
Миропомазання, Пресвята Євхаристія –Тіло і Кров Господа нашого
Ісуса  Христа під  видами хліба  й  вина, Покаяння,  Єлеопомазання,
Священство і Подружжя. Святе Письмо навчає: “ Страждає хто між
вами?  Хай  молиться  …  Нездужає  хто  між  вами?  Хай  прикличе
пресвітерів церковних, і хай вони моляться над ним, помазавши його
єлеєм в Ім’я Господнє. Молитва віри спасе недужого, і Господь його
підійме; і як він вчинив гріхи, вони простяться йому” (Як. 5.13 – 15).

Церква не відкидає традиційної медичної допомоги. Про це також
мовиться у Святому Письмі: “В хворобі твоїй не падай у відчай, але
молись Господеві, і Той тебе зцілить. Відступи від прогрішень, і від всякого
гріха очисти серце твоє. І дай місце лікарю: бо Господь його створив, і не
віддалиться від тебе, бо він потрібен тобі” (Див.: Сир. 39.9,18).

Слід підкреслити, що нововиявлені “чудотворці” не відрізняються
від  інших  людей.  В  них  немає  святості,  на  відміну  від  відомих
християнському  світові  святих  Божих  угодників,  які  отримали  від
Господа  дар  зцілення  і  чудотворення  завдяки  висоті  духовного
вдосконалення, посту, молитві, усамітненню.

Всім добре відомі імена святих лікарів і чудотворців – братів
Косми і Дем’яна, а також Панталеймона, Єрмолая, Трифона, Фалалея,



332

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

та інших, які, на відміну від сучасних “цілителів” і “чудотворців”, ніколи
не брали плати за зцілення людей, вони були безсеребрениками, бо
пам’ятали  Господню  заповідь:  “Даремно  отримали  –  даремно  і
віддавайте” (Мт.10.8). Сьогоднішні “цілителі” відмовляються “лікувати”
людські недуги без великої оплати, а хто не в змозі заплатити,  тим
пророкують в скорому часі зазнати нещастя.

Якою ж силою ці “цілителі” діють на людей? Преподобний Іван
Касіян говорить, що такого роду “зцілення” бувають через зваблення і
хитрощі диявола, який, як відомо, може перевтілитись в “Ангела світла”
(Пор.: Еф.6.11). Про таких людей Спаситель в Євангелії говорить так:
“Повстануть лжехристи і лжепророки, які чинитимуть великі знаки і
чуда, щоб… звести, навіть і вибраних” (Мт. 24.24), і ще: “…однак, горе
тій людині, через яку спокуси приходять!” (Мт.18.7). В іншому місці
Спаситель застерігає: “ А хто спокусить одного з тих малих, що вірують
у  Мене,  такому  було  б  ліпше,  якби  млинове  жорно  повішене  було
йому на шию, і він був утотоплений у глибині моря” (Мт.18.6).

Не  забуваймо,  що  іноді  такі  “цілителі”  можуть  створити
видимість відступлення хвороби, щоби переконати людину, що вона
потрапила до справжнього лікаря. Але потім буває цій людині “останнє
гірше першого” (Мт.12.45). Влучно висловився св.Іван Золотоустий:
“Демон, якщо і врачує, більше шкодить, чим приносить користі. Надасть
користь тілу, яке в скорому часі помре і згниє, а пошкодить безсмертній
душі, бо в тілі вона підкорилася йому, бо не повірила у заступництво
Бога. Тому, не думайте, приймати від знахарів навіть зцілення”.

Деякі “цілителі” ставлять біля себе ікони, хрести та гральні карти,
“зазираючи у майбутнє”, забуваючи слова Спасителя про те, що не
може бути нічого спільного у світла з темрявою”. Диявол створює
своїм слугам ореол праведності, і тому вони здобувають ще більшу
довіру до себе,  з легкістю  обманюючи легковірних та не  допускає
хворих до повного і щирого Покаяння. Таким чином, людина знову
впадає в гріхи і не отримує в Таїнствах зцілення, більше того, набуває
нові  хвороби,  які  Господь  їй  посилає  за  відступлення  від  Божих
Заповідей, повністю узалежнюючись від “лжечудотворця”.

Необхідно  пам’ятати  слова  св.Івана  Золотоустого,  який  нас
навчає: “Коли впадеш у важку хворобу, то не впадай у відчай, –  терпи,
уповаючи на Бога. Багато хто буде тобі радити іти до ворожбитів та
цілителів.  Яка  ж  користь  тіло  вилікувати,  а  душу  погубити?  Ці  ж
страждання від хвороб тобі вінець приносять і від мук вічних спасають,
бо вони від Бога, і ніхто не може відмінити їх, лише один Бог, і лише по
вірі нашій”.
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Отже,  найбільш  дієва  зброя  проти  злих  сил  –  Божественна
Літургія, св.Тайни, хрест, молитва. Ось чому апостол Павло закликає
кожного  з  нас,  обдарованого  безсмертною  душею,  відкупленого
дорогоцінною кров’ю ХристаСпасителя: “Не дозволь, щоб зло тебе
перемогло, але перемагай зло добром” (Рим. 12,21).

З позиції біоетики і християнської етики церква, держава, науковці
та законодавці, усі люди доброї волі  повинні об’єднати свої зусилля у
визнанні гідності і цінності людської особистості, охороні її життя, які, згідно
Божого плану, а також конституційних норм належать до фундаментальних
прав людини – “єдиного створіння на землі, яке Бог хотів тільки задля
нього самого”.  Висока якість медикосанітарного забезпечення населення
в  лікувальнопрофілактичних  установах  не  можлива  без  перегляду
існуючих в Україні нормативноправових актів, врахування рекомендацій
ВООЗ, а також дотримання основ біоетики та християнської етики.

Wdowiak A.,
Sulima M.,

Lewicka M.,
Wdowiak  A.

m. Lublin

PRAWA  KOBIETY  RODZĄCEJ

Prawa pacjenta stanowią integralną cześć szeroko rozumianych praw
człowieka. Przestrzeganie praw pacjenta nabiera szczególnego znaczenia w
okresie okołoporodowym, kiedy pacjentem jest zarówno matka, jak i dziecko.

Zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia oraz konkurencja na
rynku  usług  medycznych  wymuszają  na  usługodawcach  zapewnienie
wysokiego poziomu świadczeń.

Respektowanie praw przysługujących kobiecie w oddziale położniczym
przez personel medyczny może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji pacjentki
z uzyskanej pomocy medycznej i dobrej oceny zakładu udzielającego świadczeń
medycznych. W niniejszej pracy przedstawiono prawa kobiety rodzącej.

Prawa pacjenta stanowią integralną cześć szeroko rozumianych praw
człowieka i w ostatnich latach stały się przedmiotem szerokiej dyskusji w
literaturze. Egzekwowanie i respektowanie ich ma wpływać na poprawę
jakości  świadczeń  medycznych  oraz  wzmocnić  pozycję pacjenta  jako
równoprawnego uczestnika procesu leczenia [4, 5, 8].

Rozwój systemów opieki zdrowotnej, wzrost ich złożoności, rozwój wiedzy
i technologii medycznej przyczyniły się do wzrostu świadomości człowieka



334

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

odnośnie decydowania w sprawach własnego zdrowia. Przestrzeganie praw
pacjenta jest określeniem zarówno moralnym, jak i prawnym. Regulacje prawne
dotyczące praw pacjenta o charakterze uniwersalnym zawarte  są w aktach
prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, wynikają z dokumentów Unii
Europejskiej, oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

Przestrzeganie praw pacjenta nabiera szczególnego znaczenia w okresie
okołoporodowym, kiedy pacjentem jest zarówno matka, jak i dziecko [1, 6, 7, 9].

Pragnieniem większości kobiet jest urodzenie dziecka w sposób naturalny,
bezpieczny i aktywny, z zachowaniem własnej godności, intymności oraz w
poczuciu zaufania i zrozumienia ze strony personelu medycznego. Ostatnie pół
wieku sprawiło, że nastąpiły diametralne zmiany w opiece okołoporodowej, co
znalazło odzwierciedlenie w przedstawionych poniżej regulacjach prawnych.

W kwietniu 1985 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła Raport
“Właściwe  techniki  porodowe”,  który zawierał  15  zaleceń  dotyczących
postępowania  okołoporodowego  i  zatytułowany  był  “Poród  nie  jest
chorobą”. Za podstawową zasadę uznano, że “każda kobieta ma prawo do
odpowiedniej  opieki  okołoporodowej,  do  odgrywania we  wszystkich  jej
aspektach  kluczowej  roli  włączając w  to  udział  w  planowaniu  opieki,
rozpowszechnianiu i jej ocenie”[2,9]. Adresatem tych zaleceń był personel
oddziałów  położniczych.  W  Raporcie  WHO  określiła  jasno  sposoby
postępowania względem kobiety (w tym aspekty medyczne i psychologiczne)
a także podważyła zasadność stosowania rutynowo wykonywania zabiegów
np. usuwania owłosienia łonowego, wykonywania lewatywy, sztucznego,
wczesnego przebijania pęcherza płodowego, nacinania krocza [2,9].

W Polsce przełomowym momentem była akcja “Fundacji Rodzić po
Ludzku” zorganizowana przy wsparciu “Gazety Wyborczej”. Rozpoczęła
się wówczas kampania na rzecz ludzkiego, humanitarnego traktowania nie
tylko kobiet, ale także ich rodzących się dzieci, jak również rodzin. Do akcji
włączyły się głosy społeczeństwa, media i duża część personelu oddziałów
położniczych. Po akcji w 2000 roku z inicjatywy zespołu Fundacji “Rodzić
po Ludzku”, “Gazety Wyborczej”, “Twojego Dziecka”, Telewizji TVN,
Programu  I  PR,  producenta  pieluszek  “Pampers”  oraz  “Magazynu
Pielęgniarki i Położnej” powstał Dekalog “Rodzić po ludzku” [5, 6, 8].
Dekalog “Rodzić po ludzku” można zinterpretować jako dziesięć przykazań
dotyczących  zasad  postępowania  personelu  położniczego  względem
podmiotu ich opieki  kobiety, jej dziecka i rodziny. Uświadamia kobietom i
pokazuje im, jakie mają prawa, z czego mogą korzystać i czego się domagać.

W 2010 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
standardów  postępowania  oraz  procedur  medycznych  przy  udzielaniu
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad
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kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz
opieki nad noworodkiem [10].  Rozporządzenie  to określa poszczególne
elementy opieki medycznej sprawowanej w odniesieniu do matki i dziecka, z
uwzględnieniem praw kobiety rodzącej w poszczególnych okresach porodu.
Postulaty w nim zawarte zalecają między innymi, aby personel medyczny:

– razem z kobietą opracował indywidualny planu porodu,
– respektował decyzji kobiety odnośnie wyboru miejsca porodu –

kobieta sama powinna podjąć decyzję w sprawie optymalnej dla niej pozycji,
– respektował prawa do intymności w trakcie porodu,
– respektował  prawa  wyboru  osób,  które  będą  towarzyszyły

podczas porodu –  kobieta  sama może podjąć decyzje względem osoby
bliskiej a także innych osób z personelu,

– dbał o dobre samopoczucie i komfort psychiczny rodzącej,
– umożliwił rodzącej swobodne wybranie pozycji i swobodne poruszanie się,
– stosował nieinwazyjne, niefarmakologiczne metody zmniejszania

bólu, takie jak masaż czy techniki relaksacyjne,
– unikał ciągłego monitorowania tętna płodu, chyba że kobieta

życzy sobie inaczej,
– umożliwił wczesny kontaktu matki z noworodkiem i zachęcał do

karmienia dziecka piersią [10].
Powyższe  wytyczne  dają  kobiecie  rodzącej  możliwość

współdecydowania o przebiegu porodu.
Zmiany w polskim systemie ochrony zdrowia oraz konkurencja na

rynku  usług  medycznych  wymuszają  na  usługodawcach  zapewnienie
wysokiego poziomu świadczeń.

Respektowanie  praw  przysługujących  kobiecie  w  oddziale
położniczym przez personel medyczny może przyczynić się do zwiększenia
satysfakcji pacjentki z uzyskanej pomocy medycznej i dobrej oceny zakładu
udzielającego świadczeń medycznych.
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PROFILAKTYKA  RAKA  SZYJKI   MACICY
SZANSĄ  DLA   KOBIET

Celem  profilaktyki  medycznej  jest  wykrywanie  stanów
chorobowych,  ich  leczenie  a  także  zapobieganie  powstawaniu  zmian
patologicznych, które wpływają negatywnie na zdrowie pacjentów. Rak
szyjki macicy zajmuje drugie miejsce, po nowotworze sutka, w częstości
zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet.
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Poprawa sytuacji epidemiologicznej dotyczącej raka szyjki macicy
w Polsce jest ważnym zadaniem dla pracowników służby zdrowia. Rak
szyjki macicy uważany jest za chorobę, której można i należy zapobiegać,
co  łączy  się  z  koniecznością  uzmysłowienia  kobietom  potrzeby
podejmowania zróżnicowanych działań w celu efektywnego planowania i
wdrażania programów profilaktyki.

Rak szyjki macicy stanowi około 6,5 % wszystkich zachorowań na
nowotwory złośliwe Polek,  jest czwartym co do częstości zachorowań,
siódmym  co  do  częstości  zgonów.  Większość  przypadków  zmian
przedrakowych występuje u kobiet w wieku 2034 lat, z kolei rak inwazyjny
dotyczy kobiet w wieku 4050 lat [4, 5,  6, 13, 14].

Corocznie diagnozuje się około 500 000 nowych przypadków, z czego
aż w 300 000 przypadkach dochodzi do zgonu. W Polsce w 2007 roku
zdiagnozowano raka szyjki macicy u 4057 kobiet, z czego 1907 zmarło z
tego powodu [4, 14].

Według  wytycznych  WHO,  międzynarodowych  i  krajowych
towarzystw naukowych ginekologicznych i onkologicznych, optymalna
profilaktyka raka szyjki macicy musi obejmować profilaktykę pierwotną –
doradztwo i szczepienia, a także profilaktykę wtórną – wczesne wykrywanie
dysplazji i raka, a także leczenie nieprawidłowości w obrębie błony śluzowej
szyjki macicy [1, 2, 4, 5, 7].

Celem  profilaktyki  medycznej  jest  wykrywanie  stanów
chorobowych,  ich  leczenie  a  także  zapobieganie  powstawaniu  zmian
patologicznych, które wpływają negatywnie na zdrowie pacjentów. Można
to uzyskać między innymi przez uważną i skrupulatną kontrolę stanu zdrowia,
jak również poprzez kontrolę czynników wywołujących zły stan zdrowia.
Do celów profilaktyki zalicza się także szybkie i skuteczne podejmowanie
interwencji leczniczych i medycznych, które w określonym stopniu pomogą
polepszyć  funkcje  życiowe  pacjenta  oraz  pomogą  zahamować  rozwój
czynników, które doprowadziły do powstania choroby [6, 7, 10, 13].

Profilaktyka raka szyjki macicy skupia się przede wszystkim na
badaniach  przesiewowych  w  kierunku  wykrycia  i  identyfikacji
niepokojących zmian narządu rodnego, jak również stanów przedrakowych,
które można leczyć zachowawczo, aby zapobiec dalszemu rozwojowi raka
[1,10,13].

Profilaktykę raka szyjki macicy dzieli się na:
– Pierwotną,  której  celem  jest  eliminacja  poznanych  i

zidentyfikowanych czynników ryzyka powodujących rozwój raka szyjki
macicy  oraz wykształcenie zdrowego modelu życia, który pomoże utrzymać
wysoką odporność organizmu co zmniejsza szanse na rozwój nowotworu;
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Wtórną,  której  celem  jest  skrining  wykrycie  stanów przedrakowych  i
wczesnych postaci raka, co zmniejsza w dużym stopniu zachorowalność  i
umieralność, zwiększając szanse na przeżycie. W zakresie tej profilaktyki
zwraca się szczególną uwagę na wykonywanie w danej grupie wiekowej
badań  kontrolnych,  do  których  zaliczamy  badania  ginekologiczne,
cytologiczne, kolposkopowe, histopatologiczne oraz badania populacyjne.
W razie nagłych stanów rozpoczęcie jak najszybszego leczenia. Działania
tej  profilaktyki  skierowane  są  do  grupy  kobiet  wysokiego  ryzyka
zachorowalności;

– Trzeciorzędową,  której  celem  jest  stosowanie  substancji
chemicznych zmniejszających ryzyko wznowy i rozwoju raka, czyli tak
zwana chemioprewencja [5,9,10,11].

W  pierwotnej  profilaktyce  raka  szyjki  macicy  stosowana  jest
immunoprofilaktyka, czyli szczepionka przeciw wirusowi HPV. Pozwala ona
uzyskać odporność przeciw przewlekłym zakażeniom typami wirusa HPV
6, 11, 16 i 18 i chroni przed 75% raka płaskonabłonkowego oraz 96%
gruczolakoraka. [3,7,8,12,13].

Optymalnym i korzystnym czasem szczepienia jest zastosowanie
szczepionki  w  wieku  9  15  lat  i  u  kobiet  aktywnych  seksualnie.
Przeciwwskazaniami do przyjęcia szczepionki jest leczenie raka szyjki
macicy. Nie zaleca się szczepienia dzieci poniżej 9 roku życia, kobiet w
ciąży i karmiących piersią z wykorzystaniem szczepionki czterowalentnej
(w przypadku kobiet karmiących dopuszcza się szczepionki dwuwalente
tylko  w  sytuacji  gdy  korzyści  z  jej  zastosowania  przeważają  nad
potencjalnym ryzykiem), a także osób, u których w przeszłości wystąpiły
reakcje  uczuleniowe  w  stosunku  do  jakiegoś  składnika  szczepionki.
Wskazane jest, aby wizyta związana z podaniem szczepionki powiązana
była z oceną stanu ginekologicznego kobiety posiadającej aktualny wynik
badania  cytologicznego,  dodatkowe  badania  specjalistyczne  jak
kolposkopia czy molekularne badanie DNA HPV nie są wymagane [3,7,8].

Poprawa sytuacji epidemiologicznej dotyczącej raka szyjki macicy
w Polsce jest ważnym zadaniem dla pracowników służby zdrowia. Rak
szyjki macicy uważany jest za chorobę, której można i należy zapobiegać,
co  łączy  się  z  koniecznością  uzmysłowienia  kobietom  potrzeby
podejmowania zróżnicowanych działań w celu efektywnego planowania i
wdrażania programów profilaktyki.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  ВЕНЕРИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ  В  ПОЛЬШЕ

С  1985  г.  в  Польше  проводится  регистрация  венерических
заболеваний, по данным которой до 31 декабря 2011 г. зарегистрировано
среди польских граждан 15196 ВИЧинфекций, 2704 случаев СПИДа и 1136
летальных  исходов. Большинство  инфекций зарегистрировано  среди
мужского населения. Предполагается, что в Польше, только приблизительно
30% ВИЧинфицированных, знают о своем носительстве. Это означает, что
большинство  инфицированных  людей,  ничего  не  знают  о  своей
серологической ситуации, а следственно и не учитываются в статистиках.

Венерические  заболевания  являются  одной  из  основных
эпидемиологических проблем в мире. Особое значение приобрели они в
конце  80х  годов  ХХ  века,  когда появилась  новая  болезнь  –  СПИД.
Статистические данные о ВИЧинфекции ведутся ВОЗ, а в Европе выполняет
эту задачу от имени ВОЗ научноисследовательский институт ЕвроВИЧ.

По данным UNAIDS в мире ежедневно регистрируется примерно
6800 новых случаев ВИЧинфекции, среди которых приблизительно 10%
составляют дети, 40% – это молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет.

В  Западной  Европе  за  последнее  десятилетие  число  новых
инфекций  увеличилось  почти  вдвое.  Хотя  наблюдается  снижение
заболеваемости  СПИДом,  но  число  новых  случаев  ВИЧ
инфицированных продолжает расти. Главной причиной этого являются
внешние и внутренние миграции населения.

Ежегодно в Польше обнаруживается более 600 новых заражений.
Наиболее  часто  вирус  передается  через:  53%    –  употребление
наркотиков путем инъекций, 18% – гетеросексуальные контакты, 13% –
контакты среди мужчингомосексуалистов (ВИЧ почти не встречается
у  гомосексуальных  женщин),  3,4%  –  дети  ВИЧинфицированных
матерей, 0,3% – ятрогенные инфекции, 11% – отсутствие данных.

С 2001 года наблюдается поворот некоторых тенденций развития
эпидемии.  Инфицируется  все  больше  людей  с  гетеросексуальной
ориентацией, без внутривенной наркомании в анамнезе. Эти люди
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заражаются  путем  сексуальных  контактов  без  использования
барьерных средств для обеспечения безопасности. В Польше самую
большую группу ВИЧинфицированных и больных СПИДом (более
80%)  составляют лица  в  трудоспособном  возрасте,  следовательно,
подобно, как и в большинстве других стран мира, болезнь поражает в
основном молодых людей, которые ведут активную половую жизнь.

Среди  других  передаваемых  половым  путем  заболеваний,
наиболее часто встречаются: сифилис (ежегодно регистрируется во
всем мире приблизительно 12 миллионов случаев), гонорея (62 млн.),
заражение  хламидиозом  (89  млн.),  заражение  влагалищной
трихомонадой  (170  млн.).  Вышеупомянутые  заболевания  более
распространены в  развивающихся странах,  где сифилис и гонореи
являются основной причиной бесплодия у женщин.

Чаще  всего  половым  путем  переносится  также  хламидия.
Подавляющее  большинство  инфекций,  вызванных  Chlamydia
trachomatis, протекает бессимптомно или с частичными симптомами.
В  настоящее  время,  эта  болезнь  затрагивает  приблизительно  85
миллионов человек во всем мире.

Человеческий  вирус  папилломы  HPV,  который  считается
предрасполагающим  фактором  для  рака  шейки  матки,  также
принадлежит к патогенам передаваемым половым путем. Каждый год
во всем мире регистрируется приблизительно 500 тыс. новых случаев
заболевания, а смертность среди женщин достигает 275 тыс. в год.

Данные на тему другого вирусоносительства CMV, особенно
опасного для беременных женщин, вызывают тревогу. Считается, что
приблизительно  45%  европейских  беременных  женщин  имеют
антитела антиCMV. В Центральной Европе 60 – 80% населения являются
носителями CMV.

Территория  Польши обладает  низким уровнем  заболеваемости
гепатитом В и гепатитом С, передаваемым главным образом в подростковом
возрасте и ранней зрелости. Инфекции являются следствием сексуального
контакта  с  больными людьми,  употребление  наркотиков,  нанесение
татуировок. В настоящее время в мире инфицированы около 170 миллионов
человек, в том числе 500 – 700 тысяч в Польше. Вирус гепатита С несет
ответственность за 2040% всех хронических повреждений печени.

В  Польше число  инфекционных заболеваний,  переносимым
половым путем растет из года в год. Данные Центра диагностики и
лечения венерических заболеваний в Варшаве свидетельствуют о том,
что в 2010 году было зафиксировано в Польше более тысячи случаев
заболевания сифилисом. Количество случаев, в стране увеличилось
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более чем на 15%, и это не полные данные, в связи с тем, что не все
врачи,  информируют  о  случаях  заболевания.  Наиболее  часто
встречаются  вирусные  заболевания,  такие  как  негонорейные
инфекции уретры и детородных органов, остроконечные кондиломы
и генитальный герпес. Опасно высоким является также количество
заболеваемости  бактериальными  заболеваниями:  сифилисом  и
гонореей. Среди пациентов преобладают мужчины, а  также дети с
врожденным  сифилисом.  В  2010  году  в  Польше  зафиксировано
приблизительно 100 случаев сифилиса у беременных женщин.

Эксперты  считают,  что  большое  количество  случаев
венерических  заболеваний  является  результатом  недостаточной
профилактики  и  ограниченного  доступа  к  лечению.  Кроме  того,
увеличение числа сексуальных партнеров, отсутствие мер безопасности
и  неосведомленность  населения,  способствуют  распространению
инфекций.  Снижается  также  возраст  начала  половой  жизни,  и
венерические заболевания передаются все более молодым пациентам.
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EFFECT  OF  GLOBALIZATION  ON  EVOLUTION  OF  HEALTH
CARE  SYSTEMS  WORLD  WIDE  –  POLISH   EXPERIENCES

AFTER   1990

The author analyses the successes, as well as mistakes, committed
during the performance of health care system reforms in Poland, based on
his own experiences as the Minister of Health and Social Welfare at the
beginning of the 1990s, followed by 12 years as a member of Parliament,
and in recent years, ViceMinister of Health and Chief Sanitary Inspector.
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The analysis is also based on his experiences in the area of health care
organization and management acquired during studies at the renowned
Georgetown and George Washington Universities in the USA (19951997).
The  author  presents  the  effect  of  globalization  on  the  organizational
evolution of health care in all countries worldwide, irrespective of their
geographic  position.  Models  are  presented  which  evaluate  individual
organizational systems in health care related to globalization processes.
To a large extent, these processes depend on the migration of the population
between individual countries and continents. This suggests that the above
mentioned processes are irreversible. Thus, health systems financed from
the  State  budget,  centrally  managed  and  based  on  public  and  State
property, undergo transformation towards an increase in the contribution
of the private sector in the provision of health services to the inhabitants.
Systems based on private property are subject to greater responsibility of
the State for the health of its citizens. Examples are provided of the systems
functioning  worldwide,  which  represent  the  abovepresented  options.
Extreme examples of  systems based on public property  (State) are  the
countries of Central and Eastern Europe, especially before 1990, whereas
a typical example of a country where health care is based on private property
is the United States. However, the author mentions that the reforms carried
out in the USA within the last 40 years are biased towards the responsibility
of the State for the health of its citizens. Simultaneously, it is emphasized
that despite the fact that the majority of health care facilities are private
property, only 10 – 12% of them are profitoriented. The remainder are
facilities  functioning  on  a nonprofit  basis. The  author  presents  these
changes  from  the  historical  longterm  aspect.  Health  systems  in  the
counties which todate have been centrally managed are being transformed
in order to create competition by increasing the contribution of the private
sector. The balance between the public and nonpublic systems (including
the State system) is the foundation for success of the reforms in all countries
worldwide. The author analysis Polish experiences in health care reforms
after 1989 and indicates successes and failures in their performance. In his
opinion, an unquestionable  success is  the  improvement of  the state of
health  of  the  population  as  measured  by  generally  adopted  indices;
however, he also indicates that this, to a small extent, is associated with
changes  in  the  organization,  management,  and  an  increase  in  the
contribution of the private health care sector in the provision of health
services for the population. This was mainly related with the democratization
of Poland and the opening of its frontiers. Changes in the mode of nutrition,
consisting in reduction in the consumption of animal fats and increased
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consumption  of  fruits  (mainly  citruses)  and  vegetables,  are  excellent
examples because this is one of the main factors in the decrease of morbidity
and  mortality  due  to  cardiovascular  diseases. Another  example,  is  a
decrease in the use of tobacco products, both among males and females,
which  has  resulted  in  a  reduction  in  morbidity  due  to  cardiovascular
diseases and cancer. According to the author, the contribution of the repair
medicine sector was minimal in these processes. Thus, the author states
that high outlays – more than double – for health care within the period
1999 – 2011, allocated mainly for the functioning of medical facilities and
staff costs, do not sufficiently result in an improvement of the health of
the population and patient satisfaction with access to these facilities. A
basis  for  health  reform  is  an  improvement  of  population  health  and
increased satisfaction with the functioning of medical facilities. The author
expresses  the  opinion  that  while  carrying  out  reforms  one should  not
forget  about  health  promotion  and  prophylaxis  of  chronic  diseases.
Currently, chronic diseases (obesity, type 2 diabetes, arterial hypertension,
cerebral stroke) are the main cause of premature deaths globally, including
our part of Europe. In all countries worldwide, an epidemic of these diseases
exceeds the capabilities of repair medicine from the aspect of the population.
The  author  suggests  that  for  this  purpose  the  system  of  sanitary
epidemiological network should be used which functions in the countries
of Central and Eastern Europe. In the opinions of international experts, the
network of these stations, densely and evenly distributed in the areas of
individual countries of Central and Eastern Europe, should be used for
this  purpose.  According  to  the  author,  this  does  not  require  great
organizational changes, but only its maintenance in its present form and
changes in their tasks. The author provides examples of health programmes
successfully performed by the Sanitary Inspectorate in Poland in the area
of health promotion.

Бондар А.  В.
м. Львів

ОСНОВНІ   ЗАСОБИ
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ   ЗАКЛАДІВ

Основний  капітал  лікувальнопрофілактичних  закладів
представлений основними фондами. Для детального вивчення цього
питання,  варто  розглянути  термін  “основні  фонди”  і  “лікувально
профілактичні заклади”.
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Загалом у літературних джерелах зустрічається подібне визначення:
основні фонди – сукупність створених суспільною працею матеріально
речових цінностей, які функціонують впродовж тривалого терміну.

У  фінансовоекономічному  словнику  термін  основні  фонди
(синонім основні засоби і використовується в бухгалтерському обліку)
є  сукупністю  матеріальних  активів,  які  тривалий  час  (понад  365
календарних днів від дати введення їх в експлуатацію) у незмінній
натуральноречовій формі використовуються у виробничому процесі
[3, с. 604 с.].

У Законі України “Основи законодавства про охорону здоров’я”
подано визначення закладів охорони здоров’я – підприємства, установи
та організації, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб
населення в галузі охорони здоров’я шляхом подання медикосанітарної
допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних
заходів  або послуг медичного характеру,  а також виконання  інших
функцій на основі професійної діяльності медичних працівників [1].
Проте  там  немає  чіткого  визначення  саме  терміну  “лікувально
профілактичний  заклад”.  У  літературних  джерелах  частіше
зустрічається  наступне  визначення  даного  терміну:  лікувально
профілактичні заклади – медичні установи, в яких населенню надається
повний спектр медичних послуг: діагностика, лікування, реабілітація
після  перенесених  захворювань.  Для  глибшого  ознайомлення  з
лікувальнопрофілактичними закладами, слід перерахувати, які ж саме
заклади  охорони  здоров’я  туди  відносяться:  поліклініки,  лікарні,
диспансери, клініки науководослідних інститутів та інші акредитовані
заклади охорони здоров’я, служба швидкої медичної допомоги [2,  с. 9].

До основних фондів, які належать лікувальнопрофілактичним
закладам, відносять будівлі та споруди, машини, обладнання та інвентар.
Саме  основні  фонди  являють  собою  найбільш  важливу  і
швидкозростаючу частину національного багатства. В основних фондах
виділяють:

1) активну частину;
2) пасивну частину;
3) інші основні фонди.
Активна частина, як правило, це медична техніка. Від медичної

техніки  значною  мірою  залежить  якість  медичної  допомоги,  яка
надається населенню. За функціональним призначенням її поділяють
на такі групи:

– прилади;
– апаратура;
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– обладнання;
– інструментарій спеціального призначення;
– витратні матеріали.
Прилади – це спеціальні пристрої, за допомогою яких можна

отримати необхідну інформацію про стан організму, поставити діагноз.
Апаратура – це пристрої, які генерують енергію будьякого виду

з  метою  впливу  на  організм  (тепло,  світлове  випромінювання,
електрика).  До  апаратів  відносять  і  вироби,  які  заміняють  окремі
функціональні системи  організму протягом визначеного часу. Крім
цього,  до  даної  групи  відносять  пристрої,  які  приводять  у  дію
різноманітні інструменти механічного впливу на органи  і тканини
(пристрої для реанімації, знеболювання і т. д.).

Обладнання – це різноманітні медичні технічні пристрої, що
забезпечують створення необхідних умов для хворого  і медичного
персоналу при проведенні лікувальнодіагностичних заходів.

Інструменти – це технічні пристрої, які призначені для виконання
профілактичних,  діагностичних,  лікувальних,  дослідницьких
маніпуляцій і процедур. Вони утримуються в руці і приводяться в дію
м’язевою силою людини, або являються робочим органом медичного
апарату (машини).

Витратні матеріали – це різноманітні матеріали, що призначені
для  забезпечення  функціонування  медичної  техніки  і  виконання
медичних процедур.

Пасивна частина – це будівлі та споруди, комунікації та інше.
Інші  основні  фонди  –  м’який  інвентар,  господарський

інвентар і т.д.
У  структурі  основних  фондів  лікувальнопрофілактичних

закладів найбільшу питому вагу займає пасивна частина основних
фондів (близько 75%), активна частина складає близько 20%, а решту
5%  – інші основні фонди.

Згідно зі статтею 19 Закону України “Про основи законодавства
України  про  охорону  здоров’я” матеріальнотехнічне  забезпечення
охорони здоров’я організовується державою в обсязі необхідному для
надання населенню гарантованого рівня медикосанітарної допомоги.
Всі заклади охорони здоров’я мають право самостійно вирішувати
питання свого матеріальнотехнічного забезпечення. Держава сприяє
виробництву  медичної  апаратури,  інструментарію,  обладнання,
лабораторних реактивів, ліків, протезних і гігієнічних засобів та інших
виробів, необхідних для охорони здоров’я, а також розвитку торгівлі
цими виробами. З цією метою забезпечується реалізація державних



348

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

цільових програм пріоритетного розвитку медичної, біологічної та
фармацевтичної  промисловості,  заохочуються  підприємництво  і
міжнародне  співробітництво  в  галузі  матеріальнотехнічного
забезпечення  охорони  здоров’я,  створюється  система  відповідних
податкових, цінових, митних та інших пільг і регуляторів [1].

Проте, те що вказано у національному законодавстві не завжди
відповідає реальному становищю у сфері охорони здоров’я. Існуючий
стан матеріальнотехнічного забезпечення лікувальнопрофілактичних
закладів не дає можливості надавати населенню необхідний рівень
медикосанітарної допомоги.

При дослідженні основних засобів більше увага має приділятись
активній частині основних фондів, оскільки саме від них прямо залежить
якість і своєчасність надання медичної допомоги. Варто додати, що не
можна відкидати пасивну частину основних фондів, оскільки вони хоч
і не беруть прямої участь у наданні медичної допомоги (виконанні
функцій лікувальнопрофілактичних закладів), але створюють необхідні
умови для здійснення діяльності закладів охорони здоров’я.

Тому, для початку розглядатиметься формування і використання
активної частини основних фондів лікувальнопрофілактичних закладів.
Лікувальнопрофілактичні заклади формують основні фонди (у більшості
випадків  активну частину)  на власний  розсуд, як  вже  зазначалося  у
законодавстві України. Склад активної частини закладу залежить у першу
чергу від його  фінансового забезпечення  і  звичайно від  спеціалізації
(обласна  лікарня,  гастроентерологічний,  ендокринологічний,
кардіологічний,  онкологічний  диспансери,  поліклініка).  Тут  треба
розглядати кілька варіантів створенняпоповнення основних засобів:

– закупівля необхідних за спеціалізацією нових основних засобів
за кошти виділені з бюджету та за державними цільовими програмами;

– формування  основних  засобів  за  рахунок  отриманої
благодійної та спонсорської допомоги як у грошовому вигляді, так і в
матеріальному (прилади, апаратура, інструментарій і т.д.);

– реалізація  непотрібних  основних  засобів  або  частково
вживаних і за виручені кошти купівля необхідних.

У  практиці  можна  зустріти  операції  із  закупівлі  вживаних
основних засобів закладами охорони здоров’я у зарубіжних країнах.
Оскільки нові основні  засоби (активна частина)  є дуже дорогими і
придбання  їх  є  неможливим  для  вітчизняних  лікувально
профілактичних закладів, то можливість придбати аналогічні вживані
протягом  короткого  проміжку  часу  (до  3  років)  являється  одним  з
оптимальних шляхів матеральнотехнічного забезпечення.
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Рідше  одним  із  шляхів  забезпечення  лікувально
профілактичного закладів основними засобами являється використання
частини  коштів  за  рахунок  самофінансування.  Тобто  заклад  надає
певний перелік медичних послуг на платній основі – стоматологічні
послуги, консультації і т. д. У практиці можна зустріти лікувально
профілактичні  заклади, які  отримують  певну частину  фінансового
забезпечення від галузі промисловості або ж від групи підприємств,
відповідно у них є більше можливостей придбати новітнє обладнання.

Поряд з проблемою формування основних засобів (активної
частини)  постає  проблема  їх  використання.  Сюди  відноситься:
ефективне використання основних засобів та застосування методики
амортизаційних нарахувань. Доцільно додати і географічне розміщення
певних видів основних засобів.

Галузь  охорони  здоров’я,  як  вказано  у  національному
законодавстві, є одним із пріоритетних напрямів державної діяльності.
Стан і перспективи розвитку потенційно активного наслення залежать
від  рівня  власного  здоров’я.  Відповідно  сфера  охорони  здоров’я
покликана  відновлювати  та  зберігати  належний  рівень  здоров’я
населення. Ефективність функціонування даної сфери, а саме діяльності
лікувальнопрофілактичних закладів залежить безпосередньо від того
як здійснюється формування та використання їх капіталу.
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РОДИННИЙ  ЛІКАР  ЯК  СУБ’ЄКТ  МАРКЕТИНГУ

Процеси  маркетингу  мають  важливе  значення  у  системі
“родинний лікар – пацієнт”, сприяють підвищенню якості медичних
послуг і мотивації хворого до співпраці з працівниками охорони здоров’я.
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Впровадження  маркетингу  в  медичну  галузь.Маркетинг
медичних послуг в України є новим явищем. Певні його елементи були
впроваджені в результаті суспільноекономічних змін, але справжній
розвиток  розпочинається  із  хвилею  змін  у  фінансуванні  охорони
здоров’я.

Маркетинг це міжгалузева операція, багатоаспектний процес із
переліку на ринку, на якому виступають продавці та покупці. Щоби
його добре зрозуміти потрібно використовувати знання з діапазону
багатьох  наук:  соціології,  психології,  економіки,  управління  та
організації.

Пацієнт  як  повноцінний  учасник  процесу  маркетингу.
Суспільноекономічна трансформація змусила змінити поведінку
у діях ринкових представників послуг (закладів охорони здоров’я),
як  і  їх  клієнтів.  На  ринку  медичних  послуг  з’являються  нові
учасники,  такі  як медичні  страхові компанії,  приватні  заклади
охорони здоров’я (ПЗОЗ), сімейні лікарі та інші спеціалісти, що
ведуть  приватну  діяльність,  та  свідомі  своїх  прав  пацієнти.
Функціонування  у  системі  ринкової  економіки,  конкуренція
закладів охорони здоров’я  (ОЗ) надало  правової сили вимогам
пацієнтів. Пацієнт очікує від лікаря та медперсоналу відповідного,
професійного відношення відповідно із світовими стандартами.
Будучи  гравцем  на  ринку  медичних  послуг  пацієнт  може
запитувати, обирати, та оцінювати і слід неодмінно рахуватися із
його  думкою. Заклади  ОЗ  повинні йти  щораз  на зустріч  більш
вимогливим  пацієнтам,  підлаштовуватись  до  їх  очікувань,
реорганізовувати свої структури та застосовувати маркетинг у діях,
спрямованих на оточення.

Важко застосувати ринкову економіку до усього ринку медичних
послуг.  Однак, спеціалізована медична допомога, в якій  ми маємо
справу із самостійними, незалежними представниками послуг, такими
як: окремі практикуючі лікарі, лікарські кооперативи, приватні клініки, –
повинна спиратися лише на ринкові відносини ринкової економіки.
Для цього важливим є створення в закладах ОЗ маркетингової стратегії
для нових умов роботи та відносин.

Медичне  обслуговування:  незвичайний  продукт
маркетингового  процесу.  Маркетингова  орієнтація  впливає  на
керування кожним закладом ОЗ. Початкові елементи орієнтації це
обрис мети  фірми, маркетингове  дослідження ринку  послуг ОЗ,
вибір  потенціальних  покупців  як  композиція  інструментів
маркетингу.
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Щоби точно сформувати мету конкретного закладу ОЗ потрібно
мати на увазі все оточення фірми, її фінансові можливості та досвід
логістики, кваліфіковані кадри  (адміністративні, медичні), а також
загальний розвиток фірми. Стратегія маркетингу має на меті виділення
фірми посеред конкурентів,  здобування  та  утримання пацієнтів  та
зміцнення своєї позиції на ринку медичних послуг.

Маркетинг медичних послуг охоплює послуги для населення та
послуги з додаткового страхування здоров’я, медицини праці, комісії
тощо. Специфіка маркетингу конкретних медичних послуг пов’язана з
різноманітністю потреб та поведінки споживачів, а також із самою
сутністю послуг як початкових елементів спектру послуг інструментів
маркетингу. Варто собі  усвідомити на  чому  полягає її особливість.
Відмінною  рисою  є  нематеріальність  медичних  послуг,  медичні
послуги  не  можуть  бути  продуковані  “на  склад”  (користання
одночасною із представленням послуги), є індивідуалізовані і важко
піддаються стандартизації, часто мають особистісний характер, стисло
пов’язаного із конкретною особою, яка їх надає.

Концепції  та  методи  маркетингу.  Маркетинг  у  медичних
послугах, що надаються закладами ОЗ, складають три речі: поняття
(концепт), тобто переконання, що найважливішим елементом у бізнесі
є  клієнт,  а  успіх  є  результатом  орієнтації  скерованої  на  клієнта,
оцінювання бізнесу очима клієнта і виробництво того, чого він хоче, і
так  як він  того  очікує;  по  друге  це  функція:  формально  її  можна
означити як  процес управління відповідальними  за ідентифікацію,
попередження і заспокоєння потреб клієнта засобами, що приносять
прибуток. Це завдання повинен виконувати хтось із досвідом, людина
відповідальна за маркетинг. Нарешті, це цілий спектр способів: не тільки
продаж та реклама (із  чим часто  утотожнюється маркетинг), але  і
поповнюючі  способи,  дослідження  ринку,  утворення  продукту,
визначення ціни, а також засоби “презентації”, заохочення, у тому числі
продаж, мерчандайзинг, листування, громадська реалізація, реклама
тощо.

Особливості медичної маркетології. У фірмах, що працюють
та  представляють  медичні  послуги  на  ринку,  домінує  тенденція
централізації діяльності маркентингу та персоналу із продажу. З іншої
сторони їх персонал старається мати особистий контакт з клієнтами та
черпати інформацію безпосередньо від них. Відповідно, інформація
доходить до працівників ОЗ, які не займаються маркетингом особисто
та  не  знають його правил.  Натомість  до кожного  клієнта  потрібно
підходити “маркетингово”, тобто індивідуально.
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У наших закладах ОЗ і надалі не популярні рішення, пов’язані із
маркетинговим підходом до пацієнта, який є клієнтом, за яким “ідуть”
кошти. Багато повинно змінитися у свідомості керівництва ОЗ, аби
орієнтуватися  на  клієнта,  використовуючи  маркетинг  у  медичних
послугах.

Медичний  працівник  –  компетентний  педагог.  Освіта  є
незамінним елементом в процесі лікування будь якого захворювання.
При лікуванні того чи іншого захворювання необхідно черпати знання
із багатьох програм, документів, міжнародних декларацій. Одним із
основних завдань родинних лікарів, зокрема, повинна бути просвітня
робота серед хворих. Середовище існування людини повне чинників
ризику розвитку соматичних та інфекційних хвороб: висококалорійна
їжа, малорухливий спосіб життя, стреси тощо.

Важливим завданням розвитку догляду є становлення професії
медикпедагога.  Співучасть  медсестер  у  команді  професійно
підготованих людей дало б можливість покращення якості в опіці над
хворими.  У  роботі  лікаря  та  медсестри  функції  опікуна  часто
переплітаються із функцією педагога, метою якої є вплив на підопічного
у плані навчання правильної поведінки, що стосується здоров’я, та
формування  почуття  відповідальності  за  власне  здоров’я.  Пацієнт
готується медичною сестрою до співпраці, що має на меті досягнення
повної самостійності, тобто готовності до самоопіки та самодогляду.
Одна із концепцій догляду, на яку спирається медсестринство, є теорія,
яка свідчить, що успіх у догляді є можливим лише тоді, коли пацієнт
мотивований до відповідальності за своє здоров’я. Саме медична сестра
є  компетентною  особою,  яка  може  бути  педагогом,  оскільки  має
ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку.

Медична освіченість пацієнтів. Достатня медична обізнаність
хворого  у  своєму  захворюванні  є  не  тільки  допомогою,  але  й
частиною процесу лікування, обумовлює успіх інших терапевтичних
методів.

Освіченість хворого має на меті:
– передати знання, вміння і мотиви для досягнення співпраці із

командою медиків яка його навчає;
– формувати нові моральні цінності особистості, що мають на

меті адаптацію до хворобливого стану або хронічної хвороби;
– спричинити підвищення самоопіки та самодогляду хворого.
Кожен пацієнт повинен трактуватись індивідуально, відповідно

до його попереднього способу життя, звичок, оточення, усвідомлення
не наражатись на стрес.
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Вихідною  точкою  в  освітньому  процесі  є  передавання  в
максимально можливий та зрозумілий спосіб інформації на відповідну
тему.

Дієтична обізнаність пацієнта. При багатьох захворюваннях
дієта  може  бути  достатнім  методом  лікування  без  використання
фармакотерапії. Оскільки більшість хворих вирізняє надлишкова маса
тіла, то ключовою дією буде зменшення маси тіла.

Слід добиватися нормалізації маси тіла. Кожен, хворий повинен
мати відповідну масу тіла. Це вичислюється на основі показника маси
тіла (індекс маси тіла –  ІМТ): Маса тіла(кг) / Зріст (м2). Бажана маса
тіла (ІМТ) становить 21 – 25 кг/м2.

Важливим  є  дотримання  якісного  складу  дієти  у  щоденних
стравах, пропорції жирів, білків та вуглеводів.

Мотиваційна спрямованість пацієнта. Наступним кроком у
програмі навчання є мотивація хворого до співпраці. Ключем до успіху
є моделювання програми до ситуації пацієнта, тобто до його потреб та
можливостей.  Варто  відзначити,  що  поставлені  цілі  мають  бути
досягнуті. Якщо встановлена мета є недосяжною або її досягнення
вимагатиме занадто багато часу, тяжко переконати пацієнта іти до цієї
мети.

Ми повинні пам’ятати, що люди неохоче змінюють свої звички
в харчуванні, що випливає з віку, звикання до певних продуктів,
способу  приготування  страв  або  неправильного  розуміння
механізмів метаболізму. Для цього необхідний індивідуальний підхід
до  кожного  хворого,  спільне  опрацювання  мети,  виключно
комплексний підхід до пацієнта, що визволить у ньому активність,
підніме самооцінку, аби зберегти здоров’я та запевнити собі хороше
самопочуття.

Варто  неодноразово  повторювати хворому,  що  правил,  про
які він дізнався від лікаря, він повинен дотримуватися все життя, тому
що  нехтування  ними  зменшує  шанси  на  подолання  хвороби.
Заплановані  дії  повинні  допомогти  хворому: зрозуміти  механізм
хвороби, який грозить каліцтвом; досягнути і підтримувати належну
масу тіла; асистувати в контролюванні перебігу хвороби; запобігати
інвалідизації.

Індивідуалізована  програма  довготривалого  лікування.  У
процесі лікування надзвичайно важливе місце займають терапевтичні
знання. Навчання про хворобу повинно опиратися на індивІдуально
підлаштованій  до  потреб  пацієнта  програмі.  Хворий  повинен
спостерігатися  в  цілому  з  урахуванням  медичної,  біологічної,
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психічної  та  соціальної  сфер.  Необхідним  є  постійне  зміцнення
мотивації пацієнта.  Навчання про  здоров’я  повинно  привести до
зміни  способу  життя  та  харчування.  Комфортною  ситуацією  для
хворого є діяльність в його оточенні групи, що надає медичну опіку.
Важливу  функцію в групі повинен  виконувати родинний лікар та
медсестра.
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OUTSOURCING  JAKO  WSPÓŁCZESNA  METODA  ZARZĄŁ
DZANIA W  OCHRONIE  ZDROWIA  W  POLSCE

Outsourcing  jako  koncepcja  zarządzania  jest  jednym  ze
sposobów  osiągania  większej  efektywności  organizacji.  Metoda  ta
bardzo dobrze wpisuje się w trendy wyznaczone procesem globalizacji,
rozwoju  technologii  informacyjnych,  pozwalające na przekraczanie
granic  państwa,  granic  przedsiębiorstw  i  granic  sektorów.  Termin
outsourcing pochodzi od języka angielskiego i jest skrótem słów: outside
resorce using i oznacza wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Słowo
zewnętrzny oznacza wartości kreowane poza strukturami wewnętrznymi
przedsiębiorstwa. Integracja partnerów rynkowych służy kreowaniu i
podnoszeniu  wartości  produktu  finalnego  oferowanego  klientowi,
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współpraca z zewnętrznym dostawną staje się elementem rozwoju i
badań strategicznych organizacji*.

Wprowadzenie w roku 1999 reformy opieki zdrowotnej w Polsce
wpłynęło na poprawę systemów zarządzania jednostek organizacyjnych
tego sektora. Rozpoczęto proces przekształceń  i  tak obok publicznych
zakładów opieki zdrowotnej powstawały jednostki prywatne. Jednakże
podstawowy  element  systemu  bezpieczeństwa  zdrowotnego  stanowią
jednostki  publiczne.  Urynkowienie  usług  zdrowotnych  oraz
odpowiedzialność  jednostek  za  samodzielną  gospodarkę  finansową
stanowią impuls do wprowadzanie nowych metod zarządzania. W takiej
sytuacji  można  mówić  o  pewnej  konwergencji  systemów  zarządzania
szpitala publicznego i przedsiębiorstwa, jednak są pewne różnice pomiędzy
uwarunkowaniami  funkcjonowania  takiej  organizacji  jak  szpital  a
przedsiębiorstwem.

Podstawową różnicą jest ograniczony zakres działania mechanizmów
rynkowych czyli:

– Nie  popyt  określa  podaż,  a  podaż  określa  popyt  na  usługi
zdrowotne

– Pacjent nie pojawia się na tym rynku świadomie, lecz w wyniku
zaistniałej sytuacji zdrowotnej

– Nie ma bodźca do utrzymania pacjenta na stałe jako stałego klienta
– Jeżeli istnieje taka potrzeba społeczna to szpital jako organizacja

może istnieć na rynku bez względu na jego rachunek ekonomiczny.
Outsourcing jest ugruntowana koncepcją w praktyce zarządzania

przedsiębiorstwami komercyjnymi. Przyczyny sięgania przez szpitale po
outsourcing  są  różne.  Najbardziej  prozaicznym  powodem  jest  brak
potencjału przez dana jednostkę do dalszej realizacji zadań na odpowiednim
poziomie. Bardziej wysublimowanym powodem jest chęć podnoszenia
jakości zarządzania, chęć ciągłego doskonalenia procesów. Niezależnie od
różnic  jakościowych  w zakresie  uwarunkowań  zewnętrznych  szpitale
publiczne są zmuszone do budowania swojej przewagi na koncentracji na
działalności  podstawowej.  Teoretycy  i  praktycy  są  zdania  że  zadania
podstawowe szpitala specjalistycznego powinny pozostać w wewnętrznej
strukturze organizacji, natomiast zadania dodatkowe mogą zostać poddane
outsourcingowi.  Niezależnie  od  przyczyn  wdrażania  outsourcingu  w
organizacjach, to główną jego założeniem jest realizacja funkcji „lepiej” niż
do tej pory.

*  Marcinkowska  E.  Efektywność  outsourcingu  w  zarządzaniu  publicznym
szpitalem  specjalistycznym.  –  Kraków,  2007.  –  S.7.



356

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

Kapka-Skrzypczak L.,
Jaklik K.,

Diatczyk J.,
Skrzypczak M.,

Wdowiak A.,
Wojtyła A.
m. Lublin

ANALIZA  WPŁYWU  JAKOŚCI  ZARZĄDZANIA  ZASOBAMI
LUDZKIMI  NA  POZIOM  ZADOWOLENIA  Z  PRACY

RATOWNIKÓW  MEDYCZNYCH

Ratownictwo medyczne w Polsce podlega licznym zmianom na
przestrzeni ostatniej dekady. Punktami zwrotnymi w tym procesie były:
rozpoczęcie w 1999 roku wdrażanie programu Ministerstwa Zdrowia
“Budowa  systemu  zintegrowanego  ratownictwa  medycznego”  oraz
przyjęcie  przez  Sejm  w  dniu  25  lipca  2006  ustawy  o  Państwowym
Ratownictwie  Medycznym.  Rozwój  ratownictwa  medycznego  jest
ponadto jednym z priorytetów zdrowotnych Unii Europejskiej. Raport
Instytutu  Ratownictwa  Medycznego  pokazuje,  że  w  ostatnich  latach
znacznie  wzrosła  liczba  dobrze  wyposażonych  oraz  coraz  lepiej
wyszkolonych  zespołów  ratowniczych,  które  szybko  zastępują  tzw.
ogólne zespoły lekarskie [1].

Aktualnie  ratownik  medyczny  jest  uprawniony  do  udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności
w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.
Zakres pełnionych przez ratowników obowiązków, wymaga gruntownej
wiedzy, doświadczenia praktycznego, ale także kompetencji w zakresie
szybkiego  podejmowania  decyzji,  dobrej  współpracy  w  grupie  oraz
działania w sytuacjach  trudnych oraz stresowych.  Dodatkowo jest  to
praca związana z dużą odpowiedzialnością. Od decyzji i działań ratownika
medycznego zależy istnienie wielu osób, których życie i zdrowie znalazło
się  w  niebezpieczeństwie.  Nie  dziwią  więc  działania  i  starania
podejmowane przez liczne instytucje, których zasadniczym celem jest
podnoszenie  skuteczności  i  efektywności  pracy  w ratownictwie
medycznym.

Jakość  wykonywanej  pracy  nie  zależy  jednak  od  odgórnych
dyrektyw,  ustaleń  czy  stawianych  celów.  Mechanizmem  i  motorem
napędzającym człowieka do efektywnej pracy jest jego zadowolenie z
wykonywanej  pracy.  Definiowane  jest  ono  jako  „ogólna  pozytywna
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ocena  pracy  wykonywanej  przez  dany  podmiot   dzia łania ,
niewykluczająca  jednak  negatywnej  oceny  poszczególnych  jej
składników”[2].  Zadowolenie  z  pracy  jest  uczuciową  reakcją
przyjemności lub przykrości, doznawaną w związku z wykonywaniem
określonych  zadań,  pełnieniem  określonych  funkcji  oraz  ról.
Podtrzymuje  ono  gotowość  pracownika  do  pracy,  dlatego  też
najważniejszym  celem  jakichkolwiek  działań  jest  dążenie  aby
zadowolenie to towarzyszyło pracownikom przez cały czas. Badania
wykazały zasadnicze różnice w postrzeganiu i odczuwaniu zadowolenia
z pracy wynikające z jakości zarządzania zasobami ludzkimi [3].

W ostatniej dekadzie rola zarządzania personelem odgrywa coraz
większe  znaczenie.  Obecnie  nie  można  jej  traktować  jedynie  jako
administracji  kadrowej.  Jest  to  swoista  filozofia  biznesu  oparta  na
przekonaniu, że aby być konkurencyjnym należy inwestować nie tylko w
technikę czy technologię, ale przede wszystkim w ludzi. Zarządzenie
zasobami ludzkimi, jest procesem składającym się z wielu funkcji. W
literaturze można spotkać różne ich zbiory, które ulegają przekształceniom.
Do najczęściej wymienianych należą: rekrutacja i selekcja pracowników,
kierowanie  pracą,  kształtowanie  wynagrodzeń,  motywowanie
pracowników, szkolenie oraz rozwój personelu, kształtowanie warunków
i stosunków w pracy [4]. Ich swoista konfiguracja zależy od specyfiki
organizacji oraz grup zawodowych, do których je odnosimy. Dla systemu
ratownictwa medycznego  i  jakości pracy  ratowników istotne  są takie
elementy, jak: kształtowanie wynagrodzeń, motywowanie, szkolenie i
rozwój oraz kształtowanie warunków i stosunków w pracy. Odpowiednie
zarządzanie  w  tym  obszarze  pozwala  budować  zadowolenie  z
wykonywanej pracy, a tym samym przyczyniać się do podniesienia ich
wydajności i efektywności.
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OPIEKA  NAD  PACJENTKĄ  PO  HISTEREKTOMII  WE
WCZESNYM  OKRESIE  POOPERACYJNYM

Histerektomia  to  jedna  z  najczęściej  stosowanych  procedur
operacyjnych  w  ginekologii.  Proces  pielęgnowania  pacjentki  po
histerektomii, realizowany przez personel medyczny we wczesnym okresie
pooperacyjnym,  jest  kontynuacją  działań  leczniczo  –  opiekuńczo  
pielęgnacyjnych  podjętych  wobec  podopiecznej  w  okresie
przedoperacyjnym.

Rola personelu medycznego w sprawowaniu opieki nad pacjentką
w  oddziale  ginekologii,  polega  na  realizacji  działań  opiekuńczo
pielęgnacyjnych, profilaktyczno usprawniających oraz edukacyjnych.

W pracy przedstawiono istotne elementy opieki nad pacjentką po
histerektomii we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Histerektomia  to  jedna  z  najczęściej  stosowanych  procedur
operacyjnych w ginekologii, zwłaszcza u kobiet po menopauzie. Postęp
chirurgii operacyjnej sprawił, iż współczesna histerektomia obarczona jest
bardzo niską śmiertelnością, zarówno w okresie okołooperacyjnym, jak i
pooperacyjnym. Zabieg ten oprócz następstw fizycznych niesie również
ogromne obciążenie psychiczne [1,2,3,7,12].

Proces pielęgnowania pacjentki po histerektomii, realizowany przez
położną  bezpośrednio  po  operacji,  jest  kontynuacją  działań  podjętych
wobec podopiecznej w okresie przedoperacyjnym. W znacznym stopniu
proces ten uzależniony jest od stanu pacjentki, a także trybu w jakim została
przeprowadzona  operacja  (planowy,  nagły),  rodzaju  zastosowanego
znieczulenia, rozległości operacji, jak również komplikacji do jakich doszło
podczas  zabiegu,  oraz  chorób  współistniejących,  które  występują  u
pacjentki [5,10,11].

Wczesny  okres  pooperacyjny  obejmuje  trzy  pierwsze  doby  po
operacji. Jest to czas, w którym chora wymaga troskliwej i wnikliwej opieki
ze strony personelu medycznego, gdyż właśnie od tego okresu w dużej
mierze zależy całkowity sukces terapeutyczny [8,11].

Sprawowanie opieki nad chorą we wczesnej dobie pooperacyjnej
sprowadza się głównie do dwóch zasadniczych grup działań:
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1.pierwszą z nich jest obserwacja ukierunkowana na zagrożenia
czynnikami  operacyjnymi  (krwotok,  wymioty)  oraz  zagrożenia
czynnikami  pozaoperacyjnymi  (nieprawidłowe  podanie  leku,  urazy
mechaniczne),

Przedmiotem obserwacji sprawowanej przez położną jest przede
wszystkim:

– stan ogólny (tętno, ciśnienie tętnicze, oddechy, temperatura ciała,
zabarwienie skóry i błon śluzowych, diureza),

– stan ginekologiczny (krwawienie z dróg rodnych, opatrunek na
ranie pooperacyjnej),

– stan  psychiczny,  a  umownie  stopień  wybudzenia  z  narkozy,
senności i możliwości nawiązania kontaktu z podopieczną,

2.drugą  są  działania  pielęgnacyjne  odzwierciedlające  wyniki
prowadzonej  obserwacji  i  zmierzające  do  usunięcia  zaistniałych
nieprawidłowości oraz zaspakajania potrzeb podopiecznej [5,6,8,10,11].

Działania podejmowane wobec pacjentki powinny być wykonywane
rzetelnie, systematycznie oraz dokładnie, gdyż niekiedy bezpośredni okres
pooperacyjny może być okresem krytycznym.

Personel medyczny (lekarz, położna) w trakcie opieki nad chorą, w
kolejnych  dobach  pooperacyjnych,  może  rozpoznać  wiele  problemów
pielęgnacyjnych. Do najczęstszych zalicza się m.in. zaburzenia ze strony
układu pokarmowego, takie jak.: nudności, wymioty, wzdęcia brzucha,
rozstrzeń żołądka i jelit, problemy z oddawaniem stolca, utrudniony powrót
funkcji przewodu pokarmowego [8,11].

Histerektomia  postrzegana  jest  przez  kobiety  jako  zabieg
naruszający ich kobiecość. Wywołuje u nich lęk, niepokój, smutek oraz
poczucie  skrzywdzenia  przez  los.  Natężenie  tych  psychologicznych
następstw uzależnione jest w dużej mierze od rozległości przeprowadzonej
operacji. W powszechnej opinii kobiet  istnieje przekonanie,  że zabieg
usunięcia macicy i przydatków może spowodować przedwczesne starzenie
się,  oraz  wpływać  na  ograniczenie  aktywności  fizycznej  i  seksualnej.
Histerektomia jest zabiegiem operacyjnym, który związany jest z ogromnym
obciążeniem  psychicznym chorych,  stanowi  źródło stresu, które może
wydłużyć  okres  zdrowienia,  a  tym  samym  hospitalizacji  oraz  nasilać
dolegliwości bólowe [2,9,12]. Psychoprofilaktyka w działaniach opiekuńczo
pielegnacyjnych sprawowanych przez położną i inny personel medyczny
na rzecz chorej jest w pełni uzasadniona. Wszelkie poczynania winny być
podjęte jeszcze przed planowanym zabiegiem operacyjnym, dzięki temu
cały proces usprawniania psychicznego przebiega szybciej i sprawniej.
Ponadto pozwala zmniejszyć natężenie powikłań emocjonalnych [4,12].
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Rola  personelu  medycznego  w  sprawowaniu  opieki  nad
pacjentką  w  oddziale  ginekologii,   polega  na  realizacji  działań
opiekuńczopielęgnacyjnych, profilaktyczno usprawniających oraz
edukacyjnych.

Psychoprofilaktyka  jako  element  działań  opiekuńczo
pielęgnacyjnych podejmowanych wobec pacjentki w trakcie hospitalizacji,
odgrywa ogromną rolę w procesie rekonwalescencji, poprzez uzyskanie
pozytywnych zmian w postawie i zachowaniu podopiecznej.

Aktywna  postawa podopiecznej ma wpływ na przebieg procesu
opiekuńczopielęgnacyjnym. Sprzyja lepszemu samopoczuciu, mobilizuje
pacjentkę  do  osiągnięcia  samodzielności,  stanowi  podstawę  wiary  we
własne siły.
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TECHNIKI  RELAKSACYJNE   STOSOWANE  U
KOBIET  W  OKRESIE  CIĄŻY

Ciąża  jest  szczególnym  okresem  dla  kobiety.  Najlepszą  formą
przygotowania  kobiety do  pokonania  tego  trudnego  okresu  jest  nauka
technik relaksacji. Wiedza ta przydatna jest nie tylko w czasie ciąży, ale
również w czasie porodu i połogu.

Personel medyczny powinien posiadać wiedzę odnośnie technik
relaksacyjnych stosowanych w ciąży. Powinien znać korzyści i zasady ich
stosowania oraz pamiętać o przeciwwskazaniach do ich wykonania u kobiety
ciężarnej.

W j pracy przedstawiono techniki relaksacyjne stosowane u kobiet
w okresie ciąży.

Ciąża jest szczególnym okresem dla kobiety. Zmiany zachodzące w
jej  organizmie    i  psychice  wymagają  odpowiedniego  przygotowania.
Najlepszą formą przygotowania kobiety do pokonania tego trudnego okresu
jest nauka technik relaksacji, do których należą m.in. ćwiczenia fizyczne,
joga, aromaterapia, masaż i muzykoterapia [1,4,10,12,13].

Ciąża  jest okresem,  w  którym  uprawianie gimnastyki  zostaje
odsunięte na dalszy plan, jeśli nie zupełnie skreślone. Kobiety obawiają
się o swoje dziecko, sądzą, że ćwiczenia fizyczne spowodują uszkodzenie
płodu, poronienie, poród przedwczesny, lub też negatywnie wpłynął samą
ciężarną. Jest to całkiem niesłuszne i bezpodstawne postępowanie, nie ma
bowiem fizjologicznych podstaw do ograniczenia wysiłku fizycznego u
kobiet ciężarnych aż do ostatnich paru tygodni przed porodem [1,2,3,4,13].
Podczas  ciąży szczególnie polecane są następujące kategorie  ćwiczeń:
aerobik, ćwiczenia w wodzie, oraz ćwiczenia Kegela. Przed przystąpieniem
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do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych ciężarna powinna zgłosić się
do  lekarza,  aby poddać  się badaniom kontrolnym. W ciąży wysokiego
ryzyka często trzeba ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z gimnastyki
do momentu rozwiązania. Lekarz zaleci ograniczenie ruchu w przypadku:
trzech lub więcej poronień samoistnych, porodu przedwczesnego, rozwarcia
szyjki macicy, krwawienia lub plamienia w drugim czy trzecim trymestrze,
ciąży  mnogiej,  łożyska  przodującego,  stanu  przedrzucawkowego
(preeclampsja), chorób serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, choroby
tarczycy, anemii [4,7,13].

Modna ostatnio wśród ciężarnych joga, jest najstarszym indyjskim
systemem  filozoficznym.  Joga  wzmacnia  mięśnie  i  zwiększa  ich
wytrzymałość, poprawia postawę i pomaga w jej utrzymaniu, usprawnia
krążenie i oddychanie (lepsze dotlenienie dziecka), zmniejsza dolegliwości
i bóle ciążowe, zwłaszcza nóg i pleców, likwiduje napięcie oraz niepokoje,
uczy kobietę wizualizacji, koncentracji oraz  izolowania i  rozluźniania
poszczególnych części ciała (przygotowanie do porodu). Ćwiczenia jogi
pomagają również opanować zmęczenie, które często występuje w I i III
trymestrze.  Dzięki  zajęciom  jogi  poprawia  się  także  jakość  krążenia.
Ćwiczenia pomagają też w obniżeniu ciśnienia tętniczego, zapobiegają
powstaniu żylaków, hemoroidów, obrzęków [6,9,14].

Aromaterapia  to metoda leczenia z  zastosowaniem naturalnych
olejków  eterycznych,  wprowadzonych  do  organizmu  poprzez  drogi
oddechowe, skórę czy błony śluzowe. Kobiety w okresie ciąży mają bardzo
niską  tolerancję  na  aromaty. Często  zapachy przyjemne  dla  innych, u
ciężarnych powodują mdłości, reakcje alergiczne, nawet bóle głowy. Dlatego
ważne jest, aby kobietom w ciąży bardzo ostrożnie dobierać aromaty. W
godzinach porannych powinno się korzystać z olejków orzeźwiających
(pomarańcza, mandarynka, cytryna), które dodają energii. Natomiast w
okresie południa stosuje się olejki koncentrujące (lawenda), a popołudniu
i wieczorem wskazane są zapachy relaksacyjne (gerania, melisa). Olejek
rumiankowy i lawendowy zalecany jest w małych ilościach  powoduje
wystąpienie  miesiączki,  a  stosowny  podczas  ciąży  może  spowodować
poronienie. W 34 miesiącu nie należy stosować olejków z kopru słodkiego
i  rozmarynu,  natomiast  w  ostatnich  dniach  przed  porodem  dobrze  je
rozcieńczać. Istnieją również olejki, które są absolutnie zakazane w czasie
ciąży, zawierają bowiem związki toksyczne, są to: arnika, bazylia, gałka
muszkatołowa, jałowiec, mirra, tymianek [12,13].

Masaż to jedna ze skuteczniejszych metod relaksacji. Jeśli ciąża
przebiega prawidłowo, nie jest zagrożona, a dziecko dobrze się rozwija,
można (po wcześniejszej wizycie u lekarza) stosować masaż. Kobiety w
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okresie ciąży, szczególnie około 6 miesiąca, skarżą się na bóle krzyża i
pleców, obrzęk kończyn dolnych i żylaki podudzi. Wtedy można zalecić
masaż grzbietu i odcinka krzyżowego z pośladkami w pozycji leżącej lub w
siadzie. Przy występujących niedużych obrzękach stawów skokowych (bez
obecności żylaków podudzia) wykonuje się delikatne głaskanie od stopy
do stawu biodrowego z zastosowaniem 2% olejku z geranium. Ważnym
elementem jest nauczenie partnera ciężarnej sposobów masażu w domu.
Nie  będą  to  wyszukane  techniki,  którymi  posługuje  się  doświadczony
masażysta, jednak sama więź i porozumienie, jakie narodzi się między
mężczyzną a ciężarną wpłynie na nią pozytywnie i pomoże się zrelaksować.
Poza tym jest to przygotowanie do porodu rodzinnego. Mężczyzna będzie
wiedział,  jaki  dotyk  uspokaja  kobietę  i  będzie  mógł  to  skutecznie
wykorzystać podczas akcji porodowej [4,10,11,13].

Muzykoterapia to dziedzina wiedzy, której zadaniem jest terapia
poprzez muzykę. Dzieła muzyczne wpływają na procesy psychologiczne i
fizjologiczne. Zastosowania muzykoterapii w położnictwie pozwala na
zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju ciąży, podniesienia
progu bólowego, zmniejszenia ilości leków przyjmowanych przez kobietę
w ciąży (1,52krotne), a  tym samym zmniejszenia farmakologicznego
obciążenia płodu. Muzyka uspokajająca pomaga w wykonywaniu ćwiczeń
oddechowych,  ułatwia  odpoczynek  i  relaks,  stanowi  tło  muzyczne
codziennych czynności, ułatwia zasypianie kobiecie w okresie ciąży. Z
kolei utwory charakterze aktywizującym pomagają w wykonywani ćwiczeń
fizycznych, mobilizują do większego wysiłku, poprawiają samopoczucie.
Dzięki muzykoterapii matka ma szansę na nawiązanie znacznie głębszego
kontaktu z dzieckiem [4,5,8,13].

Personel medyczny powinien posiadać wiedzę odnośnie technik
relaksacyjnych stosowanych w ciąży. Powinien znać korzyści i zasady ich
stosowania oraz pamiętać o przeciwwskazaniach do ich wykonania u kobiety
ciężarnej.

Bibliografia
1. Agrawal P.: Odkrywam macierzyństwo. Oficyna Wydawnicza

arboretum, Wrocław 2006.
2. Berk B.: Aktywna mama. Ćwiczenia i porady dla przyszłych mam.

Wyd. Buk Rower, Warszawa 2010.
3. Ceron E.: Gimnastyka w okresie ciąży z użyciem piłki GYMNIC

PLUS. Wyd. Rolewski, Inowrocław 2000.
4. Ćwiek D. (red.): Szkoła rodzenia. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

2010.



364

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

5. Dobrzyńska  E.,  Cesarz  H.,  Rymaszewska  J.,  Kiejna  A.:
Muzykoterapia. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2006:6 (2),
8488.

6. Drapińska H., Wylot M.: Wpływ jogi na kondycje fizyczną kobiety
w ciąży. http://dziecisawazne.pl/wplywjoginakondycjefizycznakobiet
wciazy/(dostęp 13.02.2010)

7. Gałuszka G., Gałuszka R., Ochwanowski P., Ochwanowska A.:
Wpływ ćwiczeń fizycznych na występowanie stanów depresyjnych u kobiet
podczas ciąży. Annales UMCS, Lublin 2005, 60, supl.16, 2, 18.

8. Kozłowska  J.,  Curyło  M.:  Zastosowanie  wybranych  form
muzycznych u kobiet w okresie ciąży próba oceny. Postępy Rehabilitacji
2003:17 (2), 7790.

9. Lasater J.: Joga dla kobiet w ciąży. Wyd. Klub Dla Ciebie, Łódź
2008.

10. Lewandowski G.L.: Masaż kobiety w ciąży i niemowlęcia. Wyd.
ANNAŁ, Łódź 2007.

11. Magiera R.: Relaksacyjny masaż leczniczy. Wyd. BIOSTYL,
Kraków 2003

12. Matuszewska  B.: Aromaterapia  praktyczna.  Wyd.  Studio
Astropsychologii, Białystok 2007.

13. Szczawińska  M.:  Razem  czy  osobno?  Poród  rodzinny.
Wydawnictwo AZ, Kraków 2000: 6374.

14. Teasokill W.: Joga na czas ciąży. Wyd. bis, Warszawa, 2001.

Кулькова В. Ю.,
Мироненко Н. В.

г. Орел

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ  УСЛУГ  В  УСЛОВИЯХ  МОДЕРНИЗАЦИИ

СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Процессы  сохранения  и  воспроизводства  человеческого
капитала для достижения социальноэкономической стабилизации и
развития  Российской  Федерации  занимают  государственные
инвестиции в здравоохранение. На сегодняшний день модернизация
отрасли здравоохранения с целью роста продолжительности жизни и
рождаемости провозглашается среди приоритетов развития  РФ. Одни
из  наиболее  значимых  публичных  новаций,  затронувших
функционирование отрасли здравоохранения, это реформа местного
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самоуправления и процесс разграничения бюджетных полномочий.
В  соответствии  с  ними  по  существу  российское  здравоохранение
разделилось  на  федеральное,  региональное  и  местное,  а
предоставление  медицинских  услуг  корреспондирует  с
распределением  финансовых  потоков  между  уровнями
государственной власти.

Тем самым современной этап модернизации здравоохранения
очерчивает  контур  новых  взаимодействий  в  представлении
государственных  медицинских  услуг  между  государством  и
производителямипоставщиками  услуг  здравоохранения
(учреждениями  здравоохранения),  отражающихся  в  движении
публичных финансов от центральных органов  власти в  регионы и
муниципалитеты, а оттуда – к производителям услуг здравоохранения.
При  этом  взаимодействия  между  государством  и  медицинскими
учреждениями  сводятся  к  официальному  выражению  величины
финансовых затрат отрасли  здравоохранения с выделением частей
финансируемых  из  бюджета  (без  разбивки  на  федеральное,
региональное,  местное  участие),    ФОМС  и  подготовке  отчетов  о
количестве  полученных  ресурсов  по  ПНП(приоритетного
национального проекта) “Здоровье”.

При    теоретическом  обосновании  направлений  развития
межбюджетных  отношений в  России  автор  исходил  из  следующих
положений:

– о взаимодействии, предусматривающем прямую и обратную
связи между государством и производителямипоставщиками услуг
здравоохранения  и  их  конечными  потребителями,  что  позволяет
осуществлять воздействие населения на качество предоставляемых
медицинских услуг;

– о  достижении  компромисса  между  эффективностью  и
равенством  при  предоставлении  государственных  услуг  на  основе
межбюджетных отношений в контексте  механизма перераспределения
ресурсов от одних территорий к другим;

– в условиях дефицитности бюджетных ресурсов, обострившейся
в  период  кризиса,  необходимо  изменение  функциональной
ориентированности межбюджетных отношений от преимущественно
выравнивающефискальной, направленной  на “латание”  бюджетной
дефицитности  на  субфедеральном  уровне,  к  стимулирующей
региональное развитие;

– для результативного  воздействия отдельные  инструменты
межбюджетных  отношений  должны  быть  увязаны  воедино,
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подчиняться  единой  стратегии  трансформации  межбюджетных
отношений, интегрируя различное функциональное предназначение
межбюджетного инструментария. Другим словами, в межбюджетных
отношениях  недопустима  децентрализация  расходов  на  фоне
централизации доходов. Кроме того, при выделении условных грантов
в  условиях  централизации  доходов  и  децентрализации  расходов
следует учитывать неоднозначность достижения их целевой установки
по  увеличению  предоставления  общественного  блага.  Только  на
основе системной координации регулирующих мер, в том числе и в
контексте  межбюджетных  отношений,   возможно  решение
стратегических  задач.  В  этих  целях  предлагается  концепция
формирования  межбюджетных  отношений,  поощряющих
коллективные действия.

Система управления оказанием услуг здравоохранения в ходе
перераспределения финансовых ресурсов между уровнями власти для
совершенствования  результатов  ее  функционирования  с  помощью
методов и межбюджетных инструментов представляет собой механизм
предоставления  государственных  медицинских  услуг  на  основе
межбюджетных отношений (рис.1).

Посредством  эффективно  функционирующего  механизма
предоставления  государственных  медицинских  услуг  на  основе
межбюджетных отношений возможны регулирование и планирование
оказания  медицинской  помощи,  рациональное  использование
ресурсов  в  соответствии  с  целями  государственной  социальной
политики.

Концепция поощрения коллективных действий подразумевает
совместные  действия  уровней  государственного  устройства,  в
частности по развитию производства общественных благ либо по
снижению  их  стоимости.   При  этом  имеется  в  виду,   что
взаимодействие  основывается  на  принципе  субъектнообъектной
симметрии.  Согласно  этому  принципу,  межбюджетный  механизм
нельзя  рассматривать  как  предмет  только  федерального  участия.
Процесс  построения взаимоотношений между уровнями власти в
многоуровневом  государстве,   в   том  числе  в  контексте
предоставления государственных услуг и межбюджетных отношений,
должен проходить в рамках совместных решений различных уровней
власти. Вместе с тем большое значение имеет то, чтобы интересы
разных  субъектов  РФ  не  превратились  в  определенное
противостояние  и  зону  постоянных  конфликтов,  в  том  числе
ущемление региональной инициативы.
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Рис. 1. Структура механизма предоставления медицинских услуг на
основе межбюджетных отношений

Важнейшими  принципами  должны  стать  налаживание
отношений сотрудничества, лояльности, проведение конструктивных
обсуждений с региональными экспертами. Думается, что   договорные
отношения – один из существенных факторов развития. Это способ
сравнения альтернативных путей территориального развития. Диалог
федерального  правительства,  субфедеральных  властей,
общественности  будет  способствовать  корректировке,  сближению
целей  и  способов  их  реализации.  Это  послужит  основой  для
нивелирования  со  стороны  субфедерального  правительства
оппортунизма и  возможностей “перекладывания” ответственности
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на  федеральный  уровень,    в  целом  иждивенческих  настроений.
Готовность правительства к партнерскому согласованию позиций по
межбюджетным отношениям с  широким кругом заинтересованных
сторон предполагает организацию эффективного потока информации,
выполняющего функции прямой и обратной связи между уровнями
власти  и  населением.  Основным  направлением  информационной
политики  должно  стать  не  столько  наращивание  количественного
потока информации, сколько кардинальное повышение ее качества и
транспарентности.  Обеспечение  транспарентности  межбюджетных
отношений тесно связано с развитием механизмов ответственности
перед  населением  за  предоставление  государственных  услуг  со
стороны всех уровней власти.

Концепция  поощрения  коллективных  действий в  построении
межбюджетных отношений предусматривает стимулирование механизмов
самоорганизации, основанных на сокращении величины межбюджетных
переливов  с  одновременным  стимулированием  повышения
субфедеральной  финансовой  автономии.  В  целях  стимулирования
инициативы и  нивелирования оппортунизма  субрегиональных властей
привлекает внимание опыт субфедерального индикативного управления
территориальным  развитием Республики Татарстан.  Учитывая  опыт
Республики  Татарстан,  в  предлагаемой концепции  для  создания  у
территорий мотивации к саморазвитию предлагается использовать передачу
части собранных сверх плана на данной территории налогов и сборов на
субфедеральный уровень при условии достижения индикаторов социально
экономического развития  территории.

Таким образом, реализация целевых межбюджетных грантов в
рамках ПНП “Здоровье”, в условиях разграничения полномочий в отрасли
здравоохранения,  порождает    распространение  синдромов
“взаимозаменяемости ресурсов” и “вертикального люфта”, усиливающих
процесс  латентного  недофинансирования  муниципального
здравоохранения.  В  целях  нейтрализации  выявленных  синдромов
рекомендовано  законодательное  закрепление  ограничений  на
сокращение собственных (территориальных) источников финансирования
при реализации целевого федерального финансирования предоставления
государственных услуг (предусмотренного в рамках ПНП).
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УПРАВЛІННЯ  КОМУНАЛЬНОЮ  ВЛАСНІСТЮ   ЯК
СКЛАДОВОЮ  ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ  У  СФЕРІ

ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я  НА  РЕҐІОНАЛЬНОМУ  РІВНІ

Управління у  сфері охорони  здоров’я  на  реґіональному  рівні
здійснюється як  представницькими, так і виконавчими органами  влади,
але для їх  повноважень характерні певні   правові колізії щодо окремих
управлінських аспектів,  зокрема  управління комунальною  власністю.
Основою  державного  управління охороною  здоров’я  є юридичний  і
організаційний вплив з боку органів влади на матеріальні та кадрові
ресурси,  котрими  є  лікувальнопрофілактичні  заклади.  Отже,
повноваження гілок влади в державному управлінні охороною суспільного
здоров’я на реґіональному рівні в значній мірі залежать від компетенцій
пов’язаних з управлінням майном закладів охорони здоров’я.

В  цьому  сенсі  виникає  конфлікт  інтересів  між  обласними  і
районними  радами  з  одного  боку,  та  відповідними  державними
адміністраціями з іншого, через невідповідність окремих статей Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України
“Про місцеві державні адміністрації” [1].

Метою даного дослідження є аналіз чинного законодавства, що
визначає порядок управління комунальною власністю на обласному
та районному рівнях, з’ясування повноважень обласних і районних
рад та відповідних держадміністрацій у сфері управління майном, їх
зв’язок з проблемами в управлінні охороною здоров’я і на цій основі
запропонувати шляхи їх вирішення.

Компетенція та повноваження місцевих державних адміністрацій
в галузі охорони здоров’я визначені Законом України “Про місцеві
державні адміністрації”(далі – Закон 1). Згідно ст. 13, п. 5, до відання
місцевих державних адміністрацій належить вирішення питань охорони
здоров’я,  ст.  18,  п.  4  –  здійснення  фінансування  установ  охорони
здоров’я, ст. 22, п. 1 – реалізація державної політики в галузі охорони
здоров’я, п. 3 – здійснення загального керівництва закладами охорони
здоров’я, п. 4 – вжиття заходів до збереження мережі закладів охорони
здоров’я, розробка прогнозів її розвитку, п. 6 – організація роботи
медичних закладів по наданню допомоги населенню [3].

Повноваження районних і обласних державних адміністрацій з
управління охороною здоров’я підкріплюються ст.  44 Закону України
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“Про місцеве самоврядування в Україні” (далі – Закон 2), де в п. 13
передбачено делегування повноважень місцевими радами відповідним
місцевим  держадміністраціям  із  забезпечення,  відповідно  до
законодавства, усіх видів охорони здоров’я, сприяння відродженню
осередків громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері
охорони здоров’я.

Статтею  72  п.  1  Закону  2  передбачена  підзвітність  і
підконтрольність  місцевих  державних  адміністрацій  відповідним
районним,  обласним  радам  у  виконанні  програм  соціально
економічного і культурного розвитку, районних, обласних бюджетів,
підзвітність і підконтрольність у частині повноважень, делегованих їм
відповідними районними, обласними радами, а  також у виконанні
рішень рад з цих питань. Проте вищезазначені повноваження з охорони
здоров’я  здійснюються,  в  основному,  через  вплив  на  лікувально
профілактичні  заклади,  як  об’єкти  майна  спільної  власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів [4].

Відповідно до ст. 327 Цивільного кодексу України, майно, яке
належить територіальній громаді, є комунальною власністю, управління
яким здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені
нею органи місцевого самоврядування [5].

Згідно із ст. 43 Закону 2, до повноважень районних і обласних
рад належить розгляд питань, які вирішуються районними і обласними
радами виключно на їх пленарних засіданнях, а в п. 20 цієї ж статті
передбачено  вирішення  в  установленому  законом  порядку  питань
щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад,
сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних
і обласних рад, призначення і звільнення їх керівників [4].

Отже  організаційноправові  засади  управління  охороною
здоров’я  на  регіональному  та  місцевому  рівнях,  що  здійснюється
обласними  і  районними  державними  адміністраціями  залишені
матеріальної основи [2].

В той же час статтею 15 Закону 1, щодо об’єктів управління
місцевих державних адміністрацій, передбачено, що у разі делегування
місцевим  держадміністраціям  районними  чи  обласними  радами
відповідних повноважень в їх управлінні перебувають також об’єкти
спільної  власності  територіальних  громад  та  п.  1  ст.  19,  щодо
повноважень  в  галузі  управління  майном,  приватизації  та
підприємництва передбачено здійснення делегованих радою функцій
управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних
громад.
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Дані положення Закону 1 не мають юридичної основи, оскільки
не  узгоджуються  із  ст.  43  Закону  2, а  п.  27  ст. 43,  де  передбачено
прийняття  рішень  щодо  делегування  місцевим  державним
адміністраціям  окремих  повноважень  районних,  обласних  рад,  не
стосуються положень, зазначених в п. 20 цієї ж статті.

Надто  важливим  чинником  є  реалізація  повноважень  щодо
призначення керівників обласних і районних лікувальних закладів, котрі
є об’єктами комунального майна, зазначених у ст. 43, п. 20 Закону 2.
Положенням  даного  Закону  визначено,  що  вирішення  питання
призначення  та  звільнення  керівників  об’єктів,  які  перебувають  в
управлінні обласних та районних рад, не може бути делеговано іншим
органам чи посадовим особам, оскільки встановлений законом порядок
прийняття  рішень  виключно  на  пленарних  засіданнях  ради,  не
передбачає можливості делегування таких повноважень іншим органам
або посадовим особам [4].

Разом з тим, неузгодженість Закону 2 з п. 5 ст. 39 Закону 1, де
передбачено,  що  до  повноважень  голів  місцевих  державних
адміністрацій  входить  укладання  та  розірвання  контрактів  з
керівниками підприємств, установ, організацій, які належать до сфери
управління  відповідної  місцевої  державної  адміністрації,  або
уповноваження  на  це  своїх  заступників,  черговий  раз  засвідчує
твердження про правову колізію в законодавстві, що регламентує
державне  управління  охороною  здоров’я  на  регіональному  та
місцевому рівнях в Україні.

Недоліком нинішньої моделі управління охороною здоров’я є
те,  що  при  повній  відповідальності  за  стан  та  результати
функціонування галузі на місцях, передбачених ст. 13, 15, 16, 17, 18.
19,  22,  39,  42  Закону 1,  органи  державної  виконавчої  влади  на
регіональному  та  місцевому  рівнях,   забезпечуючи  свої
повноваження, юридично позбавлені прав адміністративного впливу
на систему лікувальнопрофілактичних закладів, а також призначення
та звільнення їх керівників.

Отже, значна юридична невідповідність окремих статей Законів
України  “Про місцеве  самоврядування  в  Україні“ та  “Про місцеві
державні адміністрації“ що до управління комунальною власністю
породжує  управлінський  дуалізм  між  гілками  представницької  та
виконавчої  влади  на  реґіональному  рівні.  Як  наслідок,  виникають
правові  неузгодженості  при  здійсненні  управління  лікувально
профілактичними закладами, а також призначення та звільнення їх
керівників. Таким чином, існуюча структурнофункціональна модель
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управління охороною здоров’я на регіональному рівні не відповідає
сучасним вимогам та недостатньо забезпечується законодавством, що
негативно впливає на процеси реформування галузі.

З  метою  удосконалення  організаційноправових  засад
державного управління охороною здоров’я на регіональному рівні в
Україні  необхідно  привести  у відповідність  між  собою положення
Законів  України  “Про місцеве самоврядування в Україні“  та “Про
місцеві державні адміністрації“. Зокрема, з п. 20 ч.1 ст. 43 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні“ виключити слова
“призначення і звільнення їх керівників“. Ч. 1 ст. 44 цього ж Закону
доповнити пунктом 18, виклавши його в наступній редакції: “здійснення
управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст, районів у містах, призначення та звільнення їх керівників”
Прийняття таких змін до Закону 2 надасть обласним та районним радам
право  делегувати  відповідним  державним  адміністраціям
повноваження  з  управління  закладами  охорони  здоров’я  та
призначення  і  звільнення  їх  керівників,  оскільки,  відповідно  до
законодавства  місцеві  державні  адміністрації  несуть  повну
відповідальність за стан охорони здоров’я на відповідних територіях та
звітують перед радами про виконання делегованих їм повноважень.
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ДОСВІД  ПІДГОТОВКИ  ФАХІВЦІВ  ІЗ  ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ   У  СФЕРІ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я  В

НАЦІОНАЛЬНІЙ  АКАДЕМІЇ  ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ
ПРИ  ПРЕЗИДЕНТОВІ  УКРАЇНИ

В умовах економічної нестабільності, соціально не орієнтованого
ринку, що мали місце після 1991 року, медичний персонал ні теоретично,
ні практично не був готовий до ефективних дій. Насамперед це стосується
керівників галузі охорони здоров’я усіх рівнів [1].

Авторитетним в нашій державі вищим начальним закладом,
випускники якого отримують диплом магістра державного управління,
є  Національна  академія державного  управління  при  Президентові
України (далі – Національна академія, Академія) – головний вищий
навчальний  заклад  IV  рівня  акредитації  у  системі  підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та
осіб місцевого самоврядування.

Підготовка спеціалістів для управління охороною здоров’я в
Національній академії здійснюється на кафедрі управління охороною
суспільного  здоров’я,  яка  була  створена  ще  на  базі  Інституту
державного  управління  і  самоврядування  при  Кабінеті  Міністрів
України  (Наказ  директора  Інституту  державного  управління  і
самоврядування при Кабінеті Міністрів України від 3 серпня 1994 року
№ 98) [2].

Дослідженням  встановлено,  що  за  час  існування  кафедри
управління охороною суспільного здоров’я удосконалювались підходи
до підготовки керівників сфери охорони здоров’я та оновлювалися
основні завдання кафедри відповідно до вимог часу.

Основним завданням діяльності кафедри на сучасному етапі є
підготовка нової генерації фахівців для органів державного управління,
місцевого самоврядування та галузі охорони здоров’я, які б сприяли
удосконаленню та впровадженню державної політики і державного
управління  спрямованих  на  вирішення  проблем,  пов’язаних  із
демографічною кризою, незадовільним станом громадського здоров’я,
значною суспільною стратифікацією щодо доступу до послуг з охорони
здоров’я  та  медичного  забезпечення,  низькою  економічною
ефективністю  діяльності  галузі,  незадоволенням  значної  частини
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громадян  станом  охорони  здоров’я  та  медичного  забезпечення,
необхідністю розвитку міжгалузевої співпраці з охорони громадського
здоров’я в Україні.

У  2009  році  вперше  прийнято  на  навчання  слухачів  за
спеціальністю  “Державне  управління  у  сфері  охорони  здоров’я,
відповідно у 2011 році відбувся і перший випуск магістрів, які навчалися
за денною формою. До професійно орієнтованих навчальних дисциплін
спеціальності  “Державне  управління  у  сфері  охорони  здоров’я
належать [3]:

– державна політика та стратегія в галузі охорони здоров’я;
– теорія і практика державного управління охороною здоров’я;
– державне управління охороною громадського здоров’я;
– економіка та фінансування охорони здоров’я;
– теорія та практика медичного страхування;
– порівняльний аналіз зарубіжних систем охорони здоров’я,
– законодавство в галузі охорони здоров”я  та ін.
Спеціальність “Державне управління” (спеціалізація “Управління

охороною здоров’я”) передбачає вивчення таких дисциплін [3]:
– державна політика сфері охороною здоров’я;
– державне управління охороною здоров’я;
– економіка охорони здоров’я;
– державне регулювання здорового способу життя.
Станом на кінець 2010 р. випускниками Національної академії є 42

народних депутати  України,  з  них  23 народних депутати  України VI
скликання; 3 міністри, 5 заступників міністрів; 5 голів та заступників у
Державних комітетах України; 18 заступників голів облдержадміністрацій;
3 заступники Голови  Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
5 міністрів, 14 заступників, 3 голови та 8 заступників голів комітетів
Автономної Республіки Крим [3].

З 1996 по 2011 рр. загальна кількість випускників кафедри
управління охороною суспільного здоров’я Академії становила
177  осіб  (рис.  2),  що  складає  3,43%  від  загальної  кількості  її
випускників.

Серед  випускників  кафедри  є  керівники  сфери  охорони
здоров’я –  не  державні  службовці;  лікарі;  провізори;  державні
службовці та посадові особи місцевого самоврядування, серед яких
заступники Міністра охорони здоров’я України, керівники військово
медичної служби силових міністерств, керівники управлінь охорони
здоров’я місцевих державних адміністрацій та інші спеціалісти; науково
педагогічні кадри тощо.
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Рис. 2. Кількість випускників Національної академії у сфері
охорони здоров’я 1996 – 2011 рр.

Нами встановлено, що   впродовж 1998 – 2010 рр. в Україні
успішно  захищено  17 докторських  та 51  кандидатська дисертація,
предметом  дослідження  яких  були  різні  проблеми  державного
управління  в  галузі  охорони  здоров’я   [4].  На  кафедрі  управління
охороною суспільного здоров’я підготовлено і успішно захищено 7
докторських та 24 кандидатських дисертацій, що складає відповідно
41,2% та 46,2% від загальної кількості захищених дисертацій з державного
управління в галузі охорони здоров’я.

Таким  чином,  основні  висновки  проведеного  дослідження
полягають  у  тому,  що  навчання  в  магістратурі,  аспірантурі  та
докторантурі Національної академії керівних кадрів сфери охорони
здоров’я посідає особливе місце в їх професійній діяльності.

Сьогодні випускники академії репрезентують нову генерацію
фахівців державного управління. Сучасні знання та вміння, отримані
під  час  навчання,  є  необхідними  для  утвердження  реальної
демократії, соціальної справедливості, забезпечення прав і свобод
людини,  сталого  розвитку  на  основі  світових  та  європейських
стандартів.
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ   УПРАВЛІННЯ  МІСЦЕВИХ  ОРГАНІВ
ВЛАДИ  У  СФЕРІ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я

Громадське  здоров’я в Україні  знаходиться у стані глибокої
кризи,  про  що  свідчить  такий  інтегральний  показник,  як  середня
очікувана тривалість життя при народженні – цей показник у нашій
державі на 10 – 12 років нижчий, ніж у країнах Європейського Союзу
Необхідно зазначити, що в 1965 році за даним показником Україна
істотно не відрізнялася від економічно розвинених країн світу, що за
останні 40 років досягли значного покращання суспільного здоров’я.
Серед основних причин такого стану в Україні є недостатня ефективність
державного управління та місцевого самоврядування щодо реалізації
державної політики з охорони суспільного здоров’я. На це вказує і
відсутність очікуваних результатів від впровадження Міжгалузевої
комплексної програми  “Здоров’я  нації” на 2002 – 2011 роки”.  В Україні
відмічаються  значні регіональні  особливості   щодо стану  здоров’я
територіальних  громад.  Зокрема,    показник  середньої  очікуваної
тривалості життя окремих областей України відрізняється більше, ніж
на 4 роки. Очевидно, що управлінські  механізми реалізації державної
політики з охорони суспільного  здоров’я, особливо на регіональному
рівні та на  рівні місцевого самоврядування,    потребують  значного
удосконалення [1 – 5].

  Метою  статті  є  обґрунтування    моделі  децентралізації
управління охороною громадського здоров’я на рівні місцевих органів
влади на засадах розмежування розпорядника коштів державного та
місцевого бюджетів, розвитку організаційноправових основ закладів
охорони здоров’я та запровадження договірних відносин між ними.
Інституціональною причиною незадовільного управління охороною
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громадського   здоров’я на місцевому рівні є традиційна командно
адміністративна модель, в рамках якої і управління і фінансування даної
сфери  здійснюється  одним  суб’єктом  –  органом  державного
(регіонального)  управління  або  місцевого  самоврядування,  т.  з.
інтегрована модель управління [2 – 5].

Розмежування розпорядника коштів державного та місцевого
бюджетів від надавачів медичних послуг і запровадження контрактних
стосунків  між  ними  дозволяє  замовникові    використовувати  свою
фінансову владу для забезпечення територіальної громади  якісними і
ефективними послугами з охорони громадського  здоров’я  та активно
заохочувати виробників надавати їх. При цьому важливо, щоб на ринку
взаємодіяли  активні  та  інформовані покупці медичної  допомоги в
інтересах населення, які є публічно відповідальними (підзвітними) за
свої рішення.

Для  ефективного  фінансування  системи  охорони  здоров’я
ресурси  необхідно  передати  від  населення чи  пацієнтів  –  першої
сторони,  до  надавачів  послуг  –  другої  сторони.  Системи  охорони
здоров’я  більшості  країн  світу  використовують  для  розміщення
інвестицій третю сторону – посередників, для оплати і страхування
витрат для споживачів (застрахованих), коли вони є пацієнтами. Метою
даного механізму є розподіл витрат на медичну допомогу між хворими
і здоровими та пристосування їх для громадян з різною спроможністю
платити. Таким чином, витрати, що пов’язані з наданням  послуг з
охорони громадського  здоров’я територіальній громаді, здійснюються
через  фінансового  посередника,  третю  сторону.  Розпорядником
фінансових  ресурсів  може  бути  орган  державного  управління  та
місцевого самоврядування, лікарський фонд, страхова компанія тощо.

У зв’язку з тим, що потреби в медичному обслуговуванні та
витрати  на  охорону  здоров’я  населення  невизначені  з  точки  зору
індивідуального  споживача,  третя  сторона  –  платник  чи  покупець
медичної допомоги відіграє ключову роль на ринку охорони здоров’я.
Доказано, що орган місцевої влади або місцевого самоврядування 
платник  чи  замовник,  служить  посередником  між  споживачами  і
надавачами  медичної  допомоги,  контролює  поведінку  надавачів  з
метою оптимізації витрат, відповідає за управління фінансовим ризиком,
пов’язаним із купівлею медичних послуг.

Місцеві  органи  управління  охороною  здоров’я,  що  є
підрозділами  (на  обласному,  районному  або  міському  рівнях)
державних адміністрацій, діють як замовники (платники) і виконують
функцію первинного розподілу бюджетних коштів та  забезпечують
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своїх мешканців медичним обслуговуванням. Бюджети доходів і витрат,
штатний розпис покупця повинні ухвалюватись (на районному або
міському  рівні)  державною  адміністрацією.  Управління  (відділи)
охорони здоров’я на районному або міському рівні – юридична особа і,
як наслідок, має незалежний баланс, зареєстровані рахунки в органах
державного казначейства, печатку з державною символікою і своєю
назвою.

З  іншого  боку,  існують  автономні  місцеві  постачальники
медичних послуг з власним статутом і статусом юридичної особи,
що  діють  як  некомерційні  медичні  підприємства.  Відповідно  до
положення про нього, місцевий відділ охорони здоров’я головним
чином фінансується за рахунок державних бюджетних фондів. Його
основна  функція  –  управляти  системою  охорони  здоров’я
територіальної громади  і укладати контракти  із постачальниками
медичних послуг.

Найкраща  форма  угоди  між  державним  покупцем  і
автономними    постачальниками  медичних  послуг  –  юридично
зобов’язуючий контракт. Контракт визначають, як письмову угоду між
двома сторонами,  що є обов’язковою для виконання відповідно до
чинної правової бази. Власне кажучи, контракт – затвердження прав і
зобов’язань кожної сторони даної угоди. У сфері охорони здоров’я
сторонами угоди є замовник послуг з охорони здоров’я в інтересах
територіальної громади  та  постачальник цих послуг.

Розмежування    цих  функцій  необхідне,  щоб  запровадити
контрактування  у  сфері  охорони  здоров’я.  Оскільки  надання  і
моніторинг  медичних  послуг  інституційно  розділені  завдяки
розмежуванню замовника і постачальників, рівновага сил між цими
двома  учасниками  створюватиме  стимули  для  удосконалення
організації охорони здоров’я. Тут необхідно зосередитися на важливих
аспектах щодо переліку, якості і вартості послуг, щоб гарантувати чітке
розуміння обома сторонами того, які послуги повинні бути надані. У
той же час, це повинно зменшити витрати, що несуть обидві сторони
при укладанні та моніторингу угоди. Так само повинен бути створений
баланс між інтересами покупця при визначенні адекватних критеріїв
медичних послуг і стимулів ефективності і, з іншого боку, потребою
постачальника в довгостроковому плануванні [4].

Головна мета організованої системи охорони здоров’я полягає
в тому, щоб забезпечити доступ населення до основних послуг. Щоб
організувати постачальника медичних послуг, який міг би діяти як
сторона  контракту,  треба  гарантувати  його  операційну  автономію
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шляхом організації некомерційного закладу охорони здоров’я замість
традиційного бюджетного. Постачальник повинен мати гнучкість, щоб
виконувати  вимоги  замовника  і  мати  змогу  збільшувати  або
зменшувати  свої  потужності  та  брати  на  себе  фінансову
відповідальність  за  свою  роботу.  Нинішня  технічна  потужність  і
управлінські навички обох сторін договору вимагають поліпшення.
Досвід  показує,  що  ефективне  укладання  контракту  вимагає
специфічних  навичок  (наприклад,  для  виявлення  рентабельності
медичних  втручань,  ведення  переговорів  і  моніторингу  роботи
постачальника, комунікаційної стратегії і т.д.)

Досвід  показує,  що  в  умовах  процесів  економічної
трансформації варто надавати перевагу моделі єдиного платника, а
значить і покупця, що дозволить перетворити фінансуючу сторону в
раціонального покупця узгоджених обсягів медичної допомоги для
забезпечення вибору найбільш ефективних ланок охорони здоров’я.
Існування єдиного платника, що об’єднує фінансові потоки з різних
відносно постійних  джерел фінансування  (державного бюджету, коштів
соціального  медичного  страхування,  обов’язкових  цільових  зборів
тощо) бачиться більш доцільним, як з фінансової, так і організаційної
точок  зору.

Найбільш  результативними,  у  контексті  асиметричної
інформації, що є причиною надуживання послуг з охорони здоров’я, є
стимули і регуляторні заходи соціального маркетингу, як механізму
державного  управління,  спрямовані  на  пропозицію    (наприклад,
методи оплати надавачів послуг). Саме покупці можуть приймати свої
рішення щодо розподілу ресурсів відповідно до ефективності надавачів.
Еволюція розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів в
стратегічного  замовника  послуг  з  охорони  здоров’я  в  інтересах
територіальної громади можлива при умові надання нових компетенцій,
знань, вмінь та навичок керівникам органів місцевої влади, закладів
охорони  здоров’я,  а  також  при  забезпеченні  їх  відповідними
інформаційними системами, що своєчасно будуть здійснювати збір
та аналіз інформації для прийняття управлінських рішень як з боку
покупців, так і надавачів послуг.

Таким  чином,  покращення  стану  громадського  здоров’я    та
якості трудового потенціалу в Україні  можливе при умові істотних
організаційноправових змін діяльності системи охорони здоров’я і,
перш за все, перехід від традиційної інтегрованої моделі управління та
фінансування до моделі договірних відносин між розпорядником коштів
та постачальниками послуг.
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ВИЗНАННЯ  ГІДНОСТІ  ЛЮДСЬКОЇ  ОСОБИ  НА  ВСІХ
ЕТАПАХ  ІСНУВАННЯ  В  КОНТЕКСТІ  ПРАВА  І

ПЕРСОНАЛІСТИЧНОЇ  БІОЕТИКИ

“Бо право повернеться до правди і
всі щирі серцем стоятимуть за нею”

Псалом 94, 15

Фундаментальні цінності людської особи мають бути захищені
не  лише морально, а –  юридично:  йдеться про людські цінності,  з
приводу яких міжнародні трибунали і національні конституції повинні
зайняти чітку позицію. Тут виникає проблема між етикою і правом,
між моральним і громадянським законом [4, с. 675–691].

Одвічна  філософська  дискусія  про  відносини  між
громадянським законом і законом моральним сьогодні є важливим
викликом для демократичного суспільства.

Ще св. Тома Аквінський наголошував на тому, що аж ніяк не
вся сфера моралі  може бути оповита правом. Закон, втім, не може
обґрунтовувати мораль, у ліпшому разі, він може визнати її вимоги.
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Тому не слід прагнути етичної держави, яка б вирішувала, що є добро
і що – зло. Однак фундаментальні цінності, необхідні для гарантування
загального блага, мають бути захищені також законом. І тому, якщо
закон не захищає благо, необхідне для спільного проживання людей і
загального добробуту (як, скажімо, закони, що допускають штучний
аборт),  цей  закон  не  є  законом,  а  отже,  можливою  є  відмова  від
виконання  громадянського  обов’язку  за  велінням  совісті,  і  закон
потрібно змінити.

Фундаментальне благо людського життя поодинокого живого
створіння  з  першого  моменту  його  існування  (тобто  моменту
запліднення), яке вже народилось чи осьось має з’явитися на світ,
сім’я, необхідна медична допомога є основними етичними реквізитами,
тому що служать захисту загального блага. Це не якийсь “етичний
мінімум”, бо йдеться аж ніяк не про малі речі, а про “загальне благо”,
яке потрібно захищати в інтересах усіх.

У  сучасному  плюралістичному  суспільстві  з  огляду  на  цілу
низку причин, а особливо внаслідок виникнення біоетичного мислення
і  поставлених  ним  проблем,  що  торкаються  сфери  закону,  чимраз
очевиднішою стає необхідність прояснення аксіологічних основ права
для того, щоб зробити більш визначеними і явними невід’ємні права
людини, які, санкціоновані законом, повинні спрямувати поведінку
людини у випадку морального вибору, до якого залучені науки про
життя і здоров’я, насамперед, біоетика.

У панівній культурі розщеплення бінома “істина – свобода”, як
це не парадоксально, чимраз утруднює ефективний захист людського
життя державними структурами і сприяє появі витончених форм тиранії,
за яких невелика кількість людей може вирішувати долю багатьох інших.

Минуло вже не так мало часу відтоді, як закони про штучний
аборт, чинні у багатьох західних країнах, посуті, перетворили поняття
“злочин” у  “право”,  яке узаконює зловживання  владою сильніших
стосовно життя слабших і невинних [6 , с.11 ].

Ця заплутана юридична ситуація, при якій цінність людського
життя піднімається й опускається по шкалі цінностей [9, с.30], наче
якийсь  суб’єктивний  інтерес,  є  наслідком  етичного  релятивізму  і
юридичного позитивізму, що перетворили теорію розрізнення права і
моралі на теорію радикального поділу цих двох понять.

У  сучасних  юридичних  дискусіях  часто  можна  почути  про
аморальність права. Урештірешт, така думка призводить до концепції
права,  яка  відтинає  від  себе  будьякий  критерій  справедливості  і
загального блага [7, с. 32 ].
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Дедалі більше авторів пропонують теорії етичного мінімуму,
що залишають простір для моралі, але лише в тих межах, у яких мораль
визнає абсолютний примат права і які спираються на моделі юридичних
принципів, визнаних і санкціонованих міжнародними деклараціями
прав людини. Там, де цього немає, мораль обмежується уявою окремих
індивідів, без будьякого юридичного “забезпечення” на колективному
рівні [5, с. 230].

Згідно з цією доктриною, право має залежати не від істини, а
радше  від  акту  нормативної  волі  того,  хто  при  владі  (юридичний
позитивізм) [7, с.33].

Наслідки такої настанови суттєво впливають як на юридичну,
так  і  на  політичну  систему.  Справді,  з  одного  боку,  з  права
викидається його власний етичний зміст, і замість того, щоби вести
до пошуку істини для досягнення загального блага, воно зводиться
до простого процедурного механізму пошуку згоди. З іншого боку,
демократична система, яка в ідеалі має бути дієвим механізмом
захисту прав кожного індивіда на будьякій стадії і за будьяких умов
його існування, стає метою, яка служить для збереження інтересів
більшості.

По суті, як зазначали видатні представники цієї доктрини [1, с.46],
сучасне  поняття  демократії  має  характеризуватися  не  так  своїми
формальними  механізмами,  що  було  властиве  моделі  демократії
минулого  століття,  як  особливою  пошаною  індивідуальних  прав  і
захистом  гідності  людської  особи.  Саме  така  демократія  може
називатися правовою державою, у якій сама правляча влада обмежена
законами, що спрямовані на захист індивіда, санкціоновані основними
принципами конституції, якими не може маніпулювати навіть більшість
тих, що є при владі.

Справжня демократія субстанційна [4, с.406], і її цінність зростає
чи  зменшується  разом  з  цінностями,  які  вона  втілює  і  розвиває.
Фундаментальними і невід’ємними цінностями в даному разі є гідність
кожної людської особи, пошана її невідчужуваних і неприменшуваних
прав,  а  також  визнання  загального  блага  як  мети  і  регулюючого
критерію  політичного  життя.  Тому  для  майбутнього  суспільства  і
розвитку здорової демократії необхідне нове осмислення людських і
моральних цінностей, екзистенціальних і природних, що випливають з
самого  життя  людської  істоти  та  виражають  і  захищають  гідність
людської особи, – цінностей, які з огляду на це жоден індивід, жодна
більшість і жодна держава не можуть ані створити, ані змінити чи
зруйнувати, але повинні лише визнавати, поважати і розвивати.
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Антропологія  пропонує  виправдальний  критерій  того,  що
технічно і науково можливе, і того, що етично дозволене. Вона пропонує
також критерії судження про те, що законно санкціоноване силами
політичної більшості, і про те, що морально дозволене і служить для
блага людини.

Людське життя недоторкане, має бути шановане і захищене від
моменту запліднення яйцеклітини сперматозоїдом до природної смерті.
Християнська релігія стверджує: “Як образ Божий, людський індивід
має гідність особи, є кимось, хто здатний пізнавати себе, володіти собою,
вільно дарувати себе і ввійти в спільність (причастя) з іншими особами,
є покликаний через ласку до єдності зі своїм Творцем” [6, с.41]. “Людське
життя священне, бо з самого початку воно несе в собі творчу дію Бога і
назавжди перебуває в особливому зв’язку з Творцем – своєю єдиною
Ціллю. Один Бог є Владика життя, від початку його і до кінця: ніхто з будь
яких обставин не може претендувати на право прямо знищувати невинну
людину”  [6, с.52]. Також варто звернути увагу на повчання папи Пія ХІІ,
який неодноразово висловлювався на ці теми, які сьогодні вважаємо
цариною    біоетики:  “Людина  має  право  на  життя,  що  походить
безпосередньо  від Бога, не від батьків, будьякого суспільства чи влади.
Отже, не існує жодна інша людина, людська влада, наука чи медичні,
євгенічні,  суспільні,  економічні,  моральні  рекомендації,  що  мали  б
розпоряджатися невинним людським життям” [8, с.37].

Вже досить давно в юридичному світі відчувається потреба в
поясненні етикоаксіологічного  аспекту права і в дослідженні не так
його джерел, як його основ шляхом повернення до тих об’єктивних і
універсальних  цінностей,  які  нормативно  підтримують  його  і
ґрунтуються на онтологічній структурі людини як особи [3, с.194].

Таким чином, конституції покликані захищати фундаментальні
права особи, які необхідні для гарантування упорядкованого спільного
проживання громадян і для самої можливості існування соціального
життя.  Тому  той конституційний   мінімум  має  бути  закріплений у
конституції кожної держави, бо він є необхідним елементом самого
існування будьякого людського суспільства.

Тому  від  законодавця  вимагається не  створювати наново,  а
радше осмислювати потреби людини, що живе в суспільстві, в пошуках
не так згоди, як того об’єктивного морального закону, що “вписаний в
серце  кожної  людини  і  є  нормативною  точкою  відліку  самого
громадянського закону” [6, п. 70].

Лише на основі таких передумов право може знову віднайти
свою істинну функцію, захищену від  небезпек етичного релятивізму,
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який в історії дуже часто служив для виправдання свавілля політичних
влад  і  поєднував  справедливість  і  свободу  з  авторитаризмом  і
зловживанням, особливо стосовно найслабших. Тому енцикліка Папи
Івана  Павла  II “Evangelium Vitae” відкрито закликає законодавців
поважати “істину права” і звертається до них із закликом сказати мужнє
“ні” будьякому насиллю над людським життям і будьякому свавіллю
стосовно нього.

Засада неприпустимості дискримінації в ім’я рівної гідності всіх
людських істот має стосуватися  всіх періодів людського існування від
моменту запліднення до природної смерті, охоплюючи особливі етапи
(фази): початковий, страждання та вмирання. Тому приналежність до
людського роду – це визнання права на гідність кожного, і цього досить,
бо решта атрибутів (краса, успіх, здоров’я, багатство, розум, дорослість
і  т.  ін.)  прирівнюються  до  другорядних  і  таких,  що  нездатні
характеризувати  гідність,  яка  вже  цілковито  міститься  у  цій
приналежності. І роздуми про право на життя плода вкладаються у цей
контекст, тому що “першим виявом людської гідності є право на життя,
це  інтелектуальний  жест,  який  повертає  їй  правду  та  позбавляє
двозначності”    [2, с. 349–350].
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Тычинская И. А.
г. Орел

МАРКЕТИНГ  В  CИСТЕМЕ  УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

В  Конституции  РФ  (статья  7)  говорится,  что  Российская
Федерация  –  социальное  государство,  основная  политика  которого
направлена  на  создание  условий  достойной  жизни  и  свободного
развития человека.

Всеобщая декларация  прав  человека  начинается  с  создания
условий жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека с осознания
его  активной  позиции,  чтобы  он,  прежде  всего,  сам  мог  активно
развиваться и обеспечивать себя.

В настоящее время требует изучения и адаптации для многих
регионов России опыт Москвы  и других регионов в части развития
регионального маркетинга, так как  по инфраструктуре, по созданию
условий жизнеобеспечения и жизнедеятельности людей они далеко
впереди. Необходимо осмыслить шаги, которые делает правительство
Москвы и отдельных регионов по созданию условий достойной жизни,
а  также  адаптировать  зарубежный опыт  маркетинга к российским
условиям.

Отечественная практика маркетинга, в том числе регионального
и муниципального, показывает, что субъекты маркетинга пока  ещё
слабо используют его потенциал. Между тем, именно здесь, как нам
представляется,  существует  значительный  управленческий  ресурс,
использование которого на  практике  способно привести к высокой
эффективности  и  социальной  ориентированности  российской
экономики.

Региональный маркетинг определяется нами как деятельность,
направленная на удовлетворение нужд и потребностей юридических
и физических лиц  в услугах, которые создаются и представляются
органами региональной  власти и другими  её институтами  в целях
обеспечения  регионального  развития  и улучшения  качества  жизни
населения.  Такая  трактовка  позволяет  нам  рассматривать
региональный  маркетинг  в  качестве  важного  инструмента
осуществления региональной экономической политики, а также как
средство,  призванное  воспрепятствовать  тому,  чтобы  развитие
территории,  став  самоцелью,    не  разрушало  бы  экономическую
целостность РФ.
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Объектом  регионального  маркетинга  выступают  обменные
процессы  между  органами  власти  и  субъектами  рынка  по  поводу
потребления наряду с обычными товарами и услугами особого вида
услуг  –  региональных  властных  услуг.  Их  природа  связана  с
исполнением региональными органами власти своих конституционных
и других полномочий. Причем, в рыночный оборот вводятся различные
ресурсы и правомочия в их распределении, льготы, условия развития
деловой активности, ценностной ориентации и поведения людей.

Органы региональной власти по определению распоряжаются
значительными  бюджетными  средствами,  являются  заказчиками
различной  продукции,  необходимой  для  нормального
жизнеобеспечения региона, а также выступают в качестве инвестора в
те или иные отрасли хозяйства.

Органам  региональной  власти  принадлежит  приоритетное
право в выработке и реализации мер, обеспечивающих привлечение
новых экономических агентов и инвесторов и других дополнительных
источников развития.

Профессор  Гордин  В.Э.  дает  следующее  определение
социальной  сферы:  “...совокупность  отраслей  и  организаций,
выполняющих  общую  целевую  функцию  по  удовлетворению
потребностей населения, связанных системой технологических связей
и регулируемых отраслевыми органами управления”.

Характер  экономических  отношений  в  социальной  сфере
обусловливается  тем,  что  данная  сфера  предоставляет  свои  блага
преимущественным  образом  в  виде  услуг.  Рассматривая
экономические  отношения  в  социальной  сфере  сквозь  призму
отдельных  секторов,  можно  выделить  существенные  особенности
присущие каждому из них.

Экономические отношения в государственном секторе между
государством  и  находящимися  в  его  собственности  учреждениями
строятся  на  принципах  непосредственного  финансирования
деятельности учреждений из бюджетов различного уровня, передачи
государственным  и  муниципальным  унитарным  предприятиям
имущества  на  праве  хозяйственного  ведения  или  оперативного
управления,  осуществления  вышестоящей  организацией  прямых
управленческих функций.

В предпринимательском секторе социальной сферы экономические
отношения между  государством и  предприятиями (фирмами)  строятся
через систему косвенного регулирования посредством налогов, таможенных
пошлин, арендных платежей, лицензирования и сертификации услуг.
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В  неприбыльном  секторе  социальной  сферы  складываются
особые  экономические  отношения  между  государством  и
организациями.  Эти  особенности  обусловлены,  с  одной  стороны,
заинтересованностью государства в социально важной деятельности
многих  неприбыльных  организаций,  а  с  другой  –  целевыми
установками  в  работе  этих  организаций,  преследующих
некоммерческие, благотворительные цели.

Под структурой социальной сферы Гордин В.Э. подразумевает
соотношение  и  взаимосвязи  входящих  в  нее  секторов  и  отраслей.
Отраслевая структура социальной сферы отличается многообразием
входящих в нее отраслей и подотраслей.

В соответствии с экономическим подходом к социальной сфере
относятся отрасли, непосредственно удовлетворяющие социальные и
духовные  потребности  человека  путем  предоставления  услуг,  как
правило, не принимающих материальную, вещественную форму. В
социальную сферу входят также организации, находящиеся в ведении
непрофильных, в основном производственных министерств и ведомств,
но оказывающие услуги населению.

В  соответствии с  Общероссийским  классификатором  видов
экономической деятельности (ОК 0292001), к социальной сфере относятся:

– оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, бытовых
приборов;

– гостиничный и ресторанный бизнес;
– транспортное, складское хозяйство и связь;
– финансовое  посредничество  –  страхование,  пенсионное

обеспечение, кроме обязательного социального страхования;
– государственное управление и социальные услуги;
– образование;
– здравоохранение;
– деятельность  по  предоставлению  коммунальных  и

персональных услуг;
– деятельность  по  распространению  информации,  культуры,

искусства, спорта, отдыха и развлечений;
– деятельность  по  ведению  частных  домашних  хозяйств  с

наемным обслуживанием.
Соответственно  целям  развития  регионов  строится  система

критериев и показателей, которые измеряют эти критерии. Несмотря
на  некоторые  различия  между  странами  и  регионами  в  иерархии
ценностей и в целях развития, международные организации оценивают
степень  развития  стран  и  регионов  по  некоторым  универсальным
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интегральным показателям.  Одним из  таких  показателей является
индекс  развития  человека,  разработанный  в  рамках  Программы
развития ООН. Данный показатель ранжирует страны по восходящей
от  0  до  1.  При  этом  для  расчета  используются  три  показателя
экономического развития:

– ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
– интеллектуальный  потенциал  (грамотность  взрослого

населения и средняя продолжительность обучения);
– величина  душевого  дохода  с  учетом  покупательной

способности валюты и снижения предельной полезности дохода.
В  системах  здравоохранения,  построенных  по  советскому

образцу, объемы и уровень предоставления медицинской помощи, при
всем  декларировании  равенства  и  социальной  справедливости,
отличались  высокой степенью  привилегированности.  Была  создана
специальная система медицинской помощи для руководства партии и
страны. При ограниченности ресурсов, выделяемых на здравоохранение,
определенный приоритет отдавался рабочим и детям. Все это и сегодня
не  мешает  утверждать,  что  доступность  квалифицированной
медицинской  помощи  обеспечивалась  государством  независимо  от
социального положения пациента, его места жительства и т.п.

Принципиальная сущность современного периода реформирования
отечественной системы здравоохранения, наряду с прочими, характеризуется
объективными условиями,  при которых медицинская услуга  становится
товаром, а отношения производителей и потребителей медицинских услуг (в
частности, врача и  пациента) по сути своей начинают определяться  как
маркетинговые  c  преобладающей  ролью  пациента.  Подобными
проявлениями отношений  врача и пациента  характеризуется  система
обязательного медицинского  страхования, введение  которой в  России
осуществляется с 1991 года.

Классические цивилизованные рыночные отношения, как известно,
подчинены экономическим законам, специфичны в управлении и входят в
противоречие  с  методами  администрирования.  В  поле  рыночных
отношений медицинская помощь как своеобразный вид производственной
деятельности наполняется экономическими характеристиками.

Одним из характерных моментов современного состояния и
успешного, в изменившихся условиях, функционирования системы
здравоохранения является глубокое проникновение в область системы
с гуманистическими приоритетами методов и форм экономики.

Распространение  и  применение  экономических  законов  в
деятельности лечебнопрофилактических учреждений обуславливается
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объективной  необходимостью  при  функционировании  системы
здравоохранения в реалиях маркетинговых (рыночных) взаимоотношений.
В свою очередь, трансформация системы предоставления медицинской
помощи  населению  в  системный механизм,  регулирующий  спрос  и
предложения на рынке медицинских услуг, диалектически обусловлена
глубинными  процессами,  происходящими  в  стране,  в  частности,
достаточно четко обозначенным расслоением общества. Последний факт
достоверно подтверждается отдельными исследованиями отечественных
авторов,  по  которым  в  современном  российском  обществе  условно
выделяются следующие слои:

– олигархия и управляющая бюрократия – до 7%;
– средний класс – до 12 %;
– слой условных бедняков – более 60%;
– низшие группы населения – менее 12%;
– десоциализированные граждане – до 9%.
Взаимодействие  всех  субъектов  системы  здравоохранения,

особенно  в  системе  обязательного  медицинского  страхования,
определение их функций, а, следовательно, и формирование типов и
форм отношений врача и пациента, естественно связано с конкретными
характеристиками населения как потребителя медицинских услуг.

Разнообразие  спроса  на  медицинские  услуги  (процедуры),  в
соответствии  с  потребностями  пациентов  (клиентов)  различных
социальных слоев,  по существу,  порождает  разнообразие  врачебных
(медицинских) предложений,  их форм  и содержания.  Объективное
расслоение  общества  по  степени  благосостояния  по всей видимости
должно  породить  к  жизни  многообразие  форм  лечебно
профилактических учреждений, предоставляющих медицинские услуги
исключительно контингентам определенной социальной группы. Проще
говоря,  в  определенном  секторе  рынка  медицинских  услуг
конкурентноспособными будут лечебнопрофилактические учреждения
с  относительно  одинаковыми  технологиями оказания  медицинской
помощи.  Такое  “расслоение”  амбулаторий  и  больниц  приведет  к
естественному разделению медицинских, в частности, врачебных кадров
по  профессионально  –  квалификационным  признакам.  Можно
предположить, что положительная роль подобной дифференциации  в
возникновении  естественной  конкуренции,  как  между  лечебно
профилактическими учреждениями, предоставляющими медицинские
услуги в различных сегментах рынка, так и между специалистами этих
учреждений,  имеющими  потенциальную  возможность,  в  рамках
профессионального  роста,  претендовать  на  работу  в  лечебном



390

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

учреждении, обслуживающем более выгодный, в экономическом плане,
сегмент рынка.  При  подобном  подходе  представляется возможным
взглянуть  на  проблемы реструктуризации отрасли здравоохранения с
позиций социального спроса на медицинские услуги и экономических
характеристик его (спроса) удовлетворения.

Опираясь на объективную сущность социального расслоения
общества,  выделяя  сегменты  рынка  медицинских  услуг,
соответствующие  спросу  в  определенной  медикоэкономической
группе пациентов  (клиентов) –  удается установить  точки адресной
социальной  защищенности  и  поддержки  тех,  кто  нуждается  в
медицинской помощи, но не способен в силу определенных причин
оплатить необходимую медицинскую процедуру.

Государственные гарантии в охране здоровья граждан должны
охватывать те сегменты рынка, которые для производителя медицинских
услуг связаны с непривлекательностью сектора.

При равенстве нужд, обобщенно именуемых медицинскими,
маркетинговые  взаимоотношения  в  здравоохранении  порождают
фрагментацию  рынка  медицинских  услуг  в  соответствии  с
определенными, существенно различными уровнями потребностей в
медицинских  услугах.  Именно  широкий  спектр  медицинских
потребностей, начиная от индивидуальных и заканчивая групповыми,
их эффективное и качественное удовлетворение с учетом разнообразия
и  общности,  определяют  сущность  маркетинговых  систем
здравоохранения.  В  этом  смысле  многоукладность  в  системах
здравоохранения,  широкая  приватизация  как  крайняя  форма
децентрализации  формируют  ту  неотъемлемую  среду,  без  которой
невозможны классические рыночные отношения.

Качество  медицинского  обслуживания,  свободный  доступ  к
методам и формам лечения, естественная возможность и реализация
выбора  и  обращения  к  любому  поставщику  медицинских  услуг,
возможность  юридического  и  экономического  влияния  при
неудовлетворении либо некачественном удовлетворении медицинских
потребностей,  заработок  медицинского  работника,  связанный  с
результатами  труда  и  удовлетворенностью  пациента,  правовая  и
экономическая  защищенность, как  потребителя,  так  и поставщика
медицинских  услуг  –  далеко  не  полный  перечень  позитивных
характеристик, присущих маркетинговым системам здравоохранения.

Вместе с тем необходимо вскрывать и исследовать отрицательные
составляющие рынка медицинских услуг. В частности, к негативной
сущности маркетинговых взаимоотношений в здравоохранении относят
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ослабление профилактических мероприятий, неприятие медицинских
услуг с высокой долей гуманитарной миссии здравоохранения и низкой
степенью прямой экономической выгоды,  опасения  дискриминации
больных  социально  уязвимых  групп,  нуждающихся в  медицинской
помощи и пр.

Заслуживают внимания и становятся крайне актуальными в свете
рассматриваемой  проблемы  маркетинговой сущности  медицинской
деятельности предложения по структуре системы здравоохранения, в
которой были бы предусмотрены три основных направления:

– сохранение и укрепление (повышение качества) имеющегося
здоровья;

– предложение  и  предоставление  медицинских  услуг  по
оказанию медицинской помощи больным и пострадавшим;

– возврат утраченного здоровья и поддерживание жизни.
С позиций разделения гуманитарной и экономической миссий

маркетинговых систем здравоохранения, подобный подход к структуре
отрасли  вполне  логичен:  в  деятельности по  сохранению  здоровья,
поддерживанию  жизни  –  преимущество  отдается  гуманитарной
миссии, при высоких экономических издержках (данный сегмент рынка
крайне не предпочтителен); следует признать, что при поставке на
рынок  медицинских  услуг  больным  и  пострадавшим  в  рамках
рыночных  отношений  экономические  факторы  начинают  играть
преобладающую  роль  (в  лучшем  случае  экономическая  миссия
здравоохранения сравнивается с гуманитарной).

Таким  образом,  разделение  интересов  (в  том  числе  и
финансовых)  личности  и  государства  по  сохранению  здоровья
способствует  увеличению  степени  “качества  жизни”,  обеспечению
лечения  каждого  конкретного  человека,  определяет  специфику
предложений и спроса на рынке медицинских услуг.

Фільц Ю. О.
м. Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ  МОТИВАЦІЙНОГО  МЕХАНІЗМУ
ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ  АМБУЛАТОРНО-

ПОЛІКЛІНІЧНОЮ  СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ  МЕДИЧНОЮ
ДОПОМОГОЮ

Проблема  забезпечення  і  оцінки  якості  амбулаторно
поліклінічної  спеціалізованої  медичної  допомоги  у  закладах
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охорони здоров’я є однією з найважливіших. Актуальність її ще
більше  зростає  у  період  реформування  первинної  медико
санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Однак якість
медичної  допомоги,  управління  нею  та  ї ї  оцінка,  а   також
ефективність  діяльності  кожного  фахівця  в  амбулаторно
поліклінічному закладі залишаються одними із найскладніших і до
кінця не визначених аспектів мотиваційного механізму державного
управління системою охорони здоров’я [4, с. 24 – 34; 5, с. 120 – 123].

Зараз  кожна  служба  в  амбулаторнополіклінічному  закладі
включає  як  дорослих,  так  і  дитячих  спеціалістівконсультантів,
структурно  об’єднаних  в  одну  одиницю  (кабінет,  відділення).  Є
тенденція оволодівання спеціалістами ширшої кваліфікації – дитячі
консультанти  проходять  курси по  дорослій спеціалізації,  а дорослі
навпаки – по  дитячій.  У  результаті  такі лікарі  стають справжніми
консультантамипорадниками  сімейних  лікарів,  адже  здатні
проконсультувати всі вікові групи по тій чи іншій нозології, з’ясувати
проблеми сім’ї в цілому.

Поліпшення  якості  медичної  допомоги  пов’язується  із
забезпеченням доступності, рівності, безпеки  та участі пацієнтів у
реалізації лікувальнопрофілактичних заходів, а також удосконалення
вмінь і навичок фахівців, запровадження нових медичних технологій,
принципів  стандартизації  та  доказової  медицини  в  лікувально
діагностичний процес [3; 7].

Система  оцінки  якості медичної  допомоги  у  консультативному
лікувальнодіагностичному центрі поліклініки забезпечується поєднанням
позавідомчого (зовнішнього) контролю, до якого належать ліцензування,
акредитація  й атестація,  що проводяться  спеціально створеними  МОЗ
України органами, та відомчого (внутрішнього) контролю, при якому оцінку
роботи медичного  персоналу проводять  фахівці, що  задіяні у  процесі
надання медичної допомоги у цьому ж амбулаторнополіклінічному закладі
(колеги по роботі та адміністрація медичного закладу).

У консультативному лікувальнодіагностичному центрі з метою
визначення якості медичної допомоги створені експертні групи фахівців,
які  оцінюють  за  попередньо  опрацьованою  методикою  рейтинг
кожного лікаря і медичної сестри та їх вкладу у виконання загальних
завдань, поставлених перед підрозділом поліклініки щодо постійного
підвищення якості медичної допомоги на основі визначених індикаторів
якості [1, 2; 6].

Складність опрацювання  методики  визначення  рейтингових
індикаторів  роботи  фахівців  різних  підрозділів,  які  входять  до
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консультативного лікувальнодіагностичного центру, полягала в тому,
щоб за обраними індикаторами можна було визначити рейтинг будь
якого  працівника  не  лише  у  своєму  підрозділі,  але  й  загалом  у
консультативному  лікувальнодіагностичному  центрі.  Принципово
обрана система з 25 найважливіших рейтингових показників кількості
та якості виконаної роботи кожним фахівцем за 6 місяців і за один рік.
При  цьому  кількісні  та  якісні  показники  з  абсолютних  цифр
переводяться  в  бали,  за  якими  підраховується  загальний  рейтинг
конкретного фахівця (табл. 1).

Як видно з  таблиці 1,  для  кожного рейтингового  індикатора
визначена одиниця виміру, за яку нараховується певна кількість балів
при відхиленні реального показника роботи лікаря у бік збільшення чи
зменшення  від  середнього  показника  підрозділу.  Якщо  робота
конкретного лікаря визнана на рівні середнього показника у підрозділі,
то  за це нараховується відповідна  кількість балів. При відхиленні
реального показника роботи конкретного лікаря в бік збільшення чи
зменшення від середнього у відділенні його показник рейтингу в балах
зменшується чи збільшується на розраховану кількість балів.

Отже, кількість рейтингових балів за 25 індикаторами кількості
та якості роботи конкретного лікаряхірурга, показники якого наведені
в  табл.  1,  в  сумі  становить  95,8  балів,  що  не  досягає  середнього
розрахункового показника у хірургічному відділенні на 4,2 балів.

Подібна методика використовується для визначення рейтингу
кожної медичної сестри, що працюють з лікарямихірургами, а також в
інших підрозділах консультативного лікувальнодіагностичного центру.
Рейтингові бали завідувача відділення і старшої медсестри визначаються
за середніми балами медичних сестер (для старшої медичної сестри) і
лікарівхірургів (для завідувача хірургічного відділення, а також інших
відділень).

Враховуючи те, що середні розрахункові бали кожного відділення
становлять  100,  то  реальні  рейтингові  бали  кожного  фахівця
консультативного  лікувальнодіагностичного  центру  і  підрозділів
центру  можна  порівнювати  між  собою.  Це  дозволяє  визначати  за
рейтинговими балами не лише лідерів окремих підрозділів, але й в
цілому лідерів консультативного лікувальнодіагностичного центру.

Крім цього, за рейтинговими балами кожного фахівця підрозділу
можна  вирахувати  його  особистий  коефіцієнт  трудової  участі  у
виконанні  завдань, які стоять перед відділенням чи центром. А це
дозволяє застосовувати преміальну систему винагороди за виконану
роботу, її кількість та якість.
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Рейтингова  система  оцінки  роботи  кожного  фахівця
консультативного лікувальнодіагностичного центру дозволяє також
визначити моделі кінцевих результатів діяльності для конкретного лікаря
чи  медичної  сестри.  Знаючи рейтингові  місця  кожного  фахівця  за
кількістю та якістю виконаної роботи за минулий рік, на наступний рік
моделлю кінцевого результату для фахівців, які за рейтингом зайняли
останні  місця,  беруться  показники  роботи  середніх  за  рейтингом
фахівців.  Ті  ж  фахівці,  які  в  минулому  році  досягли  рейтингових
показників  вище  середніх,  на  наступний  рік  за  модель  кінцевих
результатів  своєї  трудової  діяльності  ставлять  досягнення  лідерів
підрозділів.  А  лідери,  своєю  чергою,  постійно  працюють  над
підвищенням  власних  професійних  досягнень.  Так  створюється
підґрунтя  для  мотиваційного  механізму  державного  управління
лікувальнодіагностичною  роботою  вузьких  спеціалістів  на
догоспітальному етапі з використанням при цьому як моральної, так і
матеріальної  мотивації  роботи  кращих  фахівців  консультативного
лікувальнодіагностичного центру.
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Фуртак І. І.,
Дибель Ю. В.,
Гринаш В. М.,

Паробецька І. М.
м. Львів

ПИТАННЯ,  ЩО ПОТРЕБУЮТЬ  ВРЕГУЛЮВАННЯ  НА
СУЧАСНОМУ  ЕТАПІ  ФУНКЦІОНУВАННЯ  СИСТЕМИ

ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ

У програмі медичної складової економічних реформ Президента
України на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава” зазначено, що незважаючи на проголошені
Конституцією України принципи, система охорони здоров’я не забезпечує
рівного безкоштовного доступу населення до якісних медичних послуг.
Це виявляється в низькій якості медичних послуг, нерівному доступі до
послуг охорони здоров’я, тому бідні верстви населення страждають через
відсутність можливості  одержання  необхідної  медичної  допомоги  та
диспропорції у  доступі до медичних послуг міських і сільських мешканців.
Високим є тягар  особистих  витрат  населення  на медичні послуги: витрати
населення  сягають половини загального обсягу фінансування галузі (40
% у 2008 р.) і здійснюються при одержанні медичних послуг, що суперечить
Конституції.

Причинами виникнення зазначених проблем є відсутність
зв’язку між якістю медичних послуг й видатками на її фінансування,
а також відсутність мотивації медичних кадрів до якісної праці;
низький    рівень    профілактики    й    частки    первинної    медико
санітарної  допомоги  у структурі медичних послуг; неефективне
використання    бюджетних   коштів   на    охорону    здоров’я:  86 %
бюджетних  коштів,  що  виділяються  на  охорону  здоров’я,  йде  на
утримання медичних закладів та оплату праці лікарів, яка при цьому
становить лише половину від середньої по промисловості, тобто
половину задекларованої законом; дублювання  медичних  послуг
на    різних    рівнях    надання    медичної    допомоги,  відсутність
механізму    управління    потоками   пацієнтів   на    різних   рівнях
надання медичних послуг; несамостійність медичних  закладів у
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використанні фінансових ресурсів – усе це вимагає врегулювання
вже нині.

Програмою  економічних  реформ  Президента  України
визначено,  що  головною  метою  реформи  медичної  сфери  є
поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого
доступу  усіх  громадян  до  медичних  послуг  належної  якості.    Для
досягнення цього поставлено завдання: підвищити якість медичних
послуг  та  доступність  медичних  послуг,  поліпшити  ефективність
державного фінансування і створити стимули для здорових умов праці
й способу життя населення. Здійснення  реформ  у  бюджетній  моделі
фінансування  охорони  здоров’я  України має дозволити  підготувати
умови  для раціоналізації державного управління охороною здоров’я
населення і, зокрема, розвитку соціального медичного страхування.
При цьому слід розглядати людину як особистість, що посідає певне
місце  в  суспільстві,  та  як  складаються  стосунки  між  людьми,
формується певний психологічний статус.

У  цьому  контексті,  зокрема,  з  метою  більш  раціонального
управління  наявними ресурсами на  міжрайонному  рівні  головним
лікарем Любомльського району Волинської області було проведено
належну підготовчу роботу для реалізації моделі єдиного медичного
простору у співпраці з науковцями ЛНМУ і ЛРІДУ НАДУ. Зокрема
Фуртаком І. І. – канд. держ. управління, доцентом кафедри державного
управління та місцевого самоврядування було розроблено у співпраці
з головним лікарем Любомльського району Дибелем В.Ю., магістром
державного  управління,  пакет  документів  для  створення  єдиного
медичного простору двох районів Волинської області.

За активної підтримки голови Волинської обласної державної
адміністрації – Климчука Б. П. – було реалізовано програму відповідних
заходів  та  створено  Територіальне  медичне  об’єднання  “Єдиний
медичний простір Любомльського і Шацького районів”. Це дозволило
здійснити  реструктуризацію  через міжрайонну  функцію  ліжкового
фонду,  розпочати  удосконалення  єдиної  міжрайонної  служби
екстреної,  швидкої  та  невідкладної  медичної  допомоги,  створити
міжрайонний центр загальної практики – сімейної медицини, що у
співпраці з консультативнодіагностичними підрозділами забезпечує
ефективну  первинну  медикосанітарну  і  належну  спеціалізовану
медичну допомогу як міському, так і сільському населенню.

На наступних етапах передбачається удосконалення паліативної
допомоги та відновного лікування, а також заходів щодо охорони й
зміцнення  здоров’я  здорових  і  посилення  профілактичної



400

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

спрямованості у діяльності місцевої системи охорони здоров’я. Також
заплановано  розвиток  контролінгу  шляхом  створення  єдиної
комп’ютеризованої бази даних населення, його медичних проблем і
потреб з метою формування інтегрованого банку даних щодо медичних
послуг та  їх собівартості, переведення управління на якісно новий
рівень, орієнтуючи діяльність різних служб і підрозділів на досягнення
оперативних і стратегічних цілей. Це дозволить через персоніфікований
облік  і  аналіз  реалізувати  принцип  фінансування  “на  жителя”,  як
задекларовано  в  чинному  законодавстві  й  підготувати  систему  до
діяльності  (при  потребі)  в  умовах  запровадження  обов’язкового
медичного  страхування  чи  раціоналізації  управління  охороною
здоров’я  за збереження діючих умов.

Доречно  також  згадати  успішні  приклади  реструктуризації
мережі медичних закладів у СтароСамбірському й інших районах
Львівської області, де кілька дільничних лікарень було трансформовано
у  заклади  сімейної  медицини  та  медикосоціальної  допомоги  зі
збереженням наявних ресурсів, насамперед кадрових, матеріально
технічних, зокрема ліжок й посад, а також їх примноження за рахунок
міжгалузевої координації і міжсекторальної співпраці. Керівництво
Сокальського,  Стрийського,  Дрогобицького  та  інших  районів
Львівщини  висловили  розуміння  необхідності  створення  єдиних
медичних просторів в мережах медичних і соціальних закладів на їх
теренах.

Разом з тим навіть поверхневий аналіз стану справ у системі
охорони здоров’я України дозволяє стверджувати, що галузь медичної
допомоги в сучасних умовах морально та психологічно демонструє,
насамперед, зазіхання на індивідуальність людини, яку кладуть разом з
хворобою “на вівтар” перед лікарем. Лікар в умовах патерналізму, що
домінує  в  СОЗ  України,  також  поступово  знижує  свою  життєву
активність, оскільки у нього знижується рівень мотивації до спілкування
з людьми як з  особистостями.

Галузь медичної допомоги в Україні переживає нині тривалу
фінансовоекономічну  кризу.  Цей  процес  супроводжується
недофінансуванням медичних втручань з визначених законом джерел
і безупинним ростом тіньового ринку медичних послуг.

Відповідно медичні втручання стають предметом збагачення.
Тіньовий ринок медичних послуг за обсягом коштів, що проходять
ним протягом року, не є нині меншим обсягів, фінансованих з бюджету,
проте не має жодних стримуючих чи контролюючих факторів, крім
чисто  моральних.  Таким  чином,  на  жаль,  створено  об’єктивні
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передумови для знецінювання індивідуального підходу до хворого,
закладено підвалини аморального ставлення до пацієнта як до чинника,
ресурсами якого можна користатись для забезпечення власних потреб,
які не забезпечує держава, органи управління якої не виконують чинних
законів.  Однак,  не  зважаючи  на  реальні  труднощі  і  випробування
суспільними  катаклізмами  при  позитивному  значенні  науково
технічного прогресу головне все ж не сила й влада, а розум й серце, і
за будь яких умов медикам потрібно дотримуватись в медичній практиці
таких етичних категорій, як обов’язок, совість, справедливість, любов.

Як  і  системі  управління    галузевого  та  державного  –  та  її
працівникам  слід  дотримуватись  цих категорій,  чинних законів  та
зобов’язань  держави,  яку  вони  представляють  перед  медиками  і
пацієнтами, що часто почувають себе покинутими наодинці зі своїми
випробуваннями у такій соціальній, правовій, демократичній і багатій
ресурсами країні. Усі вищезазначені проблеми мають бути врегульовані
з  тим,  щоб  було  зроблено  усе  необхідне  для  захисту  пацієнтів  на
сучасному етапі функціонування системи охорони здоров’я України,
яке відзначається великою кількістю експериментів на різних рівнях.
Вважаємо  доречним  також  запровадження  контролінгу  з
персоніфікованим  управлінським  обліком  “на  жителя”  в  системі
охорони  здоров’я,  щоб  забезпечити  кожну  особу  належними  їй
ресурсами на охорону її здоров’я чи медичну допомогу в належному
обсязі, в належному місці, в належний час відповідно до європейських
стандартів.

Штогрин О. П.
м. Львів

КОМПЛЕКСНИЙ  ПІДХІД  ДО  ВИРІШЕННЯ  ПРОБЛЕМ
РЕПРОДУКТИВНОГО  ЗДОРОВ’Я  В  УКРАЇНІ

Відповідно до ст.3  Конституції  України людина,  її  життя та
здоров’я,  честь  та  гідність,  свобода  та  особиста  безпека  є  вищою
соціальною цінністю. Важливе місце серед зазначених особистих благ
посідає  здоров’я  людини.  Визначення,  що  міститься  у  Статуті
Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі – ВООЗ) під поняттям
“здоров’я” пропонує розуміти стан повного фізичного, душевного і
соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних
дефектів [6]. Саме так  і визначено в національному законодавстві,
зокрема  в  ч.  2  ст.  3  Основ  законодавства  України  про  охорону
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здоров’я [5]. Водночас поняття здоров’я  це поняття комплексне, адже
включає  в  себе  декілька  основних  складових,  зокрема  соматичне
здоров’я, психічне здоров’я тощо. В комплексі складових, які входять
до загальноприйнятого поняття здоров’я людини, важливу роль відіграє
її  репродуктивне здоров’я,  що дає можливість людині забезпечити
відтворення  собі  подібних  і  безперервність  життя.  Для  сучасної
України – це болюче питання.

Протягом останніх 10 років чисельність населення в Україні
невпинно  зменшується.   Починаючи  з   1991  р.   в   Україні
спостерігається процес депопуляції – скорочення народжуваності
та  збільшення  смертності.  Як  результат  за  роки  незалежності
населення України за рахунок природного скорочення зменшилося
майже на 5 млн осіб. Станом на 1 вересня 2010 р. в Україні, за даними
Державної  служби  статистики,  проживало  45831,4  тис.  осіб.
Перевищення  кількості  померлих  над  кількістю  народжених  на
сьогодні  не  є  екстраординарним  явищем  –  понад  третина
європейських країн нині охоплена депопуляцією. Однак Україну
серед цих держав вирізняє масштабність депопуляції, прискорені
темпи скорочення чисельності населення: за січеньвересень 2010
р. природне скорочення населення становило 152 тис. 272 особи,
коефіцієнт народжуваності склав 10,9 на 1000 населення, коефіцієнт
смертності – 15,3, а природний спад – 4,4 [3].

Старіння  населення  призводить  до  загострення  ситуації  з
депопуляцією  населення  (навіть  за  умови  підвищення
народжуваності) –  виникає “замкнене коло”: депопуляція викликає
постаріння населення, а постаріння населення посилює депопуляцію.
Процес  постаріння  населення  ускладнює  процес  запровадження
обов’язкового медичного страхування – посилюється навантаження
на працююче населення та на державу.

На високому рівні утримується захворюваність, особливо дітей,
поповнюються контингенти хронічних хворих та інвалідів, і, зокрема,
підвищується дитяча інвалідність, є проблеми у царині репродуктивного
здоров’я, несприятливою є динаміка передчасної смертності, особливо
серед чоловіків працездатного віку. За роки незалежності тривалість
життя чоловіків в Україні скоротилася на понад 4 роки, жінок – на
понад 1,5 року. Найбільших втрат від підвищення смертності у цілому
за трансформаційний період зазнало населення у працездатному віці,
зросла  чоловіча  надсмертність,  збільшився  статевий  розрив  щодо
тривалості життя (в Україні він становить близько 12 років проти 5 – 8 у
країнах Європейського Союзу) [3].
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Очікувана тривалість життя в Україні тримається на рівні 68 років
і за очікуваною тривалістю життя жінок (у 2010 р. – 74,3 р.) ми відстаємо
від провідних європейських країн на 5–9 років, для чоловіків (62,5 р.) – на
9 – 12 років. Коефіцієнт дитячої смертності в 2,5 рази вищий, ніж у
“старих” країнах ЄС; рівень смертності від туберкульозу – у 20 разів.
Показник середньої очікуваної тривалості життя (СОТЖ) є соціально
детермінованим, тобто смертність, як правило, вища, а СОТЖ нижча в
бідних,  технологічно відсталих,  погано  організованих,  соціально
розрізнених  країнах,  що  недбало  ставляться  доздоров’я  нації  та
характеризуються непослідовністю соціальноекономічногорозвитку [3].

У Декларації ООН, до якої на Саміті ООН у вересні 2000 року
приєдналась Україна,  визначені Цілі Тисячоліття в галузі розвитку в
період до 2015 року. Наша держава взяла на себе зобов’язання досягти
цих цілей, зокрема  в царині подовження тривалості життя та збереження
здоров’я дітей і матерів як основи збереження нації, що є однією з
головних Цілей розвитку тисячоліття. Для цього необхідні зміни як на
державному,  так  і  на  індивідуальному  рівнях,  у  способі  життя  та
самозбережувальній  поведінці,  переорієнтації  діяльності  системи
охорони здоров’я, підвищенні рівня життя, оздоровленні екології, тобто
реалізація комплексу заходів, що зачепили б весь уклад суспільного
життя [7].

Державні програми у напрямі виконання Україною зобов’язань
щодо зменшення дитячої смертності та поліпшення здоров’я матерів
дали позитивні результати: значно зменшився рівень смертності дітей
віком до 5 років: з 12,3 на 1000 народжених живими – у 2003 р. , –
до 11,0 –  у 2010 р. та рівень материнської смертності: з 19,8, – на 100 тис.
народжених живими,   до 13,0 відповідно [4].

Загальна розбалансованість наявної моделі української системи
охорони  здоров’я  та  негативні  показники  медикодемографічної
ситуації обумовлені багатьма чинниками, до яких слід віднести:

– недосконалість законодавчої та нормативної баз;
– технологічне відставання від світових медичних стандартів;
– недосконалість  механізмів  фінансування  системи  охорони

здоров’я та нераціональне використання наявних ресурсів[1].
Стан здоров’я людини на 30 – 50 % залежить від її власного

свідомого ставлення до себе, до вибору та дотримання оптимального
способу життя тощо.

Необхідно на державному рівні:
– визнати на рівні держави існування у людини репродуктивних

прав та забезпечити їх здійснення;
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– підвищити культуру статевого виховання та освіти;
– забезпечити високий рівень надання послуг в сфері здійснення

та охорони репродуктивного здоров’я та застосування репродуктивних
технологій і планування сім’ї;

– зробити  доступною  інформацію  про  репродуктивні  права,
нові репродуктивні технології та методи планування сім’ї та водночас
забезпечити конфіденційність інформації про здійснення фізичною
особою репродуктивних прав;

– підвищити  рівень  правової  захищеності  людини  та
громадянина в сфері здійснення та охорони репродуктивного здоров’я;

– формувати здоровий генофонд нації, подолати демографічну
кризу і підвищити показник народжуваності.
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ДЕРЖАВНЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  ІНВЕСТИЦІЙ  У  ПРОЕКТИ
РОЗВИТКУ  МЕДИЧНОЇ  ГАЛУЗІ  УКРАЇНИ

Сучасні  умови  здійснення  інвестиційної  діяльності  у  сфері
охорони здоров’я висувають актуальні питання з визначення найкращих
напрямів вкладення капіталу у проекти розвитку медичної галузі, які
дозволяють забезпечити найвищу їх окупність та створити умови для
максимальної інтенсифікації інвестиційного процесу.

Згідно  з  методикою  оцінки  інвестиційної  привабливості
медичної галузі, розробленої у Львівському регіональному інституті
державного управління при Президентові України, виділяють основні
види інвестиційної привабливості, а саме поточну, ретроспективну,
перспективну, миттєву та динамічну [1].

Усі  перераховані  види  інвестиційної  привабливості,  окрім
миттєвої, характеризуються показником обсягу додаткових інвестицій
у розвиток галузей, тобто рівень інвестиційної привабливості можна
оцінювати  шляхом  співставлення  раціональних  галузевих  обсягів
інвестицій.

Оцінку інвестиційної привабливості інфраструктури медичної
галузі  слід  розглядати  за  системою  часткових  показників,  які
відображають  основні  фактори  впливу  на  обсяги  інвестицій.  Ці
показники об’єднано у п’ять груп:

– показники, що характеризують питому капіталомісткість послуг
або продукції, нормативну прибутковість продукції (послуг), тощо;

– показники, що характеризують основні виробничі фонди, за
допомогою яких надаються послуги, або виробляється продукція;

– показники, що характеризують попит на продукцію та послуги
галузі;

– показники, що характеризують ризик інвестиційної діяльності;
– показники, що характеризують державну підтримку розвитку

медичної галузі.
Ці  показники  лягають  в  основу  розробки  рекомендацій  щодо

удосконалення організації плановоаналітичної роботи відповідних органів
державної влади та місцевого самоврядування, що має на меті підвищення
ступеню оперативності надання потенційним інвесторам інформації про
інвестиційну привабливість структурних складових галузевої системи та
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збільшення повноти та надійності  інформації шляхом  удосконалення
статистичної звітності та методів обробки статистичних даних.

За  умови  достатності  статистичної  інформації  процес
розрахунку  розміру  інвестицій  можна  чітко  формалізувати  за
алгоритмом, представленим на рис.1.

Рис. 1. Алгоритм розрахунку обсягу інвестицій у медичну галузь

При формуванні  системи державного  регулювання розвитку
медичної  галузі  слід  орієнтуватися  на  послідовність  оцінки  її
інвестиційної оцінки, яка приведена на рис.2.

Зазначимо, створення сприятливого інвестиційного клімату у
медичній  галузі,  насамперед,  пов’язане  з  чітким  державним
регулюванням  інвестиційної  діяльності.  Структурна  перебудова,
оновлення і розвиток галузі на сьогодні залежить від ефективності
інвестиційної діяльності, яка зараз, на жаль, має недостатні обсяги. Саме
тому  необхідно  знайти  адекватний  сучасним  умовам  механізм
державного  регулювання,  який  би  органічно  поєднував  форми
іноземного,  державного та приватного    інвестування, оптимізацію
взаємозв’язків різних суб’єктів інвестиційної діяльності, розробити
відповідну законодавчонормативну базу, а також інші заходи, які мають
впорядкувати інвестиційний процес як у окремих структурах медичної
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галузі так і в усій галузі. Серед регуляторних заходів, які спрямовані на
вдосконалення механізму державного регулювання розвитку медичної
інфраструктури, слід виокремити вдосконалення  системи податків,
надання  фінансової допомоги,  посилення  ролі  державних  норм  та
стандартів, антимонопольних заходів та політики ціноутворення.

Рис. 2 . Блок-схема послідовності оцінки інвестиційної
привабливості медичної галузі
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Таким  чином,  ефективна  державна  інвестиційна  політика  є
суттєвим  важелем  реформування  медичної  галузі  сфери  охорони
здоров’я України. Державне  регулювання інвестиційної діяльності
охоплює умови інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням
усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.
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Гуштик  Н. П.
м. Львів

ДЕРЖАВНЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  В  ГАЛУЗІ  БУДІВНИЦТВА:
ДОЗВІЛЬНИЙ  АСПЕКТ

Будівництво – чутливий чинник стану економіки і регулятор її
розвитку.  Цим  зумовлена  посилена  увага,  що  приділяється
забезпеченню стабільності  галузі. Наслідки глобальної економічної
кризи істотно вплинули на українську будівельну галузь та призвели
до значного зниження доходів на будівельному ринку. Не зважаючи на
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це будівельна галузь є однією з найважливіших в українській економіці,
яка забезпечує від 2 до 3% ВВП.

Державне  регулювання  в  галузі  будівництва  здійснюється
низкою нормативноправових актів, серед яких: Конституція України;
Цивільний, Господарський  і  Земельний  кодекси України; законами
України  “Про  Генеральну  схему планування території   України”,
“Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності ” “Про   архітектурну   діяльність”,
“Про   землеустрій”, іншими нормативноправовими актами.

Державне  регулювання  є  чинником,  який  мав  би  сприяти
розвитку будівельної галузі. Водночас існуюча система державного
регулювання  в  галузі    будівництва  не  сприяє  привабливості
інвестиційного клімату в економіці через недосконалість та дублювання
багатьох її процедур. Поперше,  це стосується процедур вибору та
відведення земельних ділянок, наявності численних відомчих експертиз,
будівництво  та  введення  об’єктів  містобудування в  експлуатацію,
комерціалізації дозвільних послуг, суперечливості і заплутаності норм
законодавства, наявності у  ньому  прогалин  [1].  Подруге, вагомим
чинником у регулюванні галузі будівництва є формування дозвільної
системи. Дозвільну систему в галузі будівництва регулює чинний Закон
України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” [2].
Цей  закон    врегулював  відносини  між  суб’єктами  господарської
діяльності та дозвільними органами  шляхом спрощення процедури
видачі  документів  дозвільного  характеру.  Незважаючи  на
задекларований  в  законі  принцип  прозорості  процедури  видачі
документів дозвільного характеру, дотримання рівності прав суб’єктів
господарювання під час видачі дозвільних документів, чимало з цих
норм  на  практиці  не  діють  [4].  Це  підтверджується  рейтинговим
дослідженням міжнародної фінансової корпорації  “Ведення бізнесу”,
згідно з яким за показниками “дозвільна система у будівництві” України
займає одне з останніх місць серед 183 країн, які досліджувалися.

Згідно  до  чинного  Закону  України  “Про  регулювання
містобудівної  діяльності”  [3],  який    був  прийнятий  з  метою
удосконалення дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві,
адаптації регуляторної політики України до європейських стандартів
проголошувалося:

– зменшення кількості дозвільних і погоджувальних процедур,
скорочення часу їх проходження та переліку необхідних документів;

– запровадження у дозвільній системі у будівництві принципів
мовчазної згоди, єдиного вікна та організаційної єдності;
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– здійснення  окремих  видів  господарської  діяльності  без
отримання  документа  дозвільного  характеру  на  основі  декларації
відповідності матеріальнотехнічної бази вимогам законодавства;

– персоніфікації  відповідальності  суб’єктів  архітектурної
діяльності,  поступового  переходу  від  ліцензування  господарської
діяльності, пов’язаної із створенням об’єкта архітектури, до професійної
атестації виконавців окремих видів робіт.

Відповідно до статті 1 Закону замовник – це фізична або юридична
особа, яка має намір щодо забудови територій і подала в установленому
законодавством порядку відповідну заяву (клопотання). Відповідно до
визначеного статусу “замовника” в законі, особа не повинна мати права
на земельну ділянку, щоб виявити намір здійснити забудову і отримати
дозвільні документи на будівництво. Вказані зміни можуть призвести до
того,  що  права  на  отримання  дозвільних  документів  будуть
реалізовуватися особами, які на підставі договорів отримали деякі функції
замовника будівництва від землекористувачів. Відповідно вказані особи
зможуть залучати кошти від третіх осіб під час будівництва, відчужувати
об’єкти, що споруджуються. Це означає: у разі дострокового припинення
договорів  між  замовниками  будівництва  та  землекористувачами
фактично  відбудеться  ситуація,  за  якої  замовник  із  дозвільними
документами не матиме  доступу до об’єкту, не зможе  виконати свої
зобов‘язання  перед  залученими  інвесторами,  а  також  продовжити
отримання  дозвільних  документів.  Впровадження  вказаних  норм
призведе  до  введення  в  оману  зацікавлених  інвесторів  проектів
будівництва, які будуть орієнтуватися на отримані  особою дозвільні
документи, які фактично матимуть відносну правову силу, враховуючи
відсутність у замовника прав на земельну ділянку.

Спрощення дозвільних процедур, зокрема відміна обов’язкового
характеру комплексної державної експертизи проектної документації,
здебільшого залежить від категорії об’єкту будівництва. За відсутності
законодавчої класифікації категорій об’єктів будівництва створюються
передумови для підзаконного  маніпулювання цими  законодавчими
поняттями, що може призвести до втрати ефекту від задекларованого
спрощення дозвільних процедур.

У відповідності до Закону з технічних умов був знятий статус
дозвільних документів.

В той же час замовник не звільняється від обов’язку їх отримання та
виконання, в зв’язку із тим, що вони є підставою для розробки проектної
документації та  сферою контролю  територіальних органів  Державної
архітектурнобудівельної інспекції. В той же час втрата статусу дозвільного
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документа позбавляє замовника можливості захисту своїх прав засобами,
визначеними нормами закону України “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності” (зокрема, принципом мовчазної згоди тощо).

Виходячи із норм Закону (статті 30, 33, 34), замовник зможе
сформувати та подати декларацію на виконання будівельних робіт
одразу після отримання вихідних даних на проектування (містобудівних
умов та обмежень, завдання на проектування) навіть за відсутності
технічних умов, які не будуть дозвільним документом та в умовах не
розробленої проектної документації. Закон не передбачає правовий
зв’язок  та  послідовність  вказаних  процедур.  Більш  того  закон  не
передбачає стадійності проектної документації. Все це може призвести
до непередбачуваних зловживань в сфері будівництва.

Отже, з наведеного вище можемо зробити висновок про те, що
дозвільна система є складовою ефективного функціонування галузі
будівництва  і  на  сьогоднішній  день  потребує  вдосконалення
нормативноправової бази.
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ОСОБЛИВОСТІ  ДЕРЖАВНОГО  УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНИМИ  ПРОЕКТАМИ  ТА  ПРОГРАМАМИ  В  УКРАЇНІ

Соціальна політика держави у своїй основі має певний план дій,
послідовність тих чи інших заходів досягнення мети. Для їх успішної
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реалізації  використовуються  обрані  методології  та  інструменти
реалізації, тобто систему управління проектами та програмами.

Програмування  засіб регулювання соціального розвитку країни.
Втім, слабким місцем державних програм усього світу є соціальна
складова.  Найчастіше  вони  зводяться  до  програм  перерозподілу
ресурсів, або програм бюджетних витрат на соціальну сферу.

У державному управлінні близько 45% всієї суспільнокорисної
діяльності органів влади реалізується через проекти і програми, які є
значною мірою проектноорієнтованими. Досвід різних країн свідчить
про те, що зовсім різні ідеї і заходи, нечіткі плани можна розглядати в
процесі  управління  як  проекти  і  застосовувати  до них  проектно
орієнтовану технологію: чітко визначати мету і результати проекту,
склад робіт,  ураховувати зв’язки  і вплив на проект навколишнього
середовища й численних учасників, аналізувати залежність результату
від  різних  умов,  будувати  обґрунтовані  плани  реалізації  проектів,
розраховувати вплив певних ризиків на кінцевий результат [1].

Інвестиційний “соціальний  проект” як об’єкт  управління на
відміну від бізнеспроекту характеризується низкою особливостей та,
найважливішою  його  особливістю  є  те,  що  головним  інвестором
виступає держава, якій належить і пріоритетна роль в управлінні цими
проектами. Спів інвесторами можуть виступати суб’єкти державної
влади,  органи  місцевого  самоврядування,  комерційні  організації,
установи соціальної сфери, позабюджетні та соціальновідповідальні
фонди, домогосподарства, іноземні інвестори.

Методологічна  база  управління  програмою  або  проектом
соціального розвитку країни формується на концепції розподіленого
децентралізованого  управління  і  територіального  індикативного
планування. Сутність цієї концепції полягає в тому, що основна частина
опрацювання і реалізації програми соціального розвитку територій
виробляється на місцях. Функції центру в цьому процесі полягають в
координації та узгодженні регіональних планів, розподілу фінансових
ресурсів, засобів, проведенні ефективної науковотехнічної політики,
маркетингових,  соціологічних  та  інших  досліджень,  наданні
інформаційної  допомоги.  Індикативний  план  регіонального
соціального  проекту  є  елементом  децентралізованого  управління
соціальним розвитком території, яка поєднує декілька адміністративно
територіальних одиниць.

Вітчизняне децентралізоване управління соціальним розвитком
територій  здійснюється  за  певним  алгоритмом  –  адміністративні
органи  управління  територією  розробляють  регіональні  програми
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соціального розвитку, що містять локальні індикативні плани, погоджені
з планами інвестиційних проектів і соціальних заходів підприємств,
джерелами  фінансування.  Разом  з  регіональними  програмами
визначаються  комплекси  показників  економічного  і  соціального
розвитку  територій,  прийняті  як  вихідні  дані  для  розрахунку
індикативних планів. На етапі координації регіональних соціальних
програм  здійснюється  узгодження,  фільтрація,  агрегування,
затвердження регіональних показників для одержання вихідних даних
узагальненого (державного) індикативного плану. Найчастіше державні
соціальні програми (проекти) формуються в Міністерстві праці та
соціальної політики із залученням відповідних організацій, відомств,
місцевих адміністрацій. Окрім цього державні соціальні програми
можуть  бути  ініційовані  іншими  установами  та  організаціями  –
Кабінетом Міністрів, Верховною Радою, Адміністрацією Президента,
профспілками, партіями, об’єднаннями громадян. Слід зауважити, що
надані для розгляду цими органами соціальні програми мають певні
характерні недоліки:

– відсутність чіткого розуміння сутності та механізмів стратегічного
планування, законодавчо закріплених процедур його виконання;

– до  стратегічного  планування  практично  не  залучаються
органи місцевого самоврядування, населення і стейкхолдери;

– у багатьох стратегічних планах відсутні окремі важливі розділи
(ситуаційний  або SWOТаналіз,  механізм  фінансового  забезпечення,
соціальна реклама, оцінка та управління ризиками, сценарії розвитку тощо);

– обмежена залученість до розробки та реалізації стратегічних
програм науковців та консультантівфахівців;

– брак досвіду у муніципальних службовців щодо використання
проектного  підходу,  проведення  соціальної  реклами,  залучення
населення до реалізації окремих заходів тощо.

З огляду на це, в основу регіональних і муніципальних програм
соціальноекономічного розвитку закладаються ринкові принципи, що
поєднують  поняття  “соціальна  допомога”  і  “ринкові  механізми”.
Основними цілями таких пілотних проектів є впровадження механізмів
підвищення результативності соціальних проектів,  у  тому  числі  за
рахунок використання інноваційних практик: реалізації зустрічних
зобов’язань одержувачів допомоги,  забезпечення принципу “гроші
прямують за споживачем”, оптимізації соціального обслуговування,
розширення  і  демонополізація  ринку  соціальних  послуг.  Втім,
використанню інновацій у сфері надання соціальних послуг заважає
низка  характерних  для  вітчизняного  державотворення  та  бізнес
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середовища чинників: бюрократія, боротьба колег, штучні інтереси,
неадекватні ресурси, закони, правила та політична опозиція, проблеми
координації,   логістика  тощо.  Зокрема,  на  думку  експертів,
впровадження  інновацій  у  державне  управління  України
унеможливлюють:  недосконалий  процес  складання  бюджету;
відсутність довіри громадськості до влади, права власності; недостатня
професійна та соціальна компетентність службовців; застарілі технології
та комунікації тощо

Вагомим  чинником,  що  впливає  на  ефективність  реалізації
соціальної політики держави є вдалий вибір типу соціального проекту.
Для вітчизняного державотворення прикладом такого вибору може
слугувати досвід розвинутих країн.

Світова практика планування соціального розвитку виокремлює
два  типи  таких  проектів.  Перший  –  інфраструктурні  проекти,  що
збільшують соціальні блага громадян регіону або країни в цілому за
рахунок  вдосконалення  і  розвитку  транспортної,  інформаційної,
освітньої, науковотехнічної, культурної та комунальної інфраструктури.
Вони дають позитивний ефект не тільки для інвесторів, але й для інших
учасників  ринку  соціальних  послуг  (наприклад,  реформування
природних монополій: електроенергетики, залізничної галузі, охорони
здоров’я,  житловокомунального  господарства). Цей тип  соціальних
проектів  доповнюють  програми  розвитку  іпотеки,  що  дозволять
інтенсивно розвиватися значній кількості компаній житловосоціальних
послуг в умовах нестачі власних фінансових ресурсів. Усі ці елементи
поширюють проектний підхід до інноваційної соціальної політики.

Другий  –  планові  соціальні  програми  –  це  сукупність
проектів  соціальноінноваційного  характеру,  орієнтованих  на
закріплення регіону в перспективних нішах вітчизняного і світового
ринків  соціальних  послуг.  Ці  інноваційні  програми  ведуть  до
створення національних ланцюжків доданої вартості, на виході яких
створюється  конкурентоздатний  за  світовими  стандартами
наукоємний  соціальний  продукт  (нова  послуга).  Такі  соціальні
програми і проекти націлені на створення якісно нових технологій
виробництва  побутовокомунальних,  транспортних  та  інших
послуг  і  є,   як  правило,  довгостроковими,  але  вимагають
безперешкодного  доступу  спеціалізованих  компаній  до  довгих
кредитних ресурсів. Основним завданням при формуванні таких
програм  є  розробка  і  реалізація  оптимальних  схем  проектного
фінансування  за  кошти  держбюджету,  місцевих  бюджетів  та
прибутку підприємств соціальної сфери [2, с. 168, 172].
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Ще  одним  вагомим  чинником,  що  позитивно  впливає  на
формування  соціального  продукту  є  розробка  моделі  управління
стратегічними перетвореннями  соціальної  інфраструктури  території,
житлового  будівництва  та  комунальнопобутового  обслуговування
громадян. Вирішенню цього завдання державному управлінню України
допоможе  використання  моделі  мультипроектного  управління –
конкурентного управління соціальними проектами в компаніях з матричною
організаційною структурою. Схожість загальних рис цих типів соціальних
проектів дає гарантію ефективного застосування стандартів проектного
управління в ефективній реалізації державної соціальної політики країни.
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АНАЛІЗ  ТА  ПРОГНОЗУВАННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  РЕКЛАМНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ  В  ПРОЕКТАХ  РОЗВИТКУ  ІНДУСТРІЇ  РОЗВАГ

Сучасний  стан вітчизняних  галузей  народного  господарства
потребує розвитку нових підходів до організації їх господарської діяльності,
вдосконалення систем планування інвестиційних ресурсів, вдосконалення
методів оцінки та прогнозування результатів реалізації проектів.

Переорієнтація економіки держави на ринкові відносини викликала
у  останнє десятиріччя  становлення та  розвиток специфічних  галузей
економіки, до яких належить індустрія розваг як один з прибуткових з позиції
наповнення державного бюджету видів підприємницької діяльності.

Специфічність індустрії розваг полягає у певній особливості
продукції та послуг, унікальності ринку та зовнішнього середовища,
виникненні нових підходів до організації, планування та управління
суб’єктами  господарювання  галузі  і  відповідними  інвестиційними
проектами.  Закономірно  змінюється  процес  прийняття  рішень  і
здійснення  контролю,  метою  якого  є  досягнення  рівноваги  між
управлінськими рішеннями в трьох сферах діяльності: інвестиційній,
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фінансовій та виробничій. У зв’язку з цим, першочерговими завданнями
суб’єктів господарювання індустрії розваг є довгострокова стійкість
на  ринку  та  ріст  організацій,  досягнення  яких,  у  першу  чергу,
забезпечується  ефективною  маркетинговою  стратегією  та
впровадженням проектів розвитку.

Різноманіття  продукції  та  послуг  індустрії  розваг  викликає
необхідність ефективної реклами як засобу впливу на цільову аудиторію
ринкового середовища – користувачів послуг та товарів, які надаються
та виробляються суб’єктами підприємництва галузі. Розвиток сучасної
індустрії  розваг  як  професійного  бізнесу,  вдосконалення  теорії  та
практики  маркетингу  тісно  пов’язані  з  концепцією  реклами,  її
принципами у області  створення  сприятливих зовнішніх умов  для
формування ділової активності суб’єктів господарювання. Внаслідок
наявності різноманіття інструментів реалізації, часу та тривалості дії,
реклама  як  комунікаційний  елемент  маркетингу  потребує  значних
матеріальних та інтелектуальних вкладень. Значні витрати на рекламну
діяльність фірми потребують адекватної реакції на планування бюджету
організації та управління вартістю проектів розвитку. Тому процеси
формування бюджету, оцінки ефективності рекламної діяльності та її
прогнозування займають одне з провідних місць при створенні стратегії
розвитку  індустрії  розваг  і  управлінні  вартістю  відповідних
інвестиційних проектів.

Оцінку  ефективності  рекламної  діяльності  суб’єкта
господарювання індустрії розваг при стратегічному плануванні його
розвитку пропонується виконувати на основі оцінки та аналізу витрат
на рекламу та їх співставлення з ростом обсягів послуг, що надаються.

Під витратами на рекламу слід розуміти усі витрати суб’єкта
господарювання  на  проведення  рекламних  заходів.  При  цьому
структура загальних витрат буде виглядати наступним чином:

k,1ln,,1і,BBBB р.д
іl

р.о
іl

р.п
іl

рк
іl  ,

де  р.п
іlB  – прямі виробничі витрати (оплата праці персоналу, що

зайнятий на виробництві реклами, матеріали, напівфабрикати та ін.);
р.о
іlB  – витрати, що пов’язані з організацією рекламної роботи

та розповсюдженням рекламної продукції;
р.д
іlB  – додаткові витррати, що пов’язані з рекламною діяльністю;

i – кількість споживачів реклами;
l – види рекламних послуг.
При  цьому,  з  точки  зору  суб’єкта  господарювання,  метою

рекламної діяльності є збільшення обсягів надаваних послуг та його
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стабілізація на ринку. Таким чином можна визначити залежність обсягу
надаваних послуг V

il
 від рекламних витрат  рк

іlB  наступним чином:

)f(BV рк
іlil  .

Використовуючи, при моделюванні реакції ринку з урахуванням
впливу  конкурентів,  обсяг  реалізованих  послуг  після  проведених
рекламних заходів  рк

іlV  можна спрогнозувати та описати виразом:

)(/)–(
рк
іl

рк
іро

іl
max

іl
о
іl

рк
іl

B

B
1VVVV  ,

де  о
іlV  – обсяги збуту послуг без використання реклами;

рк
ірB  – середні витрати конкурентів  t1p ,  на рекламу послуг  “l ” виду;

  t/B–BB рк
іl

t

1p

рк
ір

рк
ір  

 ,

де:  рк
іlB – рекламні витрати організації, що аналізується.

Тоді  оцінку  ефективності  рекламної  діяльності  суб’єктів
господарювання можна отримати наступним чином:

,
γ

B
–Δ)V– (VE

р.к
іlo

іl
рк
іl

рк
іl 

де:  рк
іlE   –  економічна  ефективність  рекламної  діяльності

організації;

)V– (V o
іl

рк
іl

 –  ріст  обсягів  надаваних послуг  у кількісному
вимірі;

Δ   –  прибуток  від  реалізації  одиниці  послуги  у  грошовому
еквіваленті;

γ  – коефіцієнт повторного використання реклами.
Формалізація процесу прогнозування ефективності рекламної діяльності

організації на ринку послуг індустрії розваг  рк
іlE  представлена на рис. 1.

Слід зазначити, що зміна структури попиту на продукцію і послуги
індустрії розваг, яка відбувається за рахунок ефективності реклами, визначає
вибір відповідних методів прогнозування. Серед основних факторів, які
впливають на вибір методів прогнозування, можна виділити наявні грошові
ресурси, час проведення досліджень та необхідну точність оцінки.

Найбільш доступним є прогноз на основі статистичних даних,
серед яких можна виділити метод колективної експертної оцінки та
кореляційнорегресивний метод. При застосуванні методу колективної
експертної оцінки (метод Дельфі) кожен з експертів дає два значення
величини, що прогнозується – мінімальне та максимальне, серед яких
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знаходиться  дійсне  значення.  Як  закон  розподілу  величини,  що
прогнозується, приймається закон рівномірної щільності:

max
ii

min
imin

i
max
i

i yyy
yy

1
)f(y 


  при  max

ii
min
i yyy  .

Тоді середнє значення прогнозу “i” експерта буде:

)y(y
2

1
ŷ min

i
max
il 

При цьому точковий прогноз цієї групи експертів, за умови їх
однакової ваги, набуде наступного вигляду:

l

m

1iE ŷ
m

1
ŷ  

 ,

де m – кількісний склад групи експертів.
Для  розрахунку  дисперсії  точкових  прогнозів  „i“  експертів

відносно 
Eŷ  застосовується наступна формула:

2
lE

m

1i
y–y

1–m

1
(y)D )ˆˆ(ˆ 

 .

Обчислення  коефіцієнта  варіації  за  точковими  прогнозами
експертів визначаються як:

Ey

σ
V

ˆ

ˆ
 ,

де  D(y)σ ˆ  – середньоквадратичне відхилення прогнозу..
Дослідження впливу ціни “i” послуги на рівень попиту на неї

рекомендовано проводити за наступними напрямками:
1. Прогнозування розподілу потреби у кожному виді послуги

за періодами прогнозування:

f(t)Qirf(t);Q
m

1ril   
.

2. Розподіл цін на кожен вид послуги за роком прогнозування:

f(t)Цi  .

3. Прогнозування обсягів реалізації послуг у залежності від її
цінової характеристики:

)f(ЦVir);f(ЦVil i

m

1ri   
 .
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Таким  чином,  на  основі  ймовірності  розподілу  потреби  у
кожному виді послуг за періодами прогнозування може відбуватися
короткострокове, середньострокове та довгострокове прогнозування.

Слід наголосити, що виконання стратегічних планів рекламної
діяльності  потребує  постійного  контролю  та  аналізу  ефективності
рекламних дій з наступним коригуванням і прогнозуванням результатів
рекламних заходів протягом періоду “T” реалізації стратегічних планів
(рис. 2). При чому період T складається з проміжків часу  t

1
...t

n
, що

відведені на контроль стану виконання планів  )n1,(itT
n

1i n,1  
.

Рис. 1. Алгоритм прогнозування ефективності рекламної
діяльності суб’єкта господарювання індустрії розваг
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Рис. 2. Принципова схема виконання контрольних дій з
коригування процесів стратегічного планування рекламної

діяльності суб’єкта господарювання індустрії розваг

Слід наголосити, що рекламна діяльність підприємств індустрії
розваг  як  окремої  галузі  народного  господарства  потребує
використання значних коштів. Тому розробка економікоматематичних
моделей оптимального управління рекламною діяльністю має неабияке
значення.
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Лазар П.  Д.
м. Ужгород

РЕҐІОНАЛЬНІ  АСПЕКТИ  ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ  ТА  РЕГУЛЮВАННЯ

 ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

Одним  з  першочергових  завдань  інституцій  державного
управління та регулювання економіки є створення інноваційного ринку
та  інноваційної  інфраструктури  як  сукупності  умов,  організацій,
промислових та інших суспільних об’єктів, комунікаційних структур,
нормативної  бази,  що  забезпечують  успішність  інноваційно
інвестиційної  діяльності.  За  цього  ефективність  дії  механізму
державного  управління  та  регулювання  повинна  оцінюватись
ефективністю використання та комерціалізації результатів наукових
досліджень і розробок оновлення номенклатури і поліпшення якості
продукції, що виробляється та реалізується, вдосконаленням технології
їх виготовлення, використанням нових методів управління.

Основними  завданнями  державної  політики  забезпечення
інноваційноінвестиційного розвитку регіонів повинні бути створення
умов проведення пошукових та фундаментальних досліджень; сприяння
проведенню при прикладних досліджень та технологічних розробок;
сприяння  виробництву  високотехнологічної  конкурентноздатної
продукції, організація відтворення кадрового потенціалу сфери науки,
спеціалістів з організації та управління у інноваційноінвестиційній
сфері, забезпечення розвитку інноваційного ринку.

Інноваційноінвестиційні  процеси,  тобто  інвестиції  у
інноваційноорієнтовані райони, регіони та галузі стають фундаментом
зросту української економіки. До таких регіонів та галузей можуть
належати ті, де вже сформувалися кластерикомплекси підприємств
(промисловості, науководослідні інститути, вищі навчальні заклади,
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наукові  центри),  органи  державного  управління  інноваційно
інвестиційними  процесами,  необхідна  концентрація  спеціальних
постачальників, основних виробників та споживачів, які стосуються
одного технологічного ланцюга. Модернізація системи державного
регулювання інвестицій та інновацій повинна враховувати той факт,
що  окремі  підприємства  та  науководослідні  інститути  зберегли
висококваліфіковані кадри і мають перспективні розробки в області
високих технологій, можуть стати основою зросту і  територіальної
економіки.

Особливістю інноваційноінвестиційного напрямку розвитку
регіону є доля інвестицій, що направляється на відтворення основних
фондів  суб’єктів  господарювання,  особливо  у  новітні  технології.
Особливістю цих інвестицій у інновації є їх інтегрованість, що потребує
одночасної модернізації цілісних технологічних ланцюгів, зокрема усіх
ланок  за  циклом  вертикально  інтегрованої  соціальновиробничої
системи.

Система  державного  управління  повинна  складатися  й
функціонувати відповідно до цілей і пріоритетів, для реалізації яких вона
розроблена. Пріоритетними напрямами у цьому аспекті повинна бути
оптимізація розмірів і структури інвестицій та ефективне управління її
елементами, у результаті реалізації яких передбачається досягти:

– максимізації доходів бюджету;
– оптимізації структури інвестицій в  інтересах  забезпечення

стійких передумов для  економічного зростання (зокрема з погляду
регіональних пропозицій);

– використання об’єктів інвестування як інструменту залучення
інвестицій тощо.

В загальному, враховуючи специфіку соціальновиробничої та
економічної  системи  регіону,  вектор  державного  управління
регулювання інвестицій у інновації повинен бути направлений на:

1. Життєзабезпечення інновацій та технологій. Замовниками та
споживачами інновацій, що забезпечують життєздатність економічної
системи, повинна бути держава.

2. Розвиток імпортозамінних технологій, основу яких становлять
інновації. Цей процес неможливий без чіткого планування, створення
умов для ефективної конкуренції в середині регіону та держави. Пошук
нових ринкових сегментів з їх інноваційним наповненням є завданням
перспективного розвитку економіки добавленої вартості.

3. Розвиток інформаційного забезпечення з обміну знаннями
та можливості координації зусиль інноваторів на державному рівні.
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4. Підтримку держави у конкуренції як на вітчизняному, так і на
світовому ринку.

5. Забезпечення розвитку змішаних інновацій,  які  сприяють
малому бізнесу і не стосуються ні технологічних гігантів, ні соціальних
завдань  державного  масштабу.  Ці  інновації  становлять  загальний
інноваційний  фон  (нові  комп’ютерні  програми,  нові  повсякденні
продукти широкого користування, нові методи продаж та інше).

Створення державних проектів розвитку малого та середнього
бізнесу сприяють конкурентноздатності малих та середніх підприємств,
освоєнню  сучасних  методів  управління,  сприянню  взаємного
контактування.  У  цьому  контексті  важливі  кроки  з  ліквідації
адміністративних бар’єрів на шляху інвесторів, зниження податкового
тягаря, що буде сприяти розширенню джерел залучення інвестицій у
інноваційні процеси.

У процесі конструювання механізми державного регулювання
регіональної  інноваційноінвестиційнюї  діяльності  необхідно
враховувати фактори, які стримують залучення інвестицій у інновації.
До них належать:

1. Висока ступінь зносу основних фондів.
2. Практика  пролонгації  ресурсу  обладнання.  Це  зумовлює

нарощування  темпів  майбутнього  відставання  у  ефективності
виробництва.

3. Збереження у галузях дефіциту інвестиційних ресурсів та їх
нераціональне використання. У більшості галузей не створено умов
для інвестиційного накопичення.

4. Деформація  співвідношення  цін  на  енергоресурси  та
матеріали, які є взаємозамінними. Це призвело до відсутності
конкуренції між ними і структурі попиту з орієнтацією на газ.
Це, у перспективі, зумовить дефіцит відповідних енергоресурсів
як  наслідок  відсутності  пропозицій  для  інвестування  у  їх
виробництво.

5. Невідповідність виробничого потенціалу регіону світовому
науковотехнічному рівню.

6. Відставання розвитку та об’єктивний ріст витрат на освоєння
перспективної сировинної бази добутку вуглеводнів.

7. Відсутність  ринкової  інфраструктури  та  цивілізованого
енергетичного ринку. Треба зазначити, що сучасній економіці України
притаманна  непрозорість  господарської  діяльності  монополій,  що
негативно  відображається  на  якості  державного  регулювання  їх
діяльності та розвитку конкуренції.
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8. Стан високого навантаження на екологічне середовище.
9. Звуження  експортної  складової  економіки  країни,  що

характеризує її відсталу структуру.
10. Відсутність досконалого та стабільного законодавства, в якому

враховано специфіку регіонів.
Регіональна інноваційноорієнтована економіка визначається

низкою специфічних для неї рис:
– чітко визначеною спрямованістю відтворювального процесу

на досягнення високої технологічної конкурентоспроможності країни
за рахунок наукових знань, технологій та інформації;

– наявністю соціальноекономічної інфраструктури, відповідної
завданням зростання технологічної конкурентоспроможності до рівня
найрозвинутіших країн світу;

– наявністю  технологічного  і  виробничого  потенціалу  
матеріальних  і  людських  ресурсів,  здатних  забезпечити  випуск
конкурентної високотехнологічної продукції;

– порівняно  з  традиційною  економікою  значно  вищим
показниками економічної ефективності виробництва, які більш ніж на
половину досягаються за рахунок інноваційних факторів.

Врахування зазначених особливостей інноваційної діяльності
надає  можливість  обґрунтувати  основні  орієнтири  для  створення
моделі інноваційного розвитку в межах регіонів.

Важливим підходом до аналізу та вивчення закономірностей
регіонального  інноваційного  розвитку  стає  дослідження  взаємодії
вказаних  процесів,  які  призводять  до  виникнення  та  формування
інноваційноінвестиційних утворень. Такі формування у процесі свого
розвитку трансформуються у цілісніші організаційні структури, які за
всіма ознаками належать до інноваційноінвестиційних систем – таких
динамічних комплексних системних утворень, які охоплюють процеси
інноваційної та інвестиційної діяльності.

Визначальним в управлінні інвестиційною діяльністю в умовах
трансформації вітчизняної економіки на ринкові засади є інституційне
забезпечення  політики  цієї  трансформації,  створення  ефективного
законодавчого  поля.  На  цій  основі  потрібна  невідкладна
реструктуризація  галузей  економіки  в  напрямі  соціальної
спрямованості. Це створить ґрунтовну основу підвищення дієздатності
держави в розвитку соціальної сфери, підвищення доходів населення
(зарплати,  пенсії,  надання  соціальних  послуг).  Вирішення  цього
завдання безпосередньо і опосередковано залежить від рівня оплати
праці працюючого населення, від достойного пенсійного забезпечення.
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ЗАСТОСУВАННЯ  МЕТОДОЛОГІЇ  ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ  В  ДЕРЖАВНОМУ  УПРАВЛІННІ

У сучасних соціальноекономічних умовах України актуальним
є підвищення ефективності системи державного управління, зокрема
шляхом орієнтації державної політики у тій чи іншій сфері на досягнення
конкретних  цілей,  здійснення  заходів,  спрямованих  на  отримання
окреслених результатів. Для цього необхідно здійснювати управлінську,
інвестиційну, виробничу діяльність із урахуванням жорстких обмежень
щодо  часу  та  ресурсів,  допущень  щодо  реалізації  ризиків.  Це
обумовлює необхідність використання різноманітних методів теорії
управління,  інноваційного  й  інвестиційного  менеджменту,  теорії
прийняття рішень, дослідження операцій тощо. Водночас, одним із
найпрогресивніших, апробованих і відпрацьованих у світовій практиці
методологічних підходів до здійснення цілеспрямованої діяльності
держави  є  застосування  методології  проектного  менеджменту
(управління проектами). Така методологія дозволяє чітко визначити
цілі та результати проекту, обґрунтувати його й оцінити життєздатність,
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окреслити склад робіт, розподілити відповідальність, урахувати зв’язки
та впливи на проект оточуючого середовища й усіх заінтересованих
осіб проекту, розраховувати такі впливи у вигляді ідентифікованих
ризиків, ураховувати їх у проекті та сформувати обґрунтовані на основі
конкретних розрахунків плани реалізації проектів.

Управління проектами є універсальною концепцією, що може
застосовуватись для вирішення будьяких проблем в усіх  галузях  і
напрямах,  починаючи  з  охорони  здоров’я,  освіти  та  науки,  та
завершуючи важкою промисловістю, збройними силами й оборонним
комплексом.  Саме  ця  методологія  є  дієвим  засобом  управління  в
мінливих умовах для соціальноекономічних систем, що розвиваються,
в умовах нестабільності та невизначеності, а також дефіциту ресурсів,
коли особливого значення набуває їх ефективне використання, тобто
отримання  максимального  кінцевого  виробничого  та  соціально
економічного результатiв при рацiональних витратах централiзованих
державних коштів тощо.

За  даними  Міжнародної  Асоціації  Управління  Проектами
(International Project Management Association – IPMA), використання
інструментарію  і  методології  проектного  менеджменту  в  процесі
антикризового управління дозволяє зекономити приблизно 15 ” 20%
ресурсів і 20 ” 30% часу, що витрачаються на здійснення проектів і
програм [1].

Сучасну методологію проектного менеджменту умовно можна
охарактеризувати  двома  процесами:  визначення  цілей  і  успішне
досягнення цілей. Варто зазначити, що визначення цілей розглядається
науковцями як найважливіший вид державноуправлінських рішень,
що передбачає врахування не лише притаманної суб’єктові управління
системи цінностей, а й розуміння ситуації, процесів розвитку об’єкта
управління.  Тому  обґрунтована  постановка  цілей  управління
надзвичайно важлива, адже саме цілі зумовлюють формування певного
механізму управління,  визначають зміст, принципи, вибір  методів,
технології  управління  тощо  [2].  Крім  того,  чітко  визначені  цілі
характеризують  майбутні  результати,  і  є  основою  для  оцінки
ефективності  управління.  Правильне  визначення  цілей  дозволяє
відповісти на багато питань, зокрема: “Що потрібно зробити?”, “Що
для цього потрібно зробити?”, “Які необхідні ресурси?”, “За який час
це можна зробити?”, “Скільки для цього потрібно коштів?” тощо і,
нарешті, “Чого ми хочемо цим досягти?”.

Водночас,  принципова  методологічна  системна  модель
управління проектом складається з трьох основних компонентів:
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– суб’єктів управління (активні учасники проекту (програми),
які взаємодіють при формуванні та прийняття управлінських рішень в
процесі реалізації проекту та команда управління проектом);

– об’єктів  управління  (проекти  (програми);  фази  життєвого
циклу об’єкту управління: концепція, розробка, реалізація, завершення;
комплекси робіт);

– процесу управління реалізацією проекту, який реалізується
засобами прямого та зворотного зв’язку між суб’єктами й об’єктами
управління.

Процес управління реалізацією проекту визначається рівнем
управління. Зокрема, стратегічний рівень управління охоплює весь
життєвий цикл проекту, а оперативний – розглядає роботи проекту,
виконання яких заплановано на найближчий місяць, тиждень тощо.

Визначальними у процесі управління реалізацією проекту є такі
функції управління:

– управління змістом проектів (заходами, окремими роботами);
– управління часом виконання проектів;
– управління вартістю проектів;
– управління інтеграцією в проектах;
– управління координацією в проектах;
– управління комунікаціями в проектах;
– управління якістю проектів;
– управління ресурсами проектів;
– управління інформаційними зв’язками в проектах;
– управління ризиками проектів;
– управління змінами в проектах;
– управління закупівлями в проектах тощо.
Отже,  в  сучасному  високотехнологічному  середовищі

методологія  проектного  менеджменту  є  одним  із  перевірених  і
ефективних  методів  досягнення  стійкого  розвитку  держави  та
суспільства.  Впровадження  в  Україні  проектного  підходу  і  його
активне  застосування  для  вирішення  актуальних  соціально
економічних  завдань  держави  дозволить  значно  підвищити
ефективність використання ресурсів, скоротити тривалість виконання
робіт,  а  також  сформувати  ефективну  систему  контролю,  що
забезпечить адекватну реакцію на зміни і відхилення для успішного
досягнення  очікуваних  результатів.  Це  сприятиме  масштабному
соціальноекономічному  розвитку  за  рахунок  підвищення
ефективності державного управління на усіх рівнях, а також стане
запорукою ефективного впровадження будьяких змін.
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СІТЬОВІ  МЕТОДИ  У  ДЕРЖАВНОМУ  ЦІЛЬОВОМУ
ПРОГРАМУВАННІ   НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО  РОЗВИТКУ

Одним  із  перспективних  методів  розробки  і  управлення
реалізацією державних цільових комплексних програм (ДЦКП) науково
технічного та інноваційного розвитку є методи сітьового планування і
управління (СПУ). Методи СПУ були розроблені наприкінці 50х років
у США спочатку у корпорації “Дюпон” для складання планівграфіків
великих  комплексів  робіт  з  модернізації  заводів  фірми  (метод
критичного шляху CPM – Crіtіcal Path Method), а пізніше і незалежно
від цього – у військовоморських силах США був створений метод
аналізу  й  оцінки  програм  PERT  (Program  Evaluatіon  and  Revіew
Technіque)  для  реалізації  проекту  створення  ракетної  системи
“Поларис”, що поєднував близько 3800 основних підрядників і включав
60 тис. робіт. Ці методи широко використовується у світі й нині. Існує
досвід  застосування  СПУ  в  українській  економіці  для  складання
пятирічних планів народного господарства, хоча в останні 20 років ці
методи практично не використовуються.

Методи СПУ є елементом автоматизованих систем управління,
які призначенні для управління діяльністю колективів, що мають у
розпорядження  певні  людські,  матеріальні,  фінансові  ресурси  і
виконують  комплекс  робіт  для  досягнення  визначенної  мети.
Особливість методів СПУ – системний підхід до організації управління,
згідно якому колективи виконавців, які приймають участь у виконанні
визначенного завдання, не дивлячись на їх різний правовий статус
(підпорядкованість, форму власності, організаційноправову форму
господарювання),  розглядаються  як  елементи  єдиної  складної
організаційної системи.
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Основою методів СПУ є сітьові графіки, які відноситься до
графічних методів планування, що використовуються при розробленні
програм (проектів) і моніторингу за їх виконанням. Для будьякого
типу  програми  (проекту)  основними  факторами  є  тривалість  її
реалізації  (час), витрати  і наявність  ресурсів. Сітьові методи були
розроблені для планування та спостереження усіх факторів як оремо,
так і в різних комбінаціях.

Використовуючи  вище  зазначені  методи,  ДЦКП  легко
представити  у  виді  сітьового  графіка,  на  якому  окремі  завдання
програми пов’язані між собою таким чином, щоб основна увага була
зосереджена на важливих для виконання програми завданнях (роботах).*

Найдовша послідовність цих завдань (етапів, робіт) утворює, так званий
“критичний  шлях”  програми.  Для  використання  методів  СПУ  з
найбільшою  ефективністю  при  розробці  сітьового  графіку  та
визначенні  критичного  шляху,  програма  має  містити  наступні
характеристики: точно визначені завдання та тривалість їх виконання
(або інші потрібні для цього ресурси); послідовність виконання завдань
(робіт); зв’язок певного завдання (роботи) з іншими завданнями. Таким
чином сітьові моделі ДЦКП мають детерміновану структуру. Сітьовий
графік не повинен містити замкнених контурів. Сітьові графіки можуть
наводитися у графічній формі (невеликі за кількістю завдань), або у
виді математичних матриць.

До основних параметрів сітьового графіка належать: критичний
шлях, резерви часу подій (що не знаходяться на критичному шляху),
ранні та пізні терміни здійснення подій. Ці параметри є висхідними для
отримання ряду додаткових характеристик,  а  також для аналізу та
оптимізації ДЦКП.

Аналізуючи сітьовий графік, можна оцінити доцільність його
структури, навантаження виконавців завдань на всіх етапах виконання
ДЦКП (проекту), можливість зміщення терміну початку виконання

*  Сітьовий  графік  –  це  орієнтований  граф,  вершинами  якого  є  події.
Зв’язок  між вершинами позначається  стрілками  – ребрами. В СПУ ДЦКП ребрамі
є  задання,  які  мають одну  або  декілька  числових характеристик  (час  виконання,
витрати, ресурси  і  т.  ін.). Подія  характеризує момент виконання певного  завдання
(на  сітьовому  графіку  позначається  колом).  Критичний  шлях  –  це  найдовша
послідовність  виконання взаємопов’заних  завдань  від  початку  до кінцевої  події.
Ранній  термін  здійснення  події  –  це  тривалість  найдовшого  шляху  від  початку
реалізації  програми до  данної події  (ліва  частина  кола). Пізній  термін  здійснення
події – це тривалість критичного шляху  за мінусом тривалості  найдовшого шляху
від кінцевої  події до данної  (права  частина кола).  Резерв  часу  здійснення події  –
різниця між  пізнім  і  раннім термінами  здійснення  події  (нижня  частина  кола).
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завдань некритичної зони та скорочення строків виконання ДЦКП у
цілому. Аналіз сітьового графіка і його оптимізація тісно пов’язані між
собою та як правило проводиться одночасно.

У межах календарного планування для оптимізації сітьового графіку
найчастіше використовуються резерви часу, які дозволяють встановити
черговість  наданих  вільних ресурсів,  якщо  такі  є  в  розпорядженні
керівництва. При цьому першим етапом аналізу може бути класифікація
та групування робіт за величиною резервів (повних і окремих).

Проте величина повного резерву не завжди може досить точно
характеризувати, на скільки напруженим є виконання того чи іншого
завдання некритичного шляху. Визначити ступінь складності виконання
кожної  групи  завдань  некритичного  шляху  можна  за  допомогою
коефіцієнта напруженості завдань, який є відношенням тривалості
неспівпадаючих завдань, що знаходяться між одними і тими ж подіями
(відрізків шляху), одним із яких є шлях максимальної тривалості, що
проходить через дану подію, а іншим – критичний шлях. Чим більша
величина коефіцієнта напруженості, тим складніше виконувати данне
завдання в установлений термін.

Оптимізація сітьового графіка за критерієм часу зводиться до
скорочення тривалості критичного шляху і до рівняння тривалості всіх
повних  шляхів  сітьового  графіку.  В  ідеалі  усі  повні  шляхи  мають
перетворитись у критичні або принаймні у підкритичні шляхи. Тоді всі
завдання  будуть  виконуватися  з  рівним  напруженням,  а  загальний
термін завершення ДЦКП істотно скоротиться.

Таблиця 1
Послідовність і тривалість виконання завдань (робіт) ДЦКП
науково-технічного та інноваційного розвитку промисловості

України на 2012 – 2025 рр.

Позначення 

№  Завдання (робота) 
Трива-
лість, 
міс. 

Подія, якою 
завершується 

робота 

Подія, 
що 

передує 

Наступна 
подія 

1  2  3  4  5  6 
0  Початок реалізації 

Державної цільової 
комплексної програми 
науковотехнічного та 
інноваційного розвитку 
промисловості України на 
2012 – 2025 рр. 

  А    Б, В 
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Продовження табл. 1

1  2  3  4  5  6 
1  Здійснення заходів, 

спрямованих на 
вдосконалення діяльності і 
посилення координації 
роботи органів виконавчої 
влади 

4  Б  А  Г, Д, Е 

2  Визначення системи 
державних цільових програм 
розвитку окремих секторів 
промисловості та з 
удосконалення 
відтворювальних пропорцій  

9  В  А   Е, Є 

3  Створення умов для 
функціонування 
розгалуженої системи 
малого та середнього бізнесу 

12  Г  Б  Д 

4  Застосування засобів 
державного стимулювання 
малого та середнього бізнесу 

18  Д  Г  Е, Ж, З 

5  Застосування засобів 
державного стимулювання 
інноваційної діяльності 

24  Д  Б  Е, Ж, З 

6  Посилення стимулюючої 
функції держави із 
заохочення ділової 
активності підприємців у 
справі відродження та 
розвитку промислового 
виробництва, впровадження 
досконалих корпоративних 
моделей управління 

12  Е  Б  Ж, Є 

7  Передбачення у державних 
бюджетах витрат на 
реалізацію державних 
цільових програм 

6  Е  В  Ж, Є 

8  Застосування засобів 
державного стимулювання 
інвестицій у розвиток 
промисловості 

24  Е  Д  Ж, Є 

9  Розвиток системи охорони 
промислової інтелектуальної 
власності 

12  Є  Е  І 
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Закінчення  табл. 1

Тривалість робіт у таблиці прийнята умовно за відсутності чітких
даних про тривалість  виконання  завдань  (робіт) у  ДЦКП  науково
технічного та інноваційного розвитку промисловості України на 2012 –
2025 рр. При визначені їх тривалості приймалися до уваги лише кінцеві
терміни: події А, Б, В – за 2012 рік, події Г, Д, Е –  протягом 20132014

1  2  3  4  5  6 
10  Організація контролю за 

фінансуванням і виконанням 
державних цільових програм 

6  Є  В  І 

11  Формування ефективної 
структури промислового 
виробництва 

12  Ж  Е  І 

12  Зміцнення матеріально 
технічної бази наукових 
установ 

24  Ж  Д  І 

13  Формування технологічних 
кластерів пріоритетного 
розвитку промисловості 

12  З  Д  И 

14  Широке запровадження 
нової техники з 
поліпшеними техніко
економічними показниками, 
комплексна автоматизація та 
інформатизація управління 
виробничими процесами 

36  И  З  І, К 

15  Реалізація інноваційної 
моделі розвитку 
промисловості 

48  І  Ж  К 

16  Впровадження результатів 
наукових досліджень 

24  І  Є  К 

17  Технологічна модернізація 
промисловості 

24  І  И  К 

18  Підвищення конкурентних 
можливостей промислового 
виробництва, розширення 
ринків за рахунок 
входження до пріоритетних і 
ефективних для 
національної економіки 
секторів світового ринку 

36  К  І   

19  Державне стимулювання 
експорту 
високотехнологічної 
конкурентоспроможньої 
промислової продукції 

12  К  И   
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рр., події Є, Ж, З, И, І, К – з 2015 до 2025 р. Сітьовий графік за даними
таблиці наведений на рис.1.

Результати  розрахунків  параметрів  сітьового  графіка
реалізації  ДЦКП  науковотехнічного  та  інноваційного  розвитку
промисловості України на 2012 – 2025 рр. показали, що максимальна
тривалість програми, тобто критичний шлях, становить Т

мах
 = 154

місяці або  13  років  (при цьому  сукупна  тривалість усіх завдань
становить 355 місяців  дорівнює приблизно 30 рокам). Це свідчить
про те, що  за допомогою сітьового графіка  можливо  визначити,
наскільки програма вкладається у визначені терміни. Отже, методи
СПУ  є  потужним  інструментом  державного  цільового
програмування науковотехнічного розвитку.

Рис. 1. Сітьовий графік реалізації ДЦКП науково-технічного та
інноваційного розвитку промисловості України на 2012  –  2025 рр.

При  подальшої  оптімізаці ї  сітьового  графіку  ДЦКП
науковотехнічного та інноваційного розвитку в першу  чергу
необхідно  визначити  критерій  оптимізації.   На  нашу  думку,
таким критерієм має бути ефект від реалізації ДЦКП. Це можуть
бути економічний, соціальний, екологічний, науковотехнічний
ефекти відповідно до головної мети ДЦКП, або інтегральний
ефект, який визначається за допомогою певного інтегрального
нормованого  показника  ефекту.  Слід  також  взати  до  уваги
сінергетичний  вплив   з астосування   з а собі в  держа вного
регулювання науковотехнічною та інноваійною діяльністю. Він
буде  тим  більшим,   чим  більш  тривалим  буде  час  впливу
відповідних засобів регулювання.
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СИСТЕМНІ  ЗАСАДИ  ВИЗНАЧЕННЯ  СТРУКТУРИ  ПРОЕКТІВ
ДЕРЖАВНИХ  ЦІЛЬОВИХ  ПРОГРАМ

Пришвидшити  розвиток економіки  України  не  можливо  без
державної підтримки окремих галузей, яка  здійснюється на основі
реалізації Державних цільових програм та Національних  проектів
(Програм). Формування (проектування) таких Програм  вимагає від їх
ініціаторів  ґрунтовних  знань не лише  з  предметної  галузі, але  й з
управління проектами та програмами. Лише синтез цих знань дає змогу
розробити адекватні моделі Програм і на цій основі об’єктивно знайти
їх ефективну конфігурацію. Одним із етапів моделювання Програм є
профілювання їх місії та визначення структури проектів, методичні
засади якого з позицій системного підходу ще не обґрунтовувалися.

Методичні засади управління програмами відомі [3]. У них
також розглядаються питання управління місією та архітектурою, які
передбачають профілювання місії та визначення архітектури програми.
У контексті означених питань заслуговують  на увагу  наукові праці
стосовно  формування  портфелів  проектів  [2],  управління
конфігурацією проектів [5] та системного аналізу [1]. Аналіз їх змісту
свідчить  про  те,  що  в  них  не  розглядалося  завдання  управління
програмами на основі системних засад.

Метою статті  є розкриття системних засад управлінського
процесу  визначення  структури  проектів  Державних  цільових
програм.

Розгляд  Програм  з  позиції  системного  підходу    дає  змогу
обґрунтувати ефективні управлінські рішення,  уникнути можливих
помилок, а також розробити досконаліші методи, моделі та алгоритми
для здійснення управлінських дій як на етапі започаткування Програм,
так і під час їх реалізації.  Системний підхід уможливлює узгодження
змісту  множини  проектів  з  обмеженими  обсягами  фінансування
Програм. Іншими словами, застосування цього підходу, на наш погляд,
є  підмурком  для  вирішення  всіх  основних  завдань  управління
Програмами.
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Роз роблені   за са ди  передбачають   розгляд  певного
продукту  та   в і дпов і дної   Програ м и  як   двох   систем :
обслуговуваної та сервісної. Обслуговувана система (система
продукт)  у  результаті  цілеспрямованої  дії  на  неї  упродовж
певного часу  системипрограми змінює свої параметри (

Δ
Ж

о
),

керовані  характеристики  вхідних  впливів  (потоків)  (
Δ
X

o
),

параметри  підсистем  управління  (
Δ
U

о
),   а  також  показники

ефективності (
Д
Y

о
) її функціонування.

Зазначимо, що 
Д
Y

о
 = f(

Δ
X

o
,
 Δ
Ж

о
, 

Δ
U

о
,T

ф
) ( де  T

ф
 – регламентований

час функціонування системипродукту після реалізації Програми), а

Δ
Ж

о  
і 

Δ
Х

о 
 узгоджують між собою за одним або декількома критеріями,

що  належить  до  сфери  управління  конфігурацією  Програми
(структурою системипродукту).

Програма  (сервісна  системапрограма)  відображається
характеристиками  (Х

с
)  вхідних  впливів  (потоків),  внутрішніми

параметрами  (Ж
с
),  параметрами  підсистеми  управління  (U

c
)  та

показниками  (Y
с
)  ефективності    функціонування.  Показники  Y

с

характеризують  дії  {d},  що  здійснюються  системоюпрограмою
стосовно  або  вхідних  впливів  (потоків)  обслуговуваної  системи
продукту  (Х

о
),  або    її  внутрішньої  будови  (параметрів)  (Ж

о
),    або

параметрів підсистеми управління (U
о
), або одночасно і Х

о
, і Ж

о
, і  U

о
.

У результаті дій {d} відбуваються перетворення {с} стосовно  Х
о
, або

Ж
о
,  або U

о
, або і Х

о
, і Ж

о
, і U

о
.

Вихідним  положенням  профілювання  місії  Програми  є
“бачення”  продукту.  Воно  відображає  властивості  (Y

об
)  системи

продукту після переведення її із початкового стану у бажаний, а також
конфігурацію (Ж

об
, Х

об
, U

об
) Програми:

Y
об

= Y
о
+

 Δ
Y

о
;  Х

об
= Х

о
+

 Δ
X

o
;  Ж

об
= Ж

о
+ 

Δ
Ж

о
; U

об
= U

о
+

Δ
U

о
 .      (1)

У цьому разі перетворення  {ρ}  стосуються початкового стану
системипродукту  (Х

о
,  Ж

о
,

 
U

о
),  які  зумовлять  його  початкові

властивості(показники) (Y
о
):

{ρ}       (
Δ
Х

о
, 

Δ
Ж

о
, 

Δ
U

о
 ).                                      (2)

Отже, на етапі планування Програм на передній план виступають
бажані показники ефективності системипродукту  (Y

об
 ), які зазвичай

відображаються  у  місії  тієї  чи  іншої  Програми,  і  фактично  є  її
стратегічним результатом.

Ці показники визначаються на основі системного дослідження
Програм:

Y
об 

    (
 
Y

о
+

 Δ
Y

о
);  

Δ
Y

о
     

 
(

Δ
Х

о
, 

Δ
Ж

о
,
 Δ
U)

 
     

 
{ρ}    {d}    {ПР},            (3)

де {ПР} – початкова множина проектів Програми.
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Таким чином, множина дій {d} визначає початкову множину
проектів {ПР}.

Не вдаючись до обґрунтування методів дослідження системи
продукту, на основі яких визначаються зміни конфігурації Програми
(

Δ
Х

о
, 

Δ
Ж

о 
та 

Δ
U

о
  ),  зазначимо,  що  вони  матимуть  свої  особливості

стосовно  прикладних  сфер.  Водночас,  однозначно  можна
стверджувати, що спільною їх основою є теорія моделювання систем
та прогнозування їх показників ефективності.

Концептуально  означений  системний  підхід  дослідження
Програм,  що  є  основою  ефективного  управління  ними,  є  першим
кроком на шляху створення науковометодичних засад управління їх
архітектурою, зокрема, визначення структури проектів.

Наступним етапом цього процесу є визначення ефективної
(раціональної) множини перетворень {с} з метою змін 

Δ
Х

о
, 

Δ
Ж

о 
 та

Δ
U

о
.  Ці  зміни,  як  відомо  з  теорії  управління  конфігурацією,

стосуються об’єктів  конфігурації та конфігураційних баз проектів
(програм).   Елементарними  складовими,   що  змінюються
(перетворюються), є об’єкти конфігурації, які ідентифікуються за
фізичними та функціональними параметрами. Ці об’єкти можуть
замінюватися, доповнюватися (відніматися), відновлюватися або
модернізуватися.

Кожне перетворення системипродукту здійснюється з певною
метою (ціллю), яка випливає з місії Програми. Множини цілей {Ц}, що
формується у контексті профілювання місії (М), відповідає множина
перетворень {ρ} системипродукту. Одній цілі може відповідати одне
або  декілька  перетворень.  Таким  чином,  коли місія Програми  (М)
скерована на підвищення ефективності функціонування (

Δ
Y

о
) системи

продукту, то цілі цієї Програми стосуються змін складових системи
продукту (

Δ
Х

о
, 

Δ
Ж

о 
,
Δ
U

о
).

Для  досягнення  кожної  окремої  цілі  вирішується  одна  або
декілька задач {З}: Ц          {З}.  Кожна із задач З практично вирішується
на основі здійснення відповідного перетворення ρ : З        ρ.

Профілювання місії Програми, у першу чергу, полягає у визначенні
множини цілей (підцілей), а також у формулюванні множини задач {З},
перетворень {ρ}, дій {d} та проектів {ПР}: М        {Ц}       {З}      {ρ}   {d}    {ПР}.

З  огляду  на  те,  що  місія  М  може  бути досягнутою  різними
варіантами  множин  цілей  {Ц},  завдання  профілювання  місії
ускладнюється  –  слід  не  лише  знайти  множину  цілей  {Ц},  але  й
ефективний сценарій (варіант) досягнення місії – {Ц}

е
. З цією метою,

на  наш  погляд,  потрібно    обґрунтувати  ефективну  множину
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перетворень  {ρ}
е
, а також  відповідну до неї множину  дій  {d}

е
, що

визначають початкову структуру проектів.
Важливим  елементом  системних  засад   визначення

структури проектів Програми є уніфікація складових її системи
продукту.  Виконаний  нами  аналіз  функціонування  штучних
системпродуктів  у  різних  предметних  галузях    дає  підстави
стверджувати,  що  управління  їхніми  Програмами  стосується
таких основних груп чинників ефективності функціонування [4]:
предметної (П); соціальної (С); технологічної (Т

л
); технічної (Т

н
);

виробничої  (В);  ресурсноенергетичної  (R
e
);  матеріально

ресурсної  (М
р
),   організаційномасштабної  (О);  стандартно

якісної  (Я
с
);  інформаційної  (І);  управлінської  (У).  Ці  групи

чинників зумовлюють ефективність процесів як зовнішньої (Х
о
)

та внутрішньої (Z
o
) складових, так і підсистеми управління (U

o
)

системпродуктів. А тому їх слід віднести до уніфікованої бази
(множини) чинників ефективності функціонування цих систем,
яку  слід  використовувати  для  визначення  структури  проектів
Програм.

Отже,  важливим  етапом  визначення  структури  проектів
Програм (формулювання множин проектів) є означення основних груп
чинників. Кожен проект завжди стосується активізації певної групи
або окремих чинників.

Із вищенаведеного можна зробити висновки.
1. Підвищення ефективності Державних цільових програм

значною  мірою  залежить  від  об’єктивності  та  обґрунтованості
систем управління ними, зокрема, визначення структури проектів.

2. Системний підхід до розгляду функціонування продуктів
та Програм їх перетворення дає змогу розкрити складові відповідних
систем та означити множину основних груп чинників ефективності
функціонування системпродуктів.

3. Означені основні групи чинників ефективності функціонування
системпродуктів стосуються трьох складових підсистем – забезпечення,
перетворення та управління і є об’єктивними підставами  для визначення
структури проектів Програми, кожен з яких стосується активізації певних
чинників цих груп.

4.  Ефективну  множину  перетворень  системпродукту  та
ефективну  множину  дій  (проектів)  можна  визначити  на  основі
моделювання відповідно системипродуктів та системипрограми.

5.  Науковометодичними  засадами  визначення  структури
проектів системпродуктів є теорія управління конфігурацією Програм.
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КОНТРОЛІНГ  В  УПРАВЛІННІ  ПРОЕКТАМИ

Основою сучасної концепції управління проектами є погляд на
проект як на керовану зміну первісного стану будьякої системи з метою
досягнення результатів визначеного рівня якості в умовах обмеженого
часу і коштів.

Використання проектного підходу до управління бізнесом дозволяє
менеджерам заощаджувати час, матеріальні і людські ресурси, знижувати
ризик та підвищувати якість і надійність бізнеспроцесів в процесі реалізації.

Ефективне управління проектами – це системний погляд на
проект  і  його  оточення,  в  основі  якого  лежить  облік  множини
складників реалізації проекту (фінансових, організаційних, технічних,
часових і т.д.).

Важлива  роль  в  управлінні  проектами,(зокрема,  інвестицій
повинна  належати  контролінгу  функціональновідокремлених
напрямів економічної роботи, пов’язаних з реалізацією фінансово
економічної функції в проектному менеджменті. Концепція контролінгу
(70  –  80  роки  XX  століття)  орієнтована  на  систему  управління  з
акцентом на планування, контроль, координацію. Вона пов’язана з
розвитком  проектного  менеджменту,  появою  матричних
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організаційних  структур.  Інвестиційноінноваційний  проект  –  це
програма  відповідних  маркетингових  і  контролінгових  заходів,
пов’язаних з вибором ефективної стратегії реалізації.

На думку авторів [1] поняття “стратегія реалізації проекту” є
комплексним і пов’язане з вибором організаційної схеми – виконання
проекту  власними  силами  або  із  залученням  зовнішніх  ресурсів
(системного інтегратора, консультантів постачальника).

Керівник проекту  повинен поєднати  координацію дії  членів
проектної команди  (маркетолога  і служби контролінгу)  при виборі
стратегії реалізації проекту.

Контролінг інвестицій містить систему моніторингу, оцінку і
контроль інвестиційних проектів з метою вироблення управлінських
рішень, що дозволяють досягти поставлених цілей.

Контролінг інвестицій вирішує такі основні завдання:
– аналіз методики планування інвестиційних проектів;
– розробка  системи  критеріїв  для  оцінки  ефективності

інвестиційних проектів;
– координація  процесу  планування    і  бюджетування

інвестиційних проектів;
– економічний аналіз планів і бюджетів інвестиційних проектів;
– збір поточної інформації (моніторинг) і поточний контроль

ходу робіт за проектом;
– аналіз змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі і оцінка

їх впливу на процес проекту;
– коректування планів інвестиційних проектів відповідно до зміни

умов;
– контроль проекту за змістом виконаних робіт і за термінами;
– аналіз причин відхилень від плану;
– контроль над виконанням бюджету інвестицій і аналіз відхилень

від бюджету;
– оцінка майбутньої ефективності проекту з урахуванням умов,

що змінилися;
– розробка рекомендацій для ухвалення управлінських рішень.
Контролінг  інвестиційних  проектів  характеризується  низкою

особливостей, які дозволяють виділити його серед інших різновидів контролінгу;
– контролінг інвестиційних проектів орієнтований на досягнення

не оперативних, а стратегічних цілей підприємства, тобто по суті є
стратегічним контролінгом;

– контролінг оперативної діяльності здійснюється за центрами
відповідальності, а контролінг інвестиційних проектів – за проектами;
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– контролінг  інвестицій  пов’язаний  з  матричною
організаційною структурою: у кожному проекті звичайно задіяна безліч
центрів відповідальності, і контролер повинен забезпечити їх злагоджену
взаємодію в процесі досягнення поставлених цілей.

Внаслідок тривалих термінів здійснення інвестиційних проектів
система контролінгу інвестицій повинна бути орієнтована на тривалу
перспективу.

Система  контролінгу  інвестицій  повинна  бути  гнучкого,
адаптованою до змін умов зовнішнього і внутрішнього середовища
протягом всього терміну здійснення інвестиційного проекту.

Контролінг  інвестицій  повинен  охоплювати  різні  аспекти
проекту, оскільки проекти звичайно є комплексними.

Процес  створення  системи  контролінгу  інвестицій  можна
розбити на такі етапи.

Перший  етап  вибір  і  обгрунтування  інвестиційного  проекту
відповідно до цілей і стратегії підприємства. Для цього встановлюють
мету проекту і виявляють зміст і ступінь впливу чинників зовнішнього
і внутрішнього середовища досягнення цієї мети Відзначимо, що ці
здійснення інвестиційних проектів можуть бути різними: отримання
прибутку, збільшення добробуту акціонерів, завоювання стратегічно
важливого  нового  ринку,  “підстраховування”  існуючих  напрямів
діяльності підприємства тощо.

Другий етап  – вибір критерію досягнення мети проекту (метою
проекту можуть бути, наприклад, поточна вартість майбутніх грошових
потоків,  частка  ринку,  темп  зростання,  ступінь  зменшення  ризику
існуючих напрямів діяльності тощо). Якщо проект переслідує декілька
шлей, можливе використовування системи критеріїв. Корисно наперед
з’ясувати, які параметри впливають на вибрані критерії і, отже, які
існують важелі управління досягненням поставлених цілей.

Третій  етап  –  розробка  критеріїв  досягнення  цілей  і
підконтрольних показників  для кожного центру  відповідальності  з
урахуванням можливостей і повноважень менеджерів таких центрів.

Четвертий  етап  –  опрацьовування  організаційних  сторін
контролінгу  інвестицій  і,  насамперед,  організаційних  аспектів
моніторингу і контролю.  Для цього розробляється структура системи
звітності по інвестиційному проекту. Така звітність повинна фіксувати
планові і фактичні показники за етапами робіт, термінах, витратах. У
ній  також  повинні  бути  вказані  відхилення  фактичних  значень
підконтрольних показників від планових і визначений ступінь впливу
відхилень, що відбулися, на досягнення мети всього проекту.



442

Модернізація  системи  державного  управління:  теорія  та  практика

Отже, в звітності повинні бути відображені:
– фактичні результати діяльності;
– плановані показники;
– зміни зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства,

які можуть вплинути на здійснення даного інвестиційного проекту, і
ступінь впливу цих змін на досягнення поставленої мети;

– відхилення фактичних значень підконтрольних показників від
плану з розкладанням на складові;

– причини відмінностей між фактичними і плановими результатами;
– персональна відповідальність по кожній складовій відхилення.

Особливо важлива інформація в контролінговій звітності повинна бути
виділена (підкреслена,  виділена великим шрифтом, знаком тощо).

П’ятий   етап  –  розробка   і   впровадження   системи документо
обігу,  яку  дозволяє здійснювати  подальший попередній  і  поточний
контроль за відхиленнями.

Координуючи,  інтегруючи  і  спрямовуючи  діяльність  всієї
системи управління підприємством на досягнення цілей, контролінг
виконує функцію “управління управлінням” і є синтезом планування,
обліку, контролю, маркетингового аналізу, організації інформаційних
потоків,  вибору  критеріїв  комерційної  оцінки  ефективності
інвестиційних проектів в управлінні ризиками.
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КВАНТИТАТИВИ  В  АКТОВІЙ  КНИЗІ  ЖИТОМИРСЬКОГО
МІСЬКОГО  УРЯДУ  КІНЦЯ  XVІ  СТОЛІТТЯ

У давні часи різні акти громадянського стану (купівля, продаж,
поділ  майна  між  спадкоємцями,  договори,  скарги  та  багато  ін.)
записувались в спеціальних книгах, які називались актовими книгами.
“Актова  книга  Житомирського  міського  уряду”  (1582–1588 рр.)  –
рукописна  пам’ятка  української  писемності,  яка  відображає  стан
української ділової мови, містить багато елементів живої розмовної мови
кінця XVІ століття і має велике значення для історії суспільних відносин,
що склалися в Україні в той час. Пам’ятка зберігається в Центральному
державному історичному архіві України у м. Києві і складається з 88 актів.

Категорія кількості належить до універсальних категорій, в основі яких
лежить реальна дійсність у всій різноманітності її репрезентацій [1, с. 180].
Цією  категорією  цікавляться представники  точних, природничих  та
гуманітарних наук, адже “мовне позначення кількості – це лінгвістична техніка,
що має ментальну основу” [2, с.6. ].

Кількісним  способам  дієслівної  дії  в  українській  мові
присвячене дисертаційне дослідження Сидоренко Т. М.; розробила
принципи  класифікації  й  описала  основні  структурні  типи  та
семантикосинтаксичні  моделі  ґенітивноквантитативних  речень
Рабанюк  Л.  С.  Функціонально –  семантичне  поле  неозначеної
кількості в українському поетичному дискурсі дослідила Семененко
О. Ю.; функціональносемантичні параметри іменників з неповною
числовою парадигмою описала Алтицева Л. Ю. Категорію кількості
у сучасних європейських мовах досліджували Акуленко В. В., Швачко
С.  А.,  Букреєва  О.  У  порівняльно  історичному  аспекті  описала
генезис  і  еволюцію  квантитативних  імен  у  слов’янських  мовах
Лукінова Т. Б. Функціональносемантичному полю квантитативності
сучасної  української  мови  присвячене  дисертаційне  дослідження
Бронікової С. А.

У всіх зазначених вище працях категорія кількості розглядалась
на матеріалі сучасної української мови або у зіставному аспекті, проте
недостатньо  уваги  приділялось  проблемі  вираження  кількості  в
українській мові XVІ – XVІІ століть. Тому актуальним є дослідження
морфемних, граматичних, лексичних засобів позначення точної та
неточної кількості у мові XVІ століття.
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Дослідники пропонували різні терміни, пов’язані з поняттям
“кількість”: кількість, кількісність, квантитативність, множинність. У цій
роботі ми використовуємо термін “квантитативність”.

Поняття  неточної  кількості  позначається  в  лінгвістичній
літературі  різними  термінами:  розмите,  нечітке  число,  приблизна
кількість, апроксимація. Граматичні засоби вираження невизначеної
кількості  називаються  в  лінгвістичній  літературі  первинними
актуалізаторами.  До  вторинних  актуалізаторів  належать  лексичні
засоби [2, с. 9. ], серед яких такі слова як немало, колко, много.

Значення  міри  виражається  одиницями,  які  позначаються  в
мовознавчій  літературі  порізному:  розмірні  прикметники,
прикметники міри, параметричні прикметники: велебный – славний,
преподобний,  велезацный  –  вельмишановний,  подошлый  –  дуже
старий,  зуполный  –  повний,  цілковитий.  Міра  також  виражена
прислівниками: барзо – дуже, вцале – цілком, здоймом, обел – цілком,
повністю, огулом –  все  разом,  гуртом, совито  –  щедро,  подвійно,
сполечне – спільно, разом./

Часові  межі  виражено  прикметниками  вечистый  –  вічний,
оногдашний – позавчорашній, недавній,

У  пам’ятці  виявлено  групу  іменників  з  квантитативною
семантикою.

Збірні іменники: быдло – худоба, стадо, череда, суд домовый –
кухонний посуд, цен – олов’яні речі, мhд – мідний посуд, шаты – одяг,
остаток  –  залишок,  статок  домовый  –  домашнє  майно,  посуд,
інструмент, статки – маєтки, поборы – податки, данина, вhно, посаг –
придане, подданые, пожитки, домовство – домашні речі.

Слова міри і ваги: золотник – міра ваги, що дорівнює 4,26 грама,
колода, лашт, маца – міри сипких тіл, локоть – міра довжини, дорівнює
0,5  м.  До  цієї  групи можемо  віднести  також  назви  предметів,  які
служили для вимірювання: конов – кварта, кухоль, куфель – кухоль,
мошна – торба, мішок для грошей, бочка, кадь.

За частотою використання велику групу становлять лексеми –
назви грошових одиниць: грош литовский – одна сімдесята частини
гривні, грош – одна шістдесята частина копи, гривна – срібна монета,
що дорівнювала 70 литовським або польським грошам, пенязь – десята
частина гроша, таляр – монета, яка в кінці XVІ ст. дорівнювала H” 30
грошам,  копа  гроше(и),  по(л)копы гроше(и).

Спостерігається ряд іменників, в яких кількість закладена на
семантичному рівні: озимок – однорічне теля, рантух – велика суконна
хустка.
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Кількість також може виражатись на синтаксичному рівні “от
мала и до велика”.

На  морфемному  рівні  кількість  виражена  префіксом  под  та
суфіксом –ик: подвоеводый – помічник воєводи, подездок – малий кінь,
подстаростый – помічник старости, цебрик – невеличкий цебер, діжечка.

Отже, квантитативність в українській мові XVІ століття виражалась
на морфемному, граматичному, лексичному, рідше на синтаксичному
рівнях і потребує подальшого вивчення, оскільки дає краще уявлення
про особливості суспільних та політичних відносин цього періоду та
допомагає зрозуміти основи формування місцевого самоврядування.

Література
1. Акуленко  В.  В.  Категория  количества  в  современных

европейских языках. – К.: Наукова думка, 1990. – 284 с.
2. Швачко  С.  О.  Квантитативні  одиниці  англійської    мови:

перекладацькі аспекти: посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА. – 141 с.

Карбівник В. П.
м. Львів

РОБОТА  З  ТЕКСТОМ  У  ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ  ІНОЗЕМНОЇ  МОВИ

Текст  є  центром  будьякого  акту  мовленнєвого  спілкування,
зовнішньою предметною з’єднувальною ланкою між тим, хто продукує, і
тим, хто сприймає інформацію, а отже є одним з найважливіших елементів
в процесі вивчення іноземної мови. При оцінюванні тексту, призначеного
для використання окремим учнем або групою учнів, слід розглядати такі
чинники як лінгвістична складність, тип тексту, мовленнєва структура,
фізичне пред’явлення, довжина тексту і його релевантність для учня.

Під лінгвістичною складністю слід розуміти особливо  складний
синтаксис, який відволікає необхідну для опрацювання тексту увагу учня.
Однак іноді синтаксичне спрощення автентичних текстів з причини усунення
можливих додаткових підказок може привести до підвищення рівня складності
тексту. Здобуті учнем загальні та соціокультурні знання сприяють розумінню
структури та змісту тексту. Певну роль при цьому відіграє абстрактна чи
конкретна природа тексту; напр., конкретний опис, інструкції чи розповіді з
адекватними візуальними опорами є менш складними для розуміння ніж
абстрактна аргументація або пояснення. Зв’язність і чітка організація тексту
сприяє зменшенню складності опрацювання поданої інформації.



447

Матеріали  науково-практичної  конференції

Спілкування та навчання проходять через реалізацію завдань,
які  не  є  суто  мовленнєвими,  навіть  якщо  вони  передбачають
функціонування  певних  видів  мовлення  та  використання
комунікативної компетенції людини. Оскільки ці завдання не бувають
ні  звичними,  ні  автоматизованими,  вони  вимагають  застосування
певних стратегій з боку того, хто навчається та спілкується. Зважаючи
на те, що виконання цих завдань проходить через види мовленнєвої
діяльності,  вони  передбачають  опрацювання  шляхом  рецепції,
продукції, інтеракції та медіації письмових або усних текстів.

Письмові або усні тексти мають різні ступені складності, оскільки
обробка  інформації  усного  тексту  відбувається  безпосередньо  в
момент мовлення. У цілому короткий текст менш складний, ніж довгий
на подібну тему, оскільки довгий текст вимагає більшого опрацювання
причому виникають не лише додаткове навантаження на пам’ять, а й
ризик  стомлюваності  та  неуважності.  Високий  рівень  особистого
зацікавлення змістом допомагає учневі краще зрозуміти текст. Таким
чином текст, що містить слова на знайому і релевантну тему, буде,
мабуть, менш складним для фахівця у певній галузі, ніж текст, що містить
високочастотний словник більш загальної природи.

Стимулювання учнів до вираження їх особистих знань, думок, та
поглядів у межах завдання на розуміння може підвищити мотивацію і
впевненість та активізувати лінгвістичну компетенцію, пов’язану з текстом.
Включення завдання на розуміння в інше завдання також може сприяти
підвищенню цілеспрямованості та залученню учня до його виконання.

І хоча текст може бути відносно важким, типом відповіді, що
вимагається у поставленому завданні, можна маніпулювати з метою
узгодження компетенцій і характеристик учня. Структура завдання може
також  залежати  від  того,  чи  є  метою розвиток  умінь  розуміння,  чи
перевірка розуміння. Відповідно, тип очікуваної відповіді може значно
варіюватись, що ілюструється численними типами завдань на розуміння.
Застосування різних видів опор для виконання завдання може знизити
складність розуміння тексту. Підготовча фаза повинна забезпечити чітку
орієнтацію на зміст тексту   та активізувати попередні знання. Чіткі
інструкції до завдання допомагають уникати можливої плутанини, а
організація роботи, що передбачає розподіл учнів на маленькі групи,
сприятиме співпраці та взаємодопомозі у навчальному процесі.

Створення передбачення загального змісту тексту, активізація
необхідних базових знань та відбір специфічних лінгвістичних труднощів
під час фази, яка передує слуханню, перегляду або читанню, зменшує
процесуальне навантаження та складність завдання. Контекстуальна
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допомога    може  бути  також  забезпечена  розглядом  питань,  що
супроводжують текст, а також і допоміжними засобами, такими як
візуальний супровід, підкреслювання та виділення заголовків.

Завдання на розуміння може вимагати загального, вибіркового
або  детального  сприйняття  змісту  тексту.  Деякі  завдання  можуть
вимагати від читача або слухача продемонструвати розуміння основної
інформації, чітко вираженої в тексті. Очікувана відповідь може бути
невербальною, або вербальною. Остання може, наприклад, включати
ідентифікацію та репродукцію змісту тексту з певною метою, або може
вимагати від учня завершення тексту чи продукування нового тексту
шляхом виконання відповідних інтерактивних чи продуктивних завдань.
Час, відведений для відповіді, може змінюватись не лише для зменшення
збільшення складності завдання, але й для формування необхідних
компетенцій учня. Чим більше часу надається для повторного слухання
або перечитування тексту, тим більше існує можливостей застосувати
різні стратегії, щоб справитись з труднощами розуміння тексту.

Виконання  завдання  є  комплексним  процесом,  оскільки
передбачає  стратегічну  взаємодію  компетенцій  учня  та  чинників,
пов’язаних із самим завданням. Залежно від особливостей завдання
учень  застосовує  саме  ті  загальні  та комунікативні  стратегії, які  є
найефективнішими  для  виконання  цього  завдання.  Стратегії
забезпечують суттєвий  зв’язок між різними компетенціями, якими
володіє учень, та успішним виконанням завдання.

Постійний аналіз різноманітних видів роботи з текстом дозволяє
не  лише  впорядкувати    досвід,  але  й  також виявити  прогалини  та
передбачити нові можливості в процесі вивчення іноземної мови.

Коцюба Н. Й.
м. Львів

ПУБЛІЧНИЙ  ВИСТУП  ЯК  ОДИН  З  ІНТЕРАКТИВНИХ
МЕТОДІВ  НАВЧАННЯ  НА  ЗАНЯТТЯХ  З  ДІЛОВОЇ

УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ

У сучасних умовах розвитку українського суспільства особливої
актуальності набувають інтерактивні методи навчання, які стимулюють
до  інноваційних  змін  у  культурному  і  соціальному  середовищі.
Процеси  реформування  національної  системи  освіти  України
вимагають оновлення й модернізації навчальних технологій і методів
навчання. Ці методи є активним відгуком на проблемні ситуації, які
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виникають  як  перед окремою  людиною,  так  і  перед  суспільством
загалом.

Держава потребує висококваліфікованих фахівців, у тому числі
управлінців,  професіоналів,  здатних  абсорбувати  все  нове  і
прогресивне, готових до генерації і запровадження свіжих оригінальних
ідей.

Вимоги часу й розпочата радикальна реформа системи освіти
в Україні орієнтують нинішніх і майбутніх викладачів на відмові від
авторитарного стилю навчання на користь гуманістичного підходу, на
застосування методів, які сприяють розвитку творчих засад особистості
з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального
процесу  й спілкування.  Інтерактивні технології  часто відносять до
різновиду активних методів навчання. Але за своєю суттю вони дещо
відрізняються від активних методик. Суть інтерактивних технологій
полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто
навчається. Це – співнавчання (колективне, кооперативне навчання,
навчання  у  співпраці),  e  якому  і  викладач,  і  слухачі  є  суб’єктами.
Викладач постає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера
групи слухачів.

Однією з важливих складових комунікації державного службовця,
посадової  особи  органів  місцевого  самоврядування,  політичного
лідера  з  громадськістю  є  усне  слово,  вміння  виступати  перед
аудиторією, спілкуватись з великою кількістю людей. Адже управлінцеві
часто доводиться брати участь у нарадах, в засіданнях різного роду
дорадчих органів, сесій відповідних рад та виконкомів, виступати перед
громадськістю. Вербальна комунікація з громадськістю  є обов’язковим
елементом ефективної публічної діяльності управлінця. Щоб зробити
таку  комунікацією  ефективною,  необхідна  неабияка  майстерність,
вміння користуватись мовою, щоб якомога краще і зрозуміліше донести
до  людей  свої  ідеї  і  думки,  заручитись  їх  підтримкою.  Кожний
управлінець має усвідомлювати, що досконале володіння українською
мовою як в писемній, так і в усній формі є невід’ємним чинником
поваги  до  власного  народу.  Формуванню  мовленнєвих  навиків
державних  службовців  сприяє  один  з  інтерактивних  методів,  що
використовується на заняттях з ділової української мови,  – публічний
виступ.

Публічний виступ – це усне монологічне висловлення з метою
досягнення впливу на аудиторію. У сфері ділового спілкування найбільш
часто  використовують  такі  жанри,  як  доповідь,  інформаційна,
привітальна та інші види промов.
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Публічний виступ складається з декількох взаємопов’язаних між
собою етапів :

– докомунікативний  –  етап  формування  методологічних
принципів, визначення позицій, добір та оцінювання матеріалу, що
стане основою виступу;

– передкомунікативний – етап визначення стратегії і тактики
майбутнього  виступу  та  його  основної  ідеї,  вирішення  питань,
пов’язаних з  її трактуванням, відпрацювання змісту виступу, добір
засобів та прийомів його передавання;

– комунікативний – центральний у процесі спілкування. Це творча
робота  промовця  перед  аудиторією.  При  результативній  взаємодії
підготовлений та розроблений змістовний матеріал лекції стає дієвим засобом
впливу на установки, знання, вміння слухачів, формування їхніх переконань;

– посткомунікативний – визначення результативності зустрічі
зі слухачами. Цей етап іноді ігнорують, проте він потребує уваги, бо
дає змогу визначити, чи досяг промовець мети, чи задовольнили свій
інтерес  і  свої  цілі  слухачі.  Це  допоможе  наступного  разу  усунути
припущені помилки, краще врахувати запити людей [1].

Публічний виступ – мистецтво, яке звичайно потребує творчого
підходу.  Але,  водночас,  існують  практичні  рекомендації,  які  варто
пам’ятати і використовувати під час виступу.

Поперше, ефективність виступу має прямий зв’язок не з його
тривалістю, а якістю змісту тексту і сенсом того, про що йдеться, також,
за потреби, із використанням наочного матеріалу та допоміжних засобів.
У тексті оратора обов’язково мають бути присутні вступна та заключна
частина виступу. Початок має викликати інтерес, а кінець – закріпити
ключові моменти та зміст виступу.

Для  того, щоб  викликати  інтерес  в аудиторії  та втримати  увагу
присутніх до кінця виступу, промовцеві потрібно засвоїти всі функції мови і
навчитись бути уважним до якості і сили використаних слів. Слова можуть
впливати на людей непередбачувано. Від того, яке враження вони складуть і
як надовго залишаться в пам’яті аудиторії, залежить і авторитет управлінця.
Мовленнєві чинники впливу на аудиторію мають важливе значення під час
публічного  виступу. Щоб виробити вміння  та  навички  спілкування,
необхідним є систематичне й цілеспрямоване практикування в мовленні.
Саме  публічний  виступ    виробляє  навички  регулювання  добору  й
використання мовних засобів у процесі мовленнєвого спілкування, допомагає
сформувати свідоме відношення до їх використання в мовленнєвій практиці.

Важливо  під час публічного  виступу дотримуватись культури
мовлення.  Культура  ділового  спілкування  – це  майстерне  володіння
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словом, вербальними і невербальними засобами передачі інформації,
дотримання  вимог  етики  тощо.    Оскільки  в  останні  роки  зростає
інтенсивність ораторської комунікації, слід зауважити на необхідності
подальшого розвитку “риторичної культури особистості з ефективним
мисленням, якісним мовленням, оптимальним спілкуванням” [2, с. 17].
Адже від якісного або неякісного мовлення залежить врештірешт доля
окремих людей і суспільства загалом. Опанування знань стилістичних
багатств української мови насамперед державними службовцями, які
використовують слово як “знаряддя праці, носій інформації, професійну
вербальну зброю та засіб духовного впливу” [3, с. 10] сприяє піднесенню
культури й духовності нації взагалі.

Мовлення  є  ознакою  культурного  рівня  особистості  і  всього
суспільства взагалі. Адже в мовленнєвих, мовних формах відбивалися грані
культури  людини.  Мовні  конструкції, що  складалися протягом  віків,
формують думку та впорядковують її. Те, що складає внутрішній світ
людини, частково або повністю реалізується в мовленні: це інтелект, світ
емоцій,  інтуїція  та  уявлення,  світ  аксіологічних орієнтацій,  моралі,
самоаналізу, самооцінки, віра – усе це багатство й різноманітність пов’язані
із зовнішнім та внутрішнім мовленням, його культурою [2, с. 64].

Але наявності належних мовних засобів не достатньо для доречності
мовлення, яка є складовою культури мовлення, оскільки треба враховувати
такі характеристики, як ситуація, склад слухачів, комунікативні та естетичні
завдання.  Тобто, слід  враховувати важливість  відбору  стилю,  форми
спілкування (монолог, діалог, полілог), інтонації, тону спілкування. Тільки за
умов добору відповідних певній ситуації засобів та інтонації мовний контакт
буде результативним. Тому під час презентації доповіді головне  встановлення
контакту з аудиторією. Як оратор рухається, у якій позі стоїть, зоровий контакт,
вираз обличчя, рухи рук і, нарешті, одяг  все це миттєво оцінюється аудиторією.
Тембр і модуляція голосу, як правило, говорить про те, чи вірить він в те, про
що говорить. Щоб успішно подати свій виступ, слід самому бути окриленим
ідеєю, що пропагується, зробити виступ живим та енергійним.

Крім  цього,  існують  правила,  котрі  повинен  знати  кожен
промовець,  готуючись  до  публічного  виступу:  бути  простим  в
спілкуванні; бути відкритим і чітким у вираженні своєї думки; бути
конкретним і лаконічним; бути зрозумілим при викладі змісту виступу;
бути врівноваженим та цілеспрямованим.

Отже,  інтерактивні  методи  навчання,  зокрема  публічний
виступ –  як  один з  методів  навчання красномовству,    має важливе
значення на заняттях з ділової української мови під час підготовки
майбутніх  високопрофесіональних  управлінців.  Саме  інтерактивні
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методи,  на  нашу  думку,  розвивають  у  майбутньому  управлінцеві
комунікативні, творчі, дослідницькі та організаторські якості.
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РОЛЬ  ТА  МІСЦЕ  ПИСЬМОВИХ  ЗАВДАНЬ  У  КУРСІ
НІМЕЦЬКОЇ  МОВИ  ДЛЯ  МАГІСТРІВ  ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ  ТА  МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ

Стан  освіти  будьякої  держави  є  лакмусовим  папірцем,
показником її економічного та  соціального стану, її престижу на світовій
арені. Замкненість радянської школи та й усієї радянської системи в
цілому призвели в кінцевому рахунку до відставання, яке після двадцяти
років незалежності не подолане, про це свідчить і той факт, що жоден із
українських вишів не потрапив до переліку 150 провідних вишів світу.

Розпочатий процес інтеграції України у світовий  освітній контекст
ставить перед українською освітою нові вимоги. Адже цілком зрозуміло,
що школи та університети лише тоді зможуть виконувати покладені на
них функції, коли розвиватимуться у контексті світових тенденцій.

Вся освітня галузь України, механізми державного управління
освітою повинні орієнтуватися на європейські норми та стандарти. Нова
освітня  парадигма  зорієнтована  на  створення  єдиного
загальноєвропейського простору. Україна задекларувала своє бажання
ввійти  у  цей  простір,  однак  для  цього  її  система  освіти  потребує
динамічнішого  розвитку,  дедалі  ширшої  участі  у  глобалізаційних
процесах, модернізації. Однак про модернізацію освіти мова не може
іти без належної уваги до вивчення іноземних мов. А стан справ  із
володінням іноземними мовами в Україні ще далеко незадовільний. У
цьому напрямку Україну вже випередили інші постсоціалістичні країни.
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Так, в свій час Польща, взявши курс на євроінтеграцію, поставила вимогу
щодо  необхідності  володіння  іноземними  мовами  державними
службовцями  та  посадовими  особами  місцевого  самоврядування.
Незважаючи на високий рівень безробіття, на державній службі та у
органах місцевого самоврядування виявився цілий ряд вакансій, оскільки
претенденти на вакансії не відповідали поставленим до них вимогам.
Однак,  через  кілька  років  ситуація  була  виправлена.  Викладання
іноземних мов та перевірка знань почали здійснюватися за вимогами
Спільних Європейських рамкових рекомендацій Європейської Ради щодо
мов, з іншого боку – з’явилася  мотивація до вивчення іноземних мов,
сформувався запит суспільства на високоякісний освітній продукт.

Слід констатувати, що подібний запит в українському суспільстві,
на жаль, ще не сформований. Однак, він може з’явитися у найближчий
час. Тому справа викладання іноземних мов повинна орієнтуватися на
вимоги завтрашнього дня. У цьому контексті     важливе місце посідає
вимога оптимального вибору таких форм та методів навчання, які  б
дозволили досягати максимальних результатів за певну одиницю часу.
Сказане  є  особливо  актуальним  у  справі  підготовки  магістрів
державного управління та місцевого самоврядування, де тривалість
навчання максимально обмежена у часовому вимірі.

Професійноорієнтований курс іноземної мови спрямований на те,
щоб слухач курсу отримав ті навики та компетенції, які необхідні у майбутній
професійній діяльності. Однією з таких компетенцій є письмове спілкування.

На жаль, сучасна система освіти в Україні недооцінює письмо,
як форму та мету навчання. Започаткована ще у школі система так
званих творів часто перетворюється у механічне списування критичних
матеріалів до художнього твору чи переписування твору іншої особи.
Все це призводить до того, що людина з вищою освітою, а часто і
аспіранти стикаються із проблемою викладу власних думок на папері.
В той час, як у європейських країнах навики письма прививаються з
перших років навчання у школі, не говорячи вже про виші.

На всіх іспитах міжнародного зразка незалежно від рівня письмо
посідає одне із найважливіших чотирьох місць поряд із а) читанням, б)
аудіюванням, в) усним  мовленням. Жоден із іспитів,  починаючи із
найнижчого рівня А1, не проводиться без перевірки письмових навиків.

Багаторічна практика викладання німецької мови у вишах показує,
що навики письмового висловлювання у випускників шкіл та й вишів не
зовсім сформовані навіть рідною мовою. Висловлювання типу “Та у
нас  проблема  і  рідною  мовою  написати  це,  не  те  що  німецькою”
характеризує недостатню увагу до письма в українській системі освіти.
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Роль та значення письма випливає не лише із навиків письма як
цілі, але і як засобу для досягнення інших цілей. Особливо актуальним є
акцент на письмо у комунікативно орієнтованому курсі іноземної мови,
оскільки письмові завдання, вправи, письмові висловлювання готують
підґрунтя до усного висловлювання. Спокійна письмова фаза заняття є
противагою динаміці жвавого етапу заняття, підчас письмового виконання
роботи повільно, ретельно формуються навики правильності мови.

Актуальність та  значення письма продиктована ще й  цілим
рядом інших чинників:

– Письмо – це дія, а як відомо,  всі ті знання, які отримуються
через дію, тобто активно, закарбовуються у пам’яті значно міцніше.
Тому  виконання  письмових  завдань  сприяє засвоєнню лексичної  та
граматичної  форми  слова  (пор.,  наприклад,  вправу  на  доповнення
особових закінчень: Herr Kramer, woher komm… -…. ? – Aus Deutschland).

– Письмо – це творчість (наприклад складання інформації про
особу німецькою мовою: Name, Land, Ort, Alter, Hobbys тощо).

– Письмо – це матеріалізація думки (напр., опис  іноземною
мовою малюнків, схем, графіків).

– Письмо – це впорядкованість думок, ідей, інтенцій, приведення їх
у певну систему (напр., аргументована підтримка чи заперечення тези).

– Письмо – це вияв свого “я”, прояв власної індивідуальності,
неповторності [2, с.321].

У практиці викладання німецької мови виробленню навиків письма у нас
надається  значна  увага,  починаючи  вже  з  першого  заняття.  Серед
найпоширеніших письмових завдань, успішно використовуються нами наступні:

– Заповнення пропущених букв;
– Виправлення помилок у слові;
– Закінчення речення;
– Виготовлення вивісок, наприклад, про заборону чогось  (за

зразком);
– Виготовлення власних візиток;
– Виготовлення запрошення (на задану тему);
– Опис особи;
– Аргументоване висловлювання на задану тему;
– Написання листа приватного характеру;
– Написання ділового листа;
– Укладання власної біографії тощо.
Важливим моментом у справі викладання іноземної мови є вибір

широкої палітри автентичних, максимально наближених до життя вправ,
завдань. Оскільки, як зазначає С. Буттароні [1, с.244] важко сісти за стіл
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і викласти на письмі те, що не представляє жодного інтересу і в чому
людина не відчуває ніякої потреби.

Вважаємо за доцільне поділяти письмові завдання  на три групи:
1. Базові  (для  вправляння  у  граматиці,  орфографії,  напр.,

заповнення пропущених букв у слові; виправлення помилок)
2. Підготовчі (готують до самостійного вільного висловлювання,

напр., опис особи, виготовлення оголошення про заборону чогось)
3. Творчі  (самостійне,  не  кероване  використання  мовного

потенціалу, напр., написання приватного чи ділового листа).
Кожна з названих груп займає у курсі іноземної мови важливе місце

і не може бути виключена з процесу навчання. Всі три групи вправ сприяють
досягненню однієї з найважливіших цілей викладання та вивчення іноземної
мови на сучасному етапі – створення власного продукту іноземною мовою.
Цим письмовим  продуктом залежно  від рівня  володіння мовою  може
виступати лист, опис когось/чогось, стаття, заява тощо.

Література
1. Buttaroni  S.  Fremdsprachenwachstum/Susanna  Buttaroni.  –

Ismaning: Max Huåber Verlag, 1997. – 269 S.
2. Haussermann  U.  AufgabenHandbuch  Deutsch  als

Fremdsprache:  Abriss  einer Aufgaben  und  Übungstypologie/Ulrich
Haussermann; HansEberhard Piepho. – München: Iudicum, 1996. – 528 S.

Монастирський Б.  Я.
м. Львів

ПРОБЛЕМИ  РОЗМЕЖУВАННЯ  ПОЛІСЕМІЇ  СЛОВА  “PUBLIC”

В  мовознавстві  завжди  спостерігалися  зміни  смислового
навантаження різних лексичних одиниць в процесі розвитку суспільства. В
одних випадках зміни відбувалися в межах одного рамкового значення, а в
інших слова набували двох і більше значень. Причому, деколи ці значення
характеризувалися надзвичайно  широким діапазоном. В даній  роботі
розглядається спектр вживання слова “public” і його різні ситуативні варіанти
перекладу на українську мову. А також розглядатиметься вживання цього
терміну в різних англомовних країнах, в яких, через специфіку організації
суспільства і свідомості індивідуумів терміни набувають певних відтінків
значень. А  це, в  свою чергу,  призводить до  суттєвої невідповідності  в
трактуванні  певних понять  і реалій,  до  непорозумінь  і різнобою  при
спілкуванні спеціалістів однієї галузі з різних країн.
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З  метою  визначення  конотативного  значення  цього  слова
доцільно проаналізувати діалектику його вживання від найпростіших
прикладів  до найскладніших.  Вихідним  значенням  цього  слова  є
узагальнююче значення “група людей”, “народ”,  але не весь народ
країни, а “народ” як певна, значна кількість людей. Наприклад: “public
is the best judge” – “народ найкращий суддя”. В цьому випадку присудок
дієслова “to be” може вживатися як в одинині так і в множині – “is=are”.
“Awareness of public” – “обізнаність населення (народу)”; слово також
набувало  значення  групи  людей  з  певними  уподобаннями  чи
характеристиками, і в цьому випадку воно вже перекладалося методом
алітерації, наприклад: “reading public” – “читаюча публіка”, “theatrical
public” – “театральна публіка”; “general public” – “загальна (широка)
публіка”; “appeal to public” – “звертатися до народу/громади”.

Але слід відмітити, що це слово значно частіше використовується
у функції означення ніж у функції іменника. У словосполученні “public
house” воно мало два значення: одне як “публічний дім розпусти”,
друге,  як  “кафе”,  “бар”,  що  пізніше  перейшло  в  скорочену  форму
“pub”.

Найтиповішими  його  значеннями  в  цій  функції  є  наступні:
“державний”,  “суспільний”,  “комунальний”,  “громадський”,
“публічний”. Тобто, це означення в різних контекстах може набувати
одного з цих значень. Наприклад: “public opinion” – “суспільна думка”,
“public morality” – “суспільна мораль”, “public figure” – “суспільний
діяч”, “public image” – набуває трохи трансформованого значення, а
саме  –  “репутація”,  “суспільне  дзеркало”;  “public  ownership”  –
“власність громади”, “загальносуспільна власність”; “public places”,
“public  activity”,  “public  facilities”,  “public  utilities”  –  місця
загальногромадського  користування  чи  відвідування  (школи,
ресторани, басейни, транспорт, комунальні споруди); “public library” –
“бібліотека”;  “public  sale”  –  “відкриті  торги”;  “public  loan”  –
“державний  борг”;  “public  pictures”  –  “рекламні  фото”;  “public
servant” – “муніципальний державний службовець”.

Широкий діапазон використання цього слова також викликає
труднощі  в  розумінні  перекладів  даних  словосполучень,  оскільки
більшість  політиків  і  теле  і  радіоведучих  використовують в  своїх
виступах українську кальку цього слова, наприклад: публічні фінанси,
публічний  конфлікт,  публічна  особа.  Якщо  з  цих  словосполучень
скласти речення, – то буде зовсім незрозуміло, про який рівень відносин
і зловживань йдеться: “Two public figures were involved in a public conflict
because of public finances”.
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Але найпроблемнішим питанням є диференціація цих термінів
у ситуаціях, які відносяться до понять державного управління. Якщо
скористатись  Англоукраїнським  словником  термінів  і  понять  з
державного управління під редакцією Глен Райт, то стає зрозумілим,
що  терміни  “державне  управління”  перекладаються  як  “  public
administration”. Але в навчальному посібнику “English for students of
Public administration”, який вийшов  друком в 2010 р. в  НАДУ  під
редакцією завідувача кафедри іноземних мов НАДУ В. В. Шульги,
термін  “публічне  адміністрування”  перекладається  як  “public
administration”.  Але  в  багатьох  інших  словосполученнях  автори
перекладають  слово  “public”  як  “державний”.  Наприклад:  “public
policy”  –  “державна  політика”,  “public  agency”  –  “державне
управління”,  “public manager” –  “державний управлінець”, “public
official”  –  “державна  посадова  особа”,  “public  administration”  –
“публічне  адміністрування”,  “public  policy  analysis”  –  “аналіз
державної політики”, “public servant” – “державний службовець”. У
шести словосполученнях з  семи термін “public” перекладається як
“державний”.

З наведених прикладів стає очевидним, що переклад назви ВНЗ
“Академія державного управління”, кафедра “державного управління”
і  предмет  “державне  управління”  з  допомогою  словосполучення
“public administration” являється досить невідповідним, і особливо тому,
що поряд є кафедра “публічного адміністрування” і предмет “публічне
адміністрування”. Для двох останніх цілком підходить використання
словосполучень “public administration”, оскільки це буде майже, так
званий, кальковий чи алітеративний спосіб перекладу.

Для перекладу термінів “державне управління” доцільно було б
використати терміни/словосполучення “state administration” або “state
government”, можна також і “government administration”.

Для  перекладу  змісту  слова  “державний”  найчастіше
зустрічаються такі мовні одиниці, як “national”, “state”, “government”,
а “public” – для передання значення “суспільний”, “громадський”,
тобто чогось менш об’ємного. Наприклад: “state owned property” –
“державна  власність”,  “public  property”  –  “суспільна/громадська
власність”. Для передання значення “управляти” в англійській мові
використовується близько десяти мовних одиниць, які позначають
цей  процес  в  різних  сферах  діяльності  людини  (“to  govern”,
“to administer”, “to manage”, “to rule”, “to control”, “to supervise”, “to
lead”,  “to conduct”,  “to  direct”).  Ці  терміни  також  позначають
керівництво на різних рівнях.
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Стойка Б. М.
м. Львів

АНГЛІЙСЬКІ  ТЕРМІНИ  “ADMINISTRATION”  І
“MANAGEMENT”  ТА  ЇХ  ВАРІАНТИ  ПЕРЕКЛАДУ

УКРАЇНСЬКОЮ  МОВОЮ

У процесі аналізу та характеристики широкого кола питань у
контексті зазначеної проблематики поряд із терміном “administration”
(управління/адміністрування) ось уже багато років використовується
термін  “management”  (“менеджмент,  керування”).  У  літературі,
насамперед  з  питань  державного  управління,  як  зарубіжній  так  і
вітчизняній, нескладно знайти відповідні сюжети, що виокремлюють
його значимі характеристики і, відповідно, розходження з поняттям
“administration”. Зокрема, наголошується, що досить істотна різниця
між двома поняттями полягає в тому, що це поняття (administration)
означає “служити, задовольняти”, а “management” – “контролювати,
досягати  результатів”.  Інакше  кажучи,  з  одного  боку,  “служба,
обов’язок  та  практика,  з  другого,  –  “результати,  ефективність,
цілеспрямованість та наука” . Відповідно, із цих визначень випливає,
що “administration” (адміністрування) істотну перевагу надає такому
аспекту,  як  дотримування  службами  інструкцій,  тоді  як  для
менеджменту  пріорітетними  є:  а)  досягнення  результатів;
б) персональна  відповідальність  менеджера  щодо  досягнення
результатів”. Оскільки вважається, що “управління освітою дуже  схоже
на  управління  державою”,  зазначені  уявлення  про  державне
адміністрування  і  державний  менеджмент  набули  широкого
застосування і в літературі з освітньої проблематики. Менеджмент
передбачає, насамперед, “виконавську ретельність, а не визначення
того,  щосаме  треба  робити”.  Вітчизняні  автори  визначають
менеджмент в освіті як “комплекс принципів, мотивів, організаційних
форм  та  технологічних  прийомів  управління  освітнім  процесом,
спрямований на підвищення його ефективності”. “Результативність і
ефективність” згадується у визначеннях менеджменту не випадково,
оскільки  вказує  на  його,  на  відміну  від  державного  управління
(administration), бізнесовокорпоративне походження. І адміністрування
(administration), і менеджмент (management) виявляють себе, що є
їхспільною принциповою характеристикою, органічною складовою
державного управління (public administration), а відповідно і державного
управління  освітою    (educational  public  administration).  Оскільки
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державне  управління  вважається  своєрідною  формою  і  засобом
“практичного  втілення  в  життя  державної  політики”,  то  освітнє
управління/адміністрування (educational administration) в масштабах
суспільства виступає “формою і засобом” реалізації і впровадження в
життя  суспільної  (державної)  освітньої  політики  (public  education
policy). Тісний зв’язок між політикою і управлінням в освіті робить
практично  неможливим  розмежування  системи  державного
управління на політичну та адміністративноуправлінську підсистеми
і, відповідно, проведення розділу між сферою  політичного керівництва
освітою і сферою адміністративної діяльності. В англомовній літературі,
що присвячена проблемам управління в освіті, найбільш вживаними
ключовими  термінами  є  “administration”,  “management”  та
“governance”.    Англійський  дослідник  Дж.  Діалава  вказує  на
“недбалість” авторів багатьох публікацій у використанні зазначених
термінів,  зокрема,  коли  вони  вживаються  як  однопорядкові  .  З
подібними явищами нескладно зустрітись і в процесі знайомства із
вітчизняними або російськими виданнями. Поняття “administration”
(варіанта  перекладу  на  українську  мову  –  “управління,
адміністрування”; “управління/адміністрування”; “керування”) – одне
із ключових та універсальних в теорії державного управління. Стосовно
освітньої  проблематики  застосовується  поняття  “education
administration” (варіанта перекладу – “освітнє управління”, “управління
освітою”,  “керування  освітою”,  “освітнє  керування”).  Відразу
зазначимо,  що  ми  дотримуємось  у  справі  перекладу  терміну
“administration”  варіанту  “управління,  адміністрування”  ,  або
“управління як адміністрування”,  а  відповідно,  терміну “education
administration” – “управління освітою”. В залежності від контексту
можливі варіанти – “державне управління/адміністрування освітою”,
“розробка і адміністрування освітньої політики” тощо.

Що ж стосується організацій, то у цьому випадку вживають
термін “менеджмент” в незалежності від їх типу , але коли йдеться про
державні органи будьякого рівня, частіше вживають термін “public
administration” — “державне управління”, управління в технічних і
біологічних  системах  —  “control”,  господарське  управління  —
”management”, “economic management”.

У фундаментальному Оксфордському словнику англійської
мови “менеджмент” трактується як: 1) спосіб, манера спілкування
між людьми; 2) влада і мистецтво управління; 3) особливого роду
вмілість  і  адміністративні  навички;  4)   орган  управління,
адміністративна одиниця. Але найчастіше менеджмент розглядається
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як сукупність стратегій, філософій, принципів, методів, засобів і
форм  наукового  керівництва  будьякою  діяльністю  з  метою
підвищення  її  ефективності  та  задоволення  ринкових  потреб
споживач.  Галузь  людського  знання,  яка  допомагає  здійснити
функцію,  вид  діяльності  по  керівництву  людьми  в
найрізноманітніших організаціях, одержала назву “менеджмент”.
Термін  менеджмент  (анг.  management    управління)  у  вузькому
розумінні   означає  уміння  досягати  поставлених  цілей,
використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей; у
широкому – те саме, що й управління: функцію, вид діяльності по
керівництву людьми в різних організаціях.

Водночас у трактуванні і застосуванні цих понять є і відмінності.
Розглядаючи суть поняття “менеджмент”, важливо уточнити де, як і
що входить до його визначення положення. Термін “менеджмент”
по суті, є аналогом терміну “управління”, його синонімом, однак не
в  повній  мірі.  Термін  “управління”  набагато  ширше,  оскільки
застосовується  до  різних  видів  людської  діяльності  (наприклад,
керування  автомобілем); до різних сфер діяльності (управління в
неживій природі, в біологічних системах, управління державою); до
органів  управління  (підрозділам  у  державних  і  громадських
організаціях,  а  також  на  підприємствах  і  в  об’єднаннях).Термін
“менеджмент”  застосовується  лише  до  управління  соціально
економічними процесами на рівні фірми, що діє в ринкових умовах,
хоча останнім часом його почали застосовувати в США і відносно
непідприємницьких організацій.

У “Словнику іншомовних слів” менеджмент перекладається
як  сукупність  принципів,  методів,  засобів  і  форм  управління
виробництвом  з   метою  підвищення  його  ефективності   і
прибутковості.  В  англомовних  країнах  термін  “менеджмент”
вживається  досить вільно  і  в  різних значеннях,  завжди  стосовно
управління соціальноекономічними процесами на рівні фірми, що
діє в ринкових умовах, тоді як для інших значень використовуються
інші слова. Іноді до слова “management” додається слово “business”
(business management), що підкреслює його належність до соціально
економічної сфери діяльності.

Пропоновані нами варіанти, зрозуміло, аж ніяк не вважаються
остаточними  і  досконалими  і  є  відкритими  для  обговорення  і
конструктивної  критики.  Взагалі,  розгляд  термінологічної
проблематики в цій сфері породжує подекуди більше запитань, аніж
має результатом знаходження бажаних відповідей.
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МЕТОДИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ  АСПЕКТИ НА ВЧАННЯ
АНГЛОМОВНОГО  ПРОФЕСІЙНО  ОРІЄНТОВАНОГО

ЧИТАННЯ  СЛУХАЧІВ  У  ГАЛУЗІ  ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ  ТА  ПУБЛІЧНОГО  АДМІНІСТРУВАННЯ

Формування  іншомовної  професійної  компетенції  є
невід’ємною  складовою  програми  навчання  англійської  мови
магістрів – державних управлінців, що відповідає вимогам, викладеним
в Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти щодо володіння
англійською мовою як засобом міждержавного спілкування.

Інтеграційні процеси у сучасній Україні на європейському та
глобальному  рівні  вимагають  від  слухачів  державного  управління
володіння іноземними мовами, особливо англійською, що передбачає
не  тільки  опанування  лексики,  граматичних  структур,  правил
синтаксису,  а  також  опрацювання  автентичних  фахових  текстів  та
документації із врахуванням норм поведінки, стилів спілкування й
правил ділового етикету загалом [2, с. 122].

Основними  змістовними  компонентами  програми  навчання,
спрямованої на формування вмінь та навичок, що сприяють міждержавній
комунікації англійською мовою, є: теми, ситуації, автентичні тексти та комплекс
вправ,  спрямованих  на  формування  соціокультурної  компетенції
студентів [5, с.  92  –  95]. Як  зазначено в  рекомендаціях Ради  Європи,
“автентичний текст є центром будьякого акту мовленнєвого спілкування,
зовнішньою предметною з’єднувальною ланкою між тим, хто продукує, і
тим, хто сприймає, спілкуються вони безпосередньо чи на відстані” [3, с.  93].

Тексти  не  лише  створюють  контекст  для  граматичного  і
лексичного підґрунтя, але й систематично розвивають навички читання
та слухання (аудіювання). Автентичний та напіваутентичний види текстів
різних жанрів художньої, наукової літератури й публіцистики націлені
на  стимулювання  інтересу  та  підвищення  мотивації  подальшого
удосконалення мовної практики [6, с. 400 – 403].

Саме текст як повідомлення, побудоване із семіотичних знаків
за певними правилами, є основним інструментом спілкування. Одним
із шляхів соціокультурного пізнання англомовної дійсності у процесі
навчання професійно спрямованої англійської мови, що ґрунтується
на фаховій підготовці слухачів постає критичний аналіз автентичних
спеціальних  текстів,  які  містять  інформацію  загалом  про  сучасне
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англомовне суспільство та про державне управління зокрема, а також
відображають специфіку світосприйняття носіїв мови.

Тексти фахового  спрямування  є  джерелом  для  розширення
фахового  термінологічного  словника,  предметом  читання  та
обговорення  на  заняттях,  основою  для  використання  в  ситуаціях
мовлення, для аудіювання, тобто для цілеспрямованої і продуктивної
мовленнєвої діяльності студентів.

Основні завдання, що стоять перед слухачами в процесі вивчення
професійноорієнтованої літератури на іноземній мові: 1) отримання
інформації, яка б доповнювала та поглиблювала навчальний матеріал,
що опановується студентами в процесі вивчення профільних дисциплін
навчального  плану;  2)  формування  необхідних  навичок  щодо
подальшого самостійного читання літератури за фахом [1, с. 76].

Методика оволодіння навичками читання літератури за фахом охоплює
такі складові як  роботу з оригінальними професійноорієнтованими текстами,
а саме аналітикосинтетичне (і обов’язково екстенсивне) читання з відповідним
контролем розуміння прочитаного у процесі аудиторних занять та ?виконання
ефективних вправ (на спеціально підібраному для цього матеріалі) до і після
читання професійноорієнтованих текстів.

Крім тематики фахових текстів та термінологічної лексики для
активного  засвоєння  застосовується  комплекс  вправ  з  метою
вирішення комунікативних і пізнавальних проблем, а саме: лексико
граматичні вправи, які передбачають багаторазове виконання завдань
одного  типу  і  виробляють  механізми  читання  з  безпосереднім
розумінням прочитаного; вправи на отримання фактичної інформації
та  її осмислення  за змістом  фахового  тексту,  а  тому  передбачають
одночасне вирішення розумових завдань різного плану.

Робота над текстом за фахом починається з подачі та фонетичного
опрацювання термінів і термінологічних словосполучень як ізольовано,
так і в реченнях при виконанні умовномовленнєвих вправ рецептивного і
репродуктивного  характеру.  Для  семантизації  термінів  доцільно
застосовувати такі методи: визначення похідних термінів; деривація термінів;
пояснення термінів засобами англійської мови; підбір термінологічних
синонімів; підбір антонімічних термінів; порівняння термінів британського
та американського варіантів англійської мови; переклад [4, с. 55].

Для надбання необхідних навичок для роботи з професійно
орієнтованою  літературою  слухачам  варто  виконувати  вправи,
спрямовані на: впізнання (ідентифікацію) невідомих слів за асоціацією,
із контексту, за словотворчими елементами, за приналежністю до групи
інтернаціональних слів; впізнання мовних моделей у процесі читання,
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тобто розуміння мовних зразків, що мають в основі ту або іншу модель,
характерну для певного виду фахової літератури; уміння користуватися
словниками та довідниками.

Лексикограматичні  вправи  корисно давати  і  після  читання
тексту, тому що вони дають можливість ще раз зупинитися на тому чи
іншому граматичному явищі, яке може викликати певні труднощі, або
відпрацьовувати  вживання  лексики,  що  корисно  як  для  читання
наступного тексту, так і для усного мовлення, якщо в цьому є потреба.

Перед читанням тексту необхідно чітко формулювати розмаїті
завдання з метою ознайомлення із специфікою читання спеціальної
літератури і вироблення вмінь та навичок, необхідних для професійній
діяльності державних службовців: виділити головну думку; вибрати
необхідні деталі; конспективно передати зміст прочитаного рідною
мовою; узагальнити прочитане; швидко проглянути текст і вибрати
основні  наукові  факти;  знайти  відповіді  на  поставлені  питання;
прочитати схему або зобразити прочитане схематично або у вигляді
малюнку; знайти потрібне посилання, формулювання або довідку.

Післятекстові вправи служать головно для перевірки розуміння
як прочитаного тексту загалом й окремих його розділів. Вони мають
на меті оцінити зміст та інформацію прочитанного наукового тексту за
фахом. Такі вправи носять творчий характер і спрямовані не стільки на
розвиток пам’яті, скільки мислення, розумових здібностей, логіки. Ці
вправи можуть містити завдання, що контролюють розуміння змісту
матеріалу, викладеного в тексті, розвивають уміння визначити основну
і додаткову інформацію; що виявляють логікокомпозиційні зв’язки в
тексті, причиннонаслідкові відношення між явищами, які описуються
в тексті (наприклад, складіть план тексту; визначіть ключове слово,
фразу, речення в абзаці; перекажіть зміст, використовуючи ключові
слова, фрази, речення; напишіть речення, що стосуються тексту, в їх
логічній послідовності; розділіть текст на логічні частини та назвіть їх;
запишіть запитання до тексту і поставте їх у логічній послідовності
товаришам;  виправтe  анотацію  (резюме)  до  тексту;  складіть  план
прочитаного; викладіть зміст тексту за планом тощо); що сприяють
розвитку вміння висловлювати власні  судження, своє ставлення до
прочитаного, давати оцінку (наприклад, висловіть своє ставлення до
тієї  чи  іншої  думки,  явища,  твердження  в  тексті;  яку  додаткову
інформацію можна використати на основі знань з інших предметів,
щоб підтвердити чи спростувати певну думку, твердження в тексті;
дайте власне визначення певного явища; підготуйте повідомлення за
темою тексту з використанням додаткової літератури тощо).
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Отже,  запропонований  комплекс  вправ  над  оригінальними
науковими  текстами  за  фахом  спрямовані  на  формування  навичок
читання (передтекстові вправи), а також на формування вмінь читання
(післятекстові  вправи).  Вони  сприяють  організації  та  управлінню
самостійною роботою  слухачів,  а  також  формуванню  їхніх  умінь  і
навичок  у  цьому  виді  мовленнєвої  діяльності.  Методика  вивчення
англійської мови слухачами державного управління базується на роботі
з основними видами вправ та завдань з автентичними фаховими текстами
з  метою виявлення  їх  лексичних  та  структурних  особливостей,  що
забезпечує активізацію їхньої навчальнопізнавальної діяльності при
розпізнаванні соціокультурної інформації, її осмисленні та інтерпретації.
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АДМІНІСТРАТИВНА  РЕФОРМА  В  УКРАЇНІ:
НАПРЯМИ  ЗМІН  ТА  РЕАЛЬНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

Адміністративна  реформа,  чи  реформа  публічної
адміністрації, – найважливіший механізм досягнення ефективності
державного управління. За роки  незалежності система державного
управління  радянського  типу  з  властивими  їй  командними  та
адміністративними підходами не була зламана. Європейські пріоритети
України, які  всі 20 років  незалежності визнавалися як основні, не
підкріплювалися реальними кроками.

Не було проведено комплексних спроб реформувати державне
управління  та  повернути  його  обличчям  до  громадян.  Постійно
збільшувалася кількість органів, державних службовців та їх керівників.
Фактично громадянин опинився перед армією чиновників, не знаючи,
де шукати порятунку в довжелезних коридорах влади [9].

Ефективне  функціонування  держави  неможливе  без
структурованої,  упорядкованої  та  дієвої  системи  державного
управління. Система центральних органів виконавчої влади в Україні
була  невпорядкованою  через  відсутність  принципів  її  побудови,
заплутаний механізм підпорядкування та звітності. Вона має наслідком
дублювання  функцій  різними  органами,  існування  вбудованого
інституційного конфлікту інтересів, що призводить до розростання
корупції,   перевантаженості  міністерств  невластивими  їм
адміністративнотехнічними функціями  та  їх  низької  здатності  до
вироблення політики у відповідній сфері.

Питання адміністративного реформування – цілеспрямованого,
швидкого і успішного – останнім часом знову зайняло свою нішу серед
реформаторських процесів в Україні. Влада звітує про успішні темпи
реалізації  адміністративної  реформи,  впорядкування  функцій
міністерств та відомств, уникнення дублювання таких та скорочення
штатів бюрократичного апарату [4].

Разом з цим, кроки у сфері державного реформування, вжиті
впродовж  грудня  2010  –  квітня  2011  року,  а  саме  прийняття Указів
Президента України № 1085/2010 від 09 грудня 2010 року  “Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади” та №370/2011 від 06 квітня
2011 року “Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої
влади”, проведено без належного нормативного підґрунтя [7, 8].



467

Матеріали  науково-практичної  конференції

Так, за відсутності Закону “Про міністерства та центральні органи
виконавчої влади”, без розроблення та затвердження Положень про
новостворені та реорганізовані органи державної влади, це створювало
перешкоди виконанню цими органами покладених на них функцій
протягом  тривалого  часу,  інколи  місяцями  “паралізуючи”  роботу
державних органів, гальмуючи виконання тих чи інших програмних
документів, прийнятих в державі тощо.

Фактично, у результаті здійснення адміністративної реформи
має бути досягнуто поступове формування раціонального механізму
державного  управління,  який  дав  би  змогу  значно  зміцнити  та
підвищити ефективність  реалізації  виконавчої  влади,  поглибити  її
взаємодію  з  місцевим  самоврядуванням,  забезпечити  участь
громадськості у формуванні державної політики.

Відтак,  для  того, аби оцінити  результати вжитих  заходів,  їх
успішність,  ефективність та  комплексність, насамперед,  необхідно
з’ясувати  правове  підґрунтя  такого  реформування,  його  вектор  та
концептуально очікувані результати.

Правовою  передумовою  для  адміністративної  реформи  в
Україні стала Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року.
Надалі, впродовж п’ятнадцятирічного терміну центральними органами
влади  вживалися  заходи  щодо  визначення  мети  та  векторів
адміністративного реформування в Україні [3].

22 липня 1998 року Президентом України підписано Указ №810/
98 від “Про заходи щодо впровадження концепції адміністративної
реформи  в  Україні”.  Даним  Указом  в  основу  адміністративного
реформування  системи державного  управління  закладено  основні
положення Концепції адміністративної реформи в Україні, розробленої
Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи.

Концепцією  визначено  мету  реформування,  як  поетапне
створення  такої  системи  державного  управління,  що  забезпечить
становлення України  як  високорозвинутої,  правової,  цивілізованої
європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності,
культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі
та Європі.

Концепція  адміністративної  реформи  виокремила  п’ять
напрямів адміністративної реформи:

– створення  нової  правової  бази,  що  регламентуватиме
державне управління в Україні;

– формування  нових  інститутів,  організаційних структур  та
інструментів здійснення державного управління;
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– кадрове забезпечення нової системи державного управління;
– зміцнення та формування нових фінансовоекономічних основ

функціонування державного управління;
– наукове та інформаційне забезпечення системи державного

управління,  формування  механізмів  наукового  та  інформаційного
моніторингу її функціонування.

Адміністративна реформа, згідно даної Концепції, передбачалась
до реалізації у три етапи:

– підготовчий, у ході якого мали б бути розроблені та офіційно
схвалені Концепція адміністративної реформи та Програма здійснення
адміністративної реформи;

– другий, під час якого запроваджуються організаційноправові
засади  реформування  ключових  елементів  системи  державного
управління;

– третій,  спрямований  на  поглиблення  трансформаційних
процесів, формування нових інститутів, організаційних структур та
інструментів державного управління [5].

Втім,  аналізуючи  об’ємність  запланованих  перетворень  в
адміністративній ланці, зважаючи на доволі широкий спектр заходів,
запланованих у зміні системи управління, доводиться констатувати
неефективне  виконання  положень  згаданого  документу,  а  також
відсутність системності при прийнятті нормативних актів та вжиття
заходів задля їх узгодження між собою.

Так, до прикладу, 20 лютого 2006 року Президентом України
прийнято Указ №140/2006 від “Про Концепцію розвитку законодавства
про державну службу в Україні”, яким зобов’язано Кабінет Міністрів
України забезпечити розроблення на основі Концепції, схваленої цим
Указом, законопроектів з питань удосконалення державної служби в
Україні,  насамперед  проекту  нової  редакції  Закону  України  “Про
державну службу” [6]. Нова редакція Закону України “Про державну
службу”  прийнята  Верховною  Радою  України  і  Закон  підписаний
Президентом України 17 листопада 2011 року. Однак, цей Закон набирає
чинності лише з 1 січня 2013 року [2].

20 травня 2010 року Верховною радою України прийнято Закон
“Про державну програму економічного і соціального розвитку України
на  2010  рік”,  яким  визначено  цілі  (підвищення  довіри до  органів
виконавчої влади) та очікувані результати реформування, зокрема –
залучення громадян до формування та реалізації державної політики,
сприяння  впровадженню  технологій  демократичного  врядування;
забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої
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влади, запровадження державної комунікативної політики; спрощення
та підвищення якості надання адміністративних послуг; зниження рівня
корупції [1].

В  частині  адміністративного  реформування  Закон,
вибудовуючи правову базу для реформування, закріпив зобов’язання
щодо розроблення впродовж 2010 року низки проектів нормативно
правових актів, серед яких, зокрема, проект Закону “Про міністерства
та  інші  центральні органи виконавчої  влади”, проект Закону “Про
основні  засади  державної  комунікативної  політики”,  проект
Адміністративнопроцедурного кодексу України та проект Концепції
впровадження електронного врядування в Україні.

Аналізуючи  стан  виконанні  вказаних  положень,  доводиться
констатувати, що поставлені Законом завдання не виконано, відповідні
нормативні акти не прийнято.

Загалом, незважаючи на широкий спектр нормативних актів,
прийнятих у напрямку адміністративного реформування, такі не лише
не  доповнюють  один  одного,  а  й  не  сприяють  послідовному
провадженню заходів із адміністративного реформування. Очевидно,
що для досягнення поставленої мети адміністративної реформи, кроки,
які вживаються органами державної влади, мають носити системний
характер та бути узгодженими між собою.
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м. Острог

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  РОЗВИТОК  ЯК  ПРІОРИТЕТ
РЕҐІОНАЛЬНОЇ  ЕКОНОМІЧНОЇ  ПОЛІТИКИ

НА  ПРИКЛАДІ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Нова якість регіонального розвитку включає низку пріоритетних
напрямів, які, зокрема,  знайшли своє практичне втілення при складанні
регіональної стратегії Рівненської області до 2015 року (далі  Стратегії).
Головним пріоритетом у рамках Стратегії модернізація виробничого
потенціалу  та  стимулювання  ділової  активності,  що  передбачає
забезпечення  необхідних  умов  для  формування  сприятливого
інвестиційного середовища, а також сприяння залученню фінансових
ресурсів для реалізації інноваційних проектів.

У  класичній  економічній  теорії  визначено  чотири  ключові
фактори  економічного  розвитку  –  трудові  та  природні  ресурси,
капітал,  технології,   взаємопов’язані  сукупною  виробничою
функцією. Для наочності зв’язок таких факторів можна представити
у вигляді формули 1 [1] :

Q= AF (K, L, R)                                               (1)
де Q – обсяг виробництва; K – капітал, вкладений у процес

виробництва; L – трудові ресурси; R – природні ресурси, використані
у  виробничому  процесі;  A  –  рівень  розвитку  технології;  F  –
виробнича функція. Зі збільшенням капіталу, трудових та природних
ресурсів зростає обсяг виробництва. В свою чергу, роль технології,
інновацій  полягає  у  підвищенні  продуктивності   факторів
виробництва.
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В  умовах  обмеженого  ресурсного  потенціалу  мірилом
ефективності економічної політики служить продуктивність (Р),  що
виражається  співвідношенням  об’єму  виробництва  до
середньозваженої кількості використаних факторів виробництва (в)
(формула 2):

β

Q
AP  ,                                                  (2)

де А – показник розвитку технологій.
На  прикладі  Рівненської  області  інструментом  практичного

впровадження  інноваційноінвестиційного  напрямку  розвитку  є
обласні  програми: “Програма науковотехнічного та  інноваційного
розвитку  Рівненської  області  на  2011  –  2013  роки”  та  “Програма
інвестиційного розвитку Рівненської області на 2010 – 2012 роки” [2, 3].
Узагальнена мета зазначених Програм – створення сприятливих умов
для активізації в області інноваційноінвестиційної діяльності, надання
організаційної, інформаційноконсультативної та фінансової підтримки
суб’єктам  підприємницької  діяльності,  задіяним  у  цьому  процесі,
удосконалення інфраструктури та системи координації інноваційно
інвестиційної діяльності, а також сприяння підприємствам області у
впровадженні  сучасних  екологічно  чистих,  енерго  та
ресурсозберігаючих  технологій,  реалізації  нових  видів
конкурентоздатної продукції.

На регіональному рівні координацію інноваційноінвестиційної
діяльності забезпечують: головне управління економіки та інвестиційної
політики, управління освіти і науки, головне управління промисловості
та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, державна бюджетна
установа “Рівненський регіональний центр з інвестицій та розвитку”,
Рівненське регіональне відділення Державної фінансовокредитної
установи,  “Рівненська  агенція  з  супроводу  та  обслуговування
інвесторів “ІнвестІнРівне”.

В основі ефективної  співпраці перелічених вище установ та
організацій  –  спільне  відпрацювання  механізму  виявлення  та
стимулювання «точок зростання», залучення до цього процесу наявних
матеріальних, трудових ресурсів, створення ефективних господарських
об’єднань, орієнтованих на інтенсифікацію використання регіонального
економічного потенціалу.

За участі цих установ, науковців та зовнішніх експертів від ЄС в
Рівненській області було проведено поглиблене галузеве дослідження
регіональної економіки на предмет визначення потенційних “точок
зростання”, які могли б зацікавити потенційного інвестора  Узагальнені
результати дослідження наведено на рис. 1.
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Рис.1 Перспективні галузі області для
інноваційно-інвестиційного розвитку

Найбільш  економічновиправданими для  інвестора на  прикалді
Рівненської області  виявилися перші п’ять сфер інвестування (пріоритет А).

Створення нових промислових підприємств у вищеозначених
галузях або їх модернізація передбачає проходження низки етапів, що
складаються із відведення земельної ділянки, отримання численних
дозволів  та  погоджень  контролюючих  органів,  прийняття  окремих
рішень  органами  місцевого  самоврядування.  Тому  практична
реалізація  будьякого  регіонального  інноваційноінвестиційного
проекту  потребує  чіткої  координації  усіх  причетних  обласних
організацій та установ при прийнятті цілого комплексу управлінських
рішень.

Вкрай актуальним завданням органів місцевої виконавчої влади
та  місцевого самоврядування  є  створення  на  регіональному  рівні
ефективних господарських об’єднань (регіональних і міжрегіональних
кластерів, індустріальних парків тощо), орієнтованих на інтенсифікацію
використання місцевого економічного потенціалу.

Так,  у  рамках  реалізації  програми  науковотехнічного  та
інноваційного  розвитку  в  області  створено  філію  технопарку
“Машинобудівні технології Полісся” з метою підтримки промислових
підприємств області через використання певних пільг в оподаткуванні
та ввезенні нового обладнання на митну територію України. Утворено
регіональний агропромисловий інноваційний кластер “Агроінновації”
з  метою  об’єднання  зусиль  провідних  підприємств,  установ  та
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організацій  області  агропромислового  комплексу  при  розробці  та
впровадженні інноваційних проектів.

Ключовим показником ефективності дії регіональної програми
науковотехнічного та інноваційного розвитку є кількість інноваційно
активних промислових підприємств, що за період з 2005 року до 2010
року зросла з 4 до 10,4%.

За  період  реалізації  програми  науковотехнічного  та
інноваційного розвитку Рівненської області на 2008 – 2010 роки на
Рівненщині  започатковано  та  реалізовано  ряд  інноваційно
інвестиційних  проектів:  розпочато  виробництво  компактних
люмінесцентних ламп на ТзОВ “ГазотронЛюкс” (м. Рівне); проведено
повну  реконструкцію основного  виробництва  ВАТ  “Дубномолоко”;
за рахунок іноземних інвестицій  введено в експлуатацію нову фабрику
з пошиття одягу медичного призначення ТзОВ “ФАПОМЕД УКРАЇНА”
з  сучасним  устаткуванням;  на  ВАТ  “Рівненська  фабрика  нетканих
матеріалів” реалізовано інноваційний проект за підтримки обласної
програми та введено в  дію лінію з виробництва термоскріпленого
нетканого полотна потужністю 2600 тис .кв. м на рік.

Разом з тим, частка інноваційних підприємств у структурі
регіональної  економіки  не  співставна  із  загальноприйнятими
європейськими  орієнтирами  (рис.  2)[4].  Для  порівняння:  якщо  по
Україні цей індикатор впродовж останніх п’яти років не виходив за
межі 14,2%. (у 2007 році), то середній показник частки інноваційно
активних підприємств у ЄС становить близько 40% [5].

Рис. 2. Частка інноваційних підприємств в
структурі регіональної економіки
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На  нашу  думку,  доречним  є  практичне  застосування
європейських підходів до вирішення питання активізації інноваційно
інвестиційної  діяльності  підприємств  з  урахуванням  регіональної
специфіки, що базуються на трьох першочергових діях [6]:

– об’єднання (кластеризація) місцевих учасників інноваційно
інвестиційного  процесу  у  співпраці  із  науководослідними
установами;

– підвищення  регіональної  обізнаності  щодо  інновацій,
інвестицій,  програм  і  можливостей  фінансовоадміністративної
підтримки;

– підтримка  основних  інститутів  та  галузей  господарського
комплексу, орієнтація на регіональні «точки зростання».

Практична  реалізація  таких  заходів  щодо  інноваційно
інвестиційного розвитку регіону є можливою та достатньо ефективною
у разі залучення до управління регіональними програмами науково
технічного та інноваційного розвитку відповідних координаційних рад
(для прикладу – в Рівненській області результативно діють обласна
координаційна  рада  з  питань  науковотехнічного  та  інноваційного
розвитку та обласна координаційна рада з питань наукової діяльності).
Рішення та пропозиції, сформовані цими координаційними органами
при  облдержадміністрації,  важливі  не  лише  у  сфері  інновацій  та
інвестицій, але й при розробці стратегічних програмних документів,
таких  як Стратегія  розвитку  області  до 2015  року  або  щорічному
затвердженні обласних Програм соціальноекономічного розвитку.
Прикладним  аспектом  застосування  такого  механізму  прийняття
управлінських  рішень  є  створення  за  допомогою  спільних  зусиль
органів влади, науковців та підприємців ефективних господарських
об’єднань (регіональних і міжрегіональних кластерів, індустріальних
парків тощо), орієнтованих на інтенсифікацію використання місцевого
економічного потенціалу.
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Лис А. Б.
м. Івано-Франківськ

РОЗРОБКА  РЕКОМЕНДАЦІЙ  ІЗ  СТРУКТУРНО-ПРОЦЕСНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ  ЦЕНТРУ  НАДАННЯ  ПОСЛУГ  НАСЕЛЕННЮ

Створення зручних і доступних умов для отримання приватними
особами адміністративних послуг є однією з головних задач, що має
вирішуватися органами державної влади та місцевого самоврядування.
Адже саме за якістю цих послуг кожен громадянин оцінює турботу
держави про нього та рівень поваги до прав і гідності громадянина.
Реалізація цієї задачі особливо актуальна для України на сучасному
етапі  її  розвитку,  де  система  надання  адміністративних  послуг  є
непрозорою, нераціональною та повільною. Більшість громадян наразі
незадоволені якістю надання цих послуг. Відтак головна роль у цьому
процесі  належить органам місцевого самоврядування.  І,  звичайно,
ключовим  питанням  для  успішності  таких  ініціатив  є  наявність
політичної волі у місцевих лідерів.

Мої  рекомендації  щодо  створення  центру  надання  послуг
базуються на досвіді виконавчого комітету ІваноФранківської міської
ради:

1) передпідготовча робота. Її суть зводиться насамперед до
формування лідируючої команди з кількох осіб, які мають уявлення
щодо центру надання послуг (єдиних офісів) і готові виконувати таку
лідерську роль. Добре, коли серед членів цієї команди є представники
політичного рівня (міський голова або його заступник). На цьому етапі
може прийматися рішення про наміри щодо створення центру надання
послуг;

2) формування робочої групи. Доцільно залучити до проекту зі
створення  центру  надання послуг  якнайширше  коло працівників  з
різних структурних підрозділів/органів. Усі повинні відчувати свою
причетність до проекту та відповідальність за його успіх. До складу
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робочої  групи  були  включені  також  зовнішні  консультанти.  До
створення  центру  надання  послуг  слід  залучати  і  представників
“непідпорядкованих”  адміністративних  органів,  які  надаватимуть
адміністративні послуги через центр надання послуг;

3) сертифікація ISО. Потрібно зібрати повну інформацію щодо
існуючого  стану  справ  у  відповідному  органі  влади  з  детальним
описом послуг, які сьогодні надаються, та процедур їх надання;

Об’єктом обстеження повинні бути:
– система документообігу (процедура проходження документів

органу влади, візування, погодження, прийняття рішень тощо);
– умови  надання  послуг  (розташування  приміщень;  види  і

способи  інформування  та  консультування  замовників;  наявність,
достатність і доступність інформації; підготовленість персоналу тощо);

– інформаційне,  технічне  і  програмне  забезпечення,  яке
використовується при наданні послуг.

4) дослідження задоволеності замовників якістю послуг, які
надаються (факультативна стадія). Якщо функціональне обстеження –
це  визначення  стану  справ  з  наданням  послуг  “зсередини”,  то
дослідження задоволеності замовників послуг рівнем їх якості можна
назвати поглядом “ззовні”. Для вимірювання і оцінки якості послуг
керівництву органу влади важливо розуміти реальний стан справ перед
створенням  центру  надання  послуг,  щоб  через  деякий  час  після
повторного дослідження зрозуміти, що і як вдалося зробити.

Результати  функціонального  обстеження  органу  влади  і
дослідження задоволеності споживачів якістю послуг повинні бути
відображені в Програмі щодо створення центру надання послуг (не
тільки  недоліки,  а  й  позитивні  сторони  при  наданні  послуг),  а  їх
результати  повинні  стати  “відправною  точкою”  для  постійного
поліпшення якості послуг;

5) розробка програми створення центру надання послуг та її
схвалення, а також плану заходів на виконання програми. Оскільки
більшість як політичних керівників місцевого рівня (зокрема, місцевих
депутатів), так і персоналу виконкому (РДА) не має достатніх знань
щодо центру надання послуг, доцільно розробити докладну концепцію
(або програму) відповідної реформи, яка б показувала пропоновану
модель універсаму послуг та технологічні аспекти переходу від існуючої
системи надання адміністративних послуг до нової.

Зокрема, програма повинна передбачати висвітлення таких питань:
– проблеми  (недоліки)  існуючої  системи  надання

адміністративних послуг;
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– модель, до якої пропонується перейти (на основі поєднання
двох ключових принципів: “єдиного офісу” та “єдиного вікна”);

– технологія переходу (хто керуватиме проектом; які етапи будуть
пройдені; які зміни передбачаються у процедурах вирішення справ;
які послуги надаватимуться);

– організаційне забезпечення (які підрозділи будуть залучені;
яким буде статус персоналу в центрі надання послуг; хто керуватиме
роботою центру тощо);

– інформаційне забезпечення;
– середньострокові  та  довгострокові  перспективи  (зокрема,

щодо залучення органів виконавчої влади до надання послуг через
міський центр послуг, створення територіальних філій) тощо.

6)  підготовка  приміщення.  Ця  робота  велася  одночасно  з
виникненням  самої  ідеї  про  створення  універсаму  послуг.  До
внутрішніх критеріїв добору належать: поверховість будівлі, площа
відповідних приміщень, придатність планування приміщення до поділу
на  зони,  його  пристосованість  до  потреб  осіб  з  обмеженими
можливостями  тощо.  Зовнішніми  ж  критеріями,  на  які  потрібно
орієнтуватися  при  обранні  будівлі  для  універсаму  послуг,  є  його
територіальна  доступність  та  зручність,  яка  полягає  у  наявності
транспортної розв’язки, паркінгу та зупинки громадського транспорту
тощо.  Також  слід  виконати  пов’язані  заходи  –  розробку  дизайну
робочого  місця  працівника  універсаму  послуг  та  визначення
необхідної кількості робочих місць;

7) розробка переліку послуг. На відміну від фактичної (вихідної)
ситуації, при формуванні переліку адміністративних послуг необхідно
виходити з кількох цілей:

– орієнтація  на  результат,  тобто  повне  вирішення  справи
замовника;

– виконання універсамом  послуг  функцій  збирання  довідок,
погоджень  та  висновків  (замість  теперішнього  перекладання  цих
обов’язків на споживача), наскільки це можливо.

При цьому треба врахувати, що перелік адміністративних послуг
є основою (базисом)  компетенції  універсаму послуг.  Крім  того, до
компетенції універсаму послуг мають належати також інші послуги:
інформаційноконсультаційні, прийняття звітів і декларацій тощо;

8)  розробка  інформаційних  карток  щодо  кожної
адміністративної послуги для споживачів;

9)  розробка  технологічних  карток    надання  кожної
адміністративної  послуги.  Основою  для  таких  карток    є  існуюча
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процедура надання кожної адміністративної послуги (її опис). На її
базі, виключаючи “зайві” ланки (документи, погодження тощо) або
замикаючи  їх  всередині  універсаму,  виробляється новий  алгоритм
надання кожної адміністративної послуги;

10) розробка нормативної документації, більшість якої має
бути прийнято міським головою, виконкомом або радою. При цьому
ключовими актами  є: положення про універсам  послуг (статутний
документ,  який визначає  статус  універсаму,  його структуру,  режим
роботи, статус персоналу); регламент його роботи (порядок роботи,
документообігу тощо); описи робочого місця та посадові інструкції;

11)  розробка  (придбання)  програмного  забезпечення  та
оргтехніки з урахуванням специфіки потреб документообігу та тих
електронних баз даних, функціонування яких має бути забезпечене в
універсамі послуг. Заходи мають передбачати забезпечення робочих
місць в центрі надання послуг комп’ютерною технікою, принтерами,
сканерами, встановлення інструментів регулювання черги тощо. Також
необхідно розробити та забезпечити змістовне наповнення вебсайту
органу влади для створення найбільших зручностей для споживачів та
можливості отримати усю необхідну інформацію в режимі онлайн;

12)  добір  персоналу  для  роботи  в  центрі  надання послуг,  а
також  його  підготовка.  Це  питання  є  дуже  важливим,  оскільки
більшість майбутніх працівників не матиме досвіду роботи у такому
форматі.  Окремі  з  них  матимуть  практичний  досвід  надання
адміністративних послуг у вітчизняних адміністративних органах (що не
завжди  буде  перевагою,  зважаючи  на  особливості  “професійної
деформації”  та  звичний  “кабінетний”  стиль  обслуговування).  Дуже
важливим є усвідомлення нової моделі надання адміністративних послуг,
ідеології універсаму послуг. Вочевидь слід максимально орієнтуватися
на бажаючих працювати у новому форматі, також необхідно провести
навчання посадових і службових осіб адміністративних органів, навчити
їх правилам спілкування з відвідувачами, користуванню інформаційно
комунікаційними програмами та електронними базами даних;

13)  налагодження  співробітництва  між  центром  надання
послуг та “непідпорядкованими” адміністративними органами. Їх
перелік залежатиме від суб’єктів, які будуть брати участь у наданні тих
адміністративних послуг, з якими починатиме свою роботу універсам
послуг. Відповідно, мають бути розроблені правила взаємодії центру
надання послуг з кожним таким адміністративним органом. Одним з
найбільш ймовірних варіантів залучення непідпорядкованих органів є
угоди  (меморандуми)  про  співпрацю.  Також  варто  максимально
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використовувати інструменти, передбачені чинним законодавством,
зокрема,  Законом  України  “Про  дозвільну  систему  у  сфері
господарської діяльності”;

14)  забезпечення  надання  в  універсамі  “супутніх”  послуг.
Оскільки такі послуги не повинні надаватися працівниками універсаму
послуг, необхідно налагодити співробітництво із суб’єктами приватного
сектору. Потрібно провести їх відбір на конкурсних засадах шляхом
надання  переваги  тим,  які  запропонували  найкращі  умови  для
споживачів за ціновим та якісним критеріями;

15)  проведення  спеціальної  інформаційно-роз’яснювальної
кампанії щодо створення центру надання послуг, яка повинна включати
популяризацію  універсаму  послуг  шляхом  пояснення його  переваг.
Окрім  звичайних  джерел,  за  допомогою  яких  має  поширюватися
інформація  про роботу центру  надання послуг,  на  цьому етапі  дуже
важливо налагодити ефективну співпрацю з місцевими ЗМІ.

На перших порах робота універсаму послуг здійснюватиметься
фактично в пілотному режимі та вимагатиме постійного моніторингу
і коригування діяльності.

Література
1. Про затвердження Положення про Реєстр адміністративних

послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 532.
2. Про заходи щодо упорядкування системи надання державних,

у тому числі адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів
України від 17.07.2009 № 737.  

3. Про адміністративні послуги: Проект Закону України.
4. Деякі  питання  організації  роботи щодо  реалізації  заходів  з

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Розпорядження
Президента України  від 23 грудня 2010 року № 1203/2010рп.

5. Деякі  питання  організації  роботи  міністерств,  інших
центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 24
грудня 2010 року № 1199/2010.

6. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010.

7. Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження
Програми  економічних  реформ  на  2010–2014  роки  «Заможне
суспільство,  конкурентоспроможна  економіка,  ефективна  держава:
Указ Президента України від 27 квітня 2011 року № 504/201.

8.Проблеми теорії та практики інспекційної діяльності публічної
адміністрації в Україні / авт.упор. О. А. Банчук. – К., 2009. – 272 с.
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9. Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття
та припинення дії: монографія. – К., 2010. – 296 с.

10. Центри  надання  адмінстративних  послуг:  створення  та
організація діяльності: практичний посібник , видання 2ге, доповнене
і допрацьоване / За заг. ред. Тимощука В. П. – К., 2011. – 432 с.

Логвінов В. Г.
м. Одеса

ІНСТРУМЕНТИ  ТА  МЕХАНІЗМИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДОСТУПНОСТІ  ЕЛЕКТРОННИХ  ПОСЛУГ

Прийняття  Закону  України    “Про  доступ  до  публічної
інформації”  [1],  Закону  України  від  01.06.2010  р  №2289VI  “Про
здійснення державних закупівель” [2], Постанови Кабінету Міністрів
України від 04.01.2002 № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет  інформації  про діяльність  органів  виконавчої  влади”  [3],
Постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 “Про
заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів
виконавчої  влади”  [4]  стало  серйозним  досягненням  в  області
забезпечення відкритості публічних органів.

Однак,  незважаючи  на  це,  залишились  неврегульованими
питання доступності більшої частини інформаційних ресурсів органів
влади.  Не  виконуються  органами  влади  у  повній  мірі  положення
нормативноправових актів, що регламентують розміщення інформації
про діяльність органів виконавчої влади в мережі Інтернет [3, 4] та наказу
Державного  комітету  інформаційної  політики,  телебачення  і
радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації
України [5], яким було визначено ряд вимог до офіційних сайтів органів
виконавчої влади, зазначено про необхідність здійснення їх моніторингу.

 Для підвищення рівня взаємодії влади та громадськості необхідно
забезпечити  виконання  усіма  органами  влади  в  повному  обсязі
положень  закону  України  “Про  доступ  до  публічної  інформації”,
особливо в  тій частині, яка стосується  доступності  інформаційних
ресурсів та систем органів влади через інтернетсайти [1].

Крім цього, з метою підвищення якості та доступності державних
послуг  необхідно  використовувати  реінжиніринг  як  інструмент
оптимізації  адміністративноуправлінських  процесів  (АУП)  та
існуючого нормативного правового регулювання державних послуг з
найбільш значимих і масово затребуваних сферах суспільного життя
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(життєвим ситуаціям), які в подальшому групуються за категоріями
отримувачів послуг та органах влади, що надають ці послуги.

Одним з результатів проведення реінжинірингу АУП повинно
бути суттєве зменшення витрат часу і коштів громадян і організацій
при взаємодії з державою, а також дотримання таких вимог:

– обмежена кількість витребуваних від заявника документів;
– оптимізовані  адміністративні  процедури  та  розроблено

регламенти надання послуг;
– забезпечено міжвідомчу взаємодію органів влади, що дозволяє

організувати  електронний  доступ  до  послуг  і  скоротити  кількість
звернень заявника до органів державної влади;

– вдосконалено  нормативноправове  регулювання  процесу
надання державних послуг;

– встановлена відповідальність за неналежне надання державних
послуг;

– забезпечений необхідний для надання електронних державних
послуг  рівень  підготовки  працівників  органів  державної  влади,
державних установ, підприємств.

Проведення реінжинірингу АУП державних послуг за життєвими
ситуаціями може здійснюватися в кілька етапів.

Так, на першому етапі забезпечується виділення життєвих ситуацій,
потім проведення аналізу практики та порядку надання державних послуг
по життєвій ситуації. Метою такого аналізу є виявлення проблем, що
виникають при наданні послуг та встановлення взаємозв’язку між ними,
оптимізація яких повинна бути проведена в першу чергу з урахуванням
подальшого їх переведення в електронну форму.

На  другому  етапі  готуються  пропозиції  щодо  оптимізації
державних послуг та внесення необхідних у цьому разі змін і доповнень
до  законодавчих  та  підзаконних  нормативноправових  актів,  що
регламентують  надання  послуг,  а  також,  при  необхідності,
забезпечується розроблення проектів нових нормативноправових актів
для послуг, що надаються в електронній формі .

Окремим  напрямком  реінжинірингу  АУП надання  державних
послуг  є  процеси  найбільш часто  затребуваних  державних  послуг,
наприклад,  таких  як:  реєстрація актів  громадянського стану;  видача
документів, що засвідчують особу, надання допомоги з пошуку роботи;
реєстрація громадян за місцем проживання; постановка на військовий
облік; складання кваліфікаційних іспитів на право керування транспортом
і видача відповідних посвідчень; реєстрація транспортних засобів; облік і
реєстрація прав на об’єкти нерухомості; призначення пенсій та соціальних
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виплат; реєстрація бізнесу. В процесі реінжинірингу цих послуг має бути
забезпечено дотримання перерахованих вище вимог.

Забезпечення доступності державних електронних послуг може бути
здійснена лише за умови створення відповідних організаційних механізмів,
які би забезпечували реалізацію положень щодо їх надання [6].

У якості таких механізмів слід використовувати:
1. Сайт  (портал)  державних  послуг,  який  має  містити  всю

необхідну інформацію щодо переліку послуг, порядку та регламентів
їх надання, необхідні нормативноправові акти. На ньому мають бути
передбачені  також  засоби  для моніторингу  якості  надання  послуг,
здійснюваного  шляхом  інтерактивного  опитування  або  отримання
повідомлень від користувачів послуг стосовно їх якості. Подібні сайти
(портали) створені на державному рівні в Російській Федерації (РФ) в її
федеративних утвореннях, на рівні мініципалітетів РФ та окремих
державних установ  (наприклад,  соціальних  та  медичиних  служб).
Портали електронних послуг діють і в Естонії, Казахстані, Молдові,
Киргизстані. В багатьох країнах Європи, Азії, США, Канаді, Австралії,
Новій Зеландії портали епослуг функціонують вже багато років.

2. Для усунення відставання України у даному  напрямку, на
нашу думку, слід внести доповнення до закону про адміністративні
послуги в частині державних електронних послуг та засобів їх надання,
а краще, прийняти окремий закон, який би врегулювував усі питання
щодо формування системи державних електронних послуг в країні.

3. Окремим  організаційним  механізмом  може  виступати
створення відповідних органів (робочих груп) як на державному, так і
на регіональному рівнях для налагодження управління і контролю за
процесами, які направлені на підвищення якості і доступності державних
послуг та зниження на ці процеси адміністративного впливу.

4. Крім того, має бути забезпечена належним чином методична
підтримка органів влади, включаючи проведення семінарів, підготовку
методичних матеріалів, розробку типових документів (адміністративних
регламентів надання послуг), можливість обміну досвідом за допомогою
поширення кращих практик, проведення семінарів в режимі онлайн.

5. Забезпечення  доступності  та  підвищення  якості
адміністративних  послуг  має  супроводжуватися  відповідними
мотиваційними  механізмами    механізмом  відповідальності  і
механізмом стимулювання за успішні рішення.

6. Участь громадськості в роботі органів виконавчої влади може
стати ще одним механізмом, що сприяє вдосконаленню контрольних
функцій у різних сферах життя суспільства, подолання надлишкових
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адміністративних бар’єрів та розвитку корупції. Така участь має бути
побудовано на основі взаємодії органів влади з громадянами, бізнесом.

В даний час в основному вона зводиться до надання матеріалів
інформаційного характеру, довідкових і статистичних даних.

Враховуючи важливість участі громадськості в роботі органів влади,
необхідно оцінити фактичний стан реалізації механізмів взаємодії, а також
створити умови для такої взаємодії шляхом активізаціі функціонування
форумів, інтернетопитувань, електронного звернення громадян.

Література
1. Про  доступ  до  публічної  інформації:  Закон  України

від 13.01.2011 № 2939VI .
2. Про  здійснення  державних закупівель:  Закон  України  від

01.06.2010 р №2289VI.
3. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації

про діяльність органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів
України від 04.01.2002 № 3.

4. Про  заходи  щодо  подальшого  забезпечення  відкритості  у
діяльності органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів
України від 29.08.2002 № 1302.

5. Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та
технічного  забезпечення  Єдиного  вебпорталу  органів  виконавчої
влади та Порядку функціонування вебсайтів органів виконавчої влади:
Наказ Державного  комітету інформаційної політики, телебачення  і
радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації
України від 25.11.2002 № 327/225.

6. Про порядок надання інформаційних та інших послуг з використанням
електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”: Наказ Державного
комітету зв’язку та інформатизації України від 15.08.2003 № 149.

Мазуркевич М. В.
м. Одеса

ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ  ДЕРЖАВНИХ  ПОСЛУГ  ШЛЯХОМ  ЇХ
НАДАННЯ  В  ЕЛЕКТРОННІЙ  ФОРМІ

Одним  із  основних  завдань  побудови  інформаційного
суспільства  та  реалізації  концепції  електронного  урядування  є
забезпечення взаємодії органів влади з громадськістю, у тому числі з
метою надання послуг в електронному виді.
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Виходячи з концептуальних положень електронного урядування,
електронні державні послуги мають бути відкритими, загальнодоступними,
орієнтованими на користувача, інтегрованими та направлені на принцип
партнерства держави i громадянського суспільства.  Надання електронних
державних послуг є важливою складовою і в системі Електронного уряду.

Слід  зазначити,  що  в  останню  чергу  приділяється    увага
технологіям, які забезпечують реалізацію адміністративних процесів
та  регламентів.    Адже  залучення    інформаційнокомунікаційних
технологій  у  сферу  державного  управління    коригуватимуть
адміністративні процеси i регламенти, внаслідок чого удосконаляться
механізми надання державних послуг, що призводе до прозорості та
відкритості  органів держаної влади, де ліквідується бюрократичний
підхід  апарату  держави,  підвищується  доступність  громадкості  до
діяльності органів влади,  а також отримання якісних послуг [1, с. 117].

Як вже відомо, що електронне урядування  впроваджується з
метою  задоволення  суспільних  потреб,  заощадження  часу  та
фінансових витрат для здійснення необхідних інформащйних транзакцій
фізичних i юридичних oci6 з владою.  Важливою  ланкою електронного
уряду є взаємодія у форматі G2C (“держава – громадянин”), в якій i
здійснюється безпосередня взаємодія влади та громадськості. Взаємодія
громадян i держави в електронному уряді свідчить, що ці питания
розглядаються найчастіше в контексті ефективного надання послуг
державними органами громадянам та бізнесструктурам [1, с. 117].

  Це    досягається  шляхом  побудови  системи  інформаційної
взаємодії громадян i влади для надання державних послуг на основі
електронного  документообігу  та  сучасних  інформаційно
комунікаційних технологій [7]. Практичним результатом такої взаємодії
є радикальне скорочення черг громадян за отриманням численних
паперових документів i довідок, а також ліквідація пов’язаних з цим
процесом корупційних проявів з окремих представників органів влади.

Наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України
на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого  2003
року № 208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної
системи Електронний Уряд” затверджено Перелік інформаційних та
інших послуг електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”.
Перелік містить чотири основних напрямки: послуги для громадян,
для  державних  службовців,  для  юридичних  осіб  та  послуги  для
представників міжнародної спільноти. Органи виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування використовують вказаний перелік,
а  також    затверджують  власні  переліки  послуг    відповідними
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нормативноправовими  актами.    Але,  щоб  сформувати  зазначені
переліки  важливо  мати  чітку  класифікацію  послуг.  Існуюча  ж
класифікація урядових послуг має свої недоліки [1, с. 117].  Такий стан
речей є певною перешкодою на шляху створення загальнодержавної
системи надання послуг, перш за все в електронній формі.

Однак,  слід  зазначити,  що  існування    певного    переліку
електронних послуг  не  є  достатнім.  Важливо  щоб  ці  послуги  були
потрібні громадянам та задовольняли їх потреби. Очевидним є те, що
підвищення  якості  державних  послуг  на  сучасному  етапі  розвитку
суспільних  відносин  не  може  бути  досягнута  без  переведення  їх  в
електронну форму надання. Але це може бути досягнуто лише за умови
ефективно діючої системи влади і взаємодії влади різних рівнів. В свою
чергу, це може відбутись тільки в результаті проведення повномасштабної
адміністративної реформи, якою передбачається впровадження нової
парадигми функціонування системи органів влади, діяльність яких має
бути орієнтована, перш за все, на забезпечення якісного життєвого рівня
громадян та задоволення їх  потреб.

Реалізація  засобів електронного  уряду  дозволяє  кардинально
підвищити  якість  державних  послуг,  що  надаються  органами влади
громадянам. Новий рівень цих послуг буде досягнуто через інтеграційні
механізми  вдосконалення  системи  відомчих  інформаційних систем  і
державних,  регіональних  і  муніципальних  інформаційних  ресурсів.
Інтеграція міжвідомчої  взаємодії  та надання  інтегрованих послуг  за
допомогою центральних урядових порталів і порталів регіональних і місцевих
органів влади дозволить підвищити ефективність роботи державного апарату.

Головним  чинником  надання електронних послуг населенню є
те, наскільки активно  громадяни беруть участь у визначені своїх потреб
щодо кількості та якості послуг. Кількість індивідуальних звернень
громадян,  бізнесу,  організацій    та  їх  прогнозоване  збільшення
зумовлюють надавати різноманітні державні послуги в електронному
вигляді [5]. Послуги корисні та потрібні тоді, коли їх потребує переважна
кількість населения, коли громадяни пр   агнуть та зацікавлені власними
силами поліпшити ситуацію,  бо  механічне  збільшення державних
витрат на ці потреби не вирішує проблеми.

Як вище вже зазначалося,  електронні державні послуги є важливим
елементом у межах електронного уряду та реалізуються з використанням
відповідних механізмів. На даному етапі становлення державних електронних
послуг актуальними являються механізми  їх  впровадження,  зокрема:
адміністративні, інституціональні, індентифікаційні, внутрішньоурядові, єдиної
точки доступу, інтеграційні, єдиної архітектури інтегрованих додатків [2].
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3 точки зору державної установи, державна послуга складається
з одного або декількох адміністративних процесів (регламентів), які
можуть  бути  виконанні  в різних  державних структурах,  наділених
певними повноваженнями. Надання електронних державних послуг
зумовлює  необхідність  стандартизації  форматів  опису  державних
послуг та адміністративних процесів, що є актуальною національною
проблемою у проведені адміністративної реформи.

Слід  зазначити,  що  електронні  державні  послуги  та
адміністративні регламенти їх надання складаються з таких атрибутів,
як: назва  послуги, потенційні одержувачі послуги,  інформація  про
фізичну або юридичну особу, що надіслала запит про послугу, вхідна
інформащя, результат надання послуги, інформація що описує послугу,
часовий період, який потрібен на виконання послуги, відповідальна
державна установа, контактна особа – державний службовець. Існує
чотири фази регламентів надання державних послуг в електронному
вигляді: інформування та визначення бажань користувача, укладання
угоди, надання та оплата послуги, використання послуги [2; 4, 5].

3 точки зору замовника державної послуги, виникає необхідність
структурування  інформації  про  послуги  для  полегшення  процесу
їхнього використання. Найкращим способом структурування послуг,
як показує світовий досвід, є групування електронних державних послуг
у життеєві епізоди для громадян та в бізнесситуації для організації.
Наприклад, громадянин змінює місце проживания – це життевий епізод,
з яким пов’язано необхідність виконання низки дій: зміна реєстрації,
переєстрація в податкових органах за новим місцем проживания тощо.
Громадянин створює власну приватну фірму – це бізнесситуація, i з
цим пов’язано цілий ланцюг дій [3, с. 28].

Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що надання державних
електронних послуг повязане з  виконанням адміністративних процесів,
які    безпосередньо  взаємодіють  між  собою  та  мають    наступні
характеристики такі як мета, дії, ролі, операції та послідовність їхньoгo
виконання, відповідальність, законодавче забезпечення та обмеження,
ресурси, дані та інформацію, продукти.

Так  впровадження  електронних  державних  послуг  та
адміністративних  регламентів,  групування  їx  у  відповідні  життєві
епізоди  та  бізнесситуаціях  реалізуються  за  допомогою
адміністративних механізмів у технологіях електронного урядування.

Таким чином, реалізація концепції електронного уряду в наданні
електронних послуг потребує  розробки методики  функцій державних
органів влади, з одного боку, як фахівців з державного управління, а з
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другого,  –  інформаційних  технологій.  Державні  послуги  завдяки
інформації можна стандартизувати, що і  є  значною перевагою [4].
Інакше кажучи установи та державні організації будуть мати загальну
структуру  всіх  послуг,  завдяки  чому  спрощується  управління
державними  інформаційними  потоками  та  розробка  державних
інформаційних  систем.  Для  споживача  онлайновий  механізм
отримання державних послуг є зручним і менш витратним.
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ПРИКЛАДНІ  АСПЕКТИ  НАДАННЯ  АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ  У  ГАЛУЗІ  МИСЛИВСТВА

Мисливство,  як  і  практично  всі  галузі  національної
економіки, у великій мірі зарегульоване чинним законодавством,
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наслідком чого є велика кількість надання адміністративних послуг.
Загальна чисельність адміністративних послуг у галузі ведення
мисливського господарства становить 10 позицій. Повноваження
для надання адміністративних послуг у мисливській галузі мають
два   органи  виконавчої   гілки  влади,   а   с аме:   спеціально
уповноважений  орган  по  веденню  мисливського  господарства
державне  агентство  лісових  ресурсів  та  Міністерство  охорони
навколишнього  природного  середовища,   що  є  спеціально
уповноваженим  органом  виконавчої  влади  у  сфері  охорони
навколишнього природного середовища.

За  нашими  підрахунками  територіальними  управліннями
Державного агентства лісових ресурсів відповідно до закону України
“Про мисливське господарство та полювання” надаються наступні
адміністративні послуги:  видача посвідчення мисливця, контрольна
картку  обліку  добутої  дичини  та  порушень  правил  полювання,
дублікати посвідчення мисливця та контрольної картки, паспорт  на
собак  мисливських  порід, інших ловчих звірів (стаття 14), видача
дозволів  на право добування шкідливих тварин у немисливський сезон
(стаття 33), видача дозволів для селекційних та вибірково діагностичних
відстрілів мисливських тварин для ветеринарносанітарної експертизи
відповідно  до  статті  32  у  межах  мисливських  угідь  видаються
центральним  органом  виконавчої  влади  у  галузі  мисливського
господарства,  а  у  межах  природнозаповідних  територій
територіальним органом спеціально  уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища. У зв’ язку із цим слід відмітити, що хоча й відповідно до
статусу  природнозаповідний  фонд  перебуває  під  більш  суворою
охороною однак повноваження щодо вирішення питання видачі дозволів
надано територіальним органам. До  повноважень  центрального
органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища відповідно до статті 33 відноситься видача  дозволів на
право добування мисливських тварин для наукових цілей, їх переселення,
та збирання пташиних яєць на об’єктах природно заповідного фонду.
Статтею 28 Закону України “Про тваринний світ”  визначено, що для
використання об’єктів тваринного світу в наукових, культурноосвітніх,
виховних та естетичних цілях необхідно отримати дозвіл територіальних
органів охорони навколишнього природного середовища.  Відповідно
до статті 17 добування мисливських тварин дозволяється лише при
отриманні ліцензії, або відстрільної картки, які отримується в органах
виконавчої влади.
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Слід  відзначити,  що органами  державної  виконавчої  влади
вживаються заходи щодо впорядкування надання адміністративних
послуг.  Зокрема,  Розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від
26.10.2011р.  №  1076р  “Про  затвердження  плану  заходів  щодо
реформування системи надання адміністративних послуг” передбачено
провести  інвентаризацію  адміністративних  послуг,  затвердження
стандартів адміністративних послуг, надання послуг за принципом
“єдиного  вікна”, забезпечення розміщення на регіональних вебсайтах
інформації про перелік адміністративних послуг.

Законом  України  “Про  перелік  документів  дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності” визначено, що до них
відносяться  дозволи на добування мисливських тварин (ліцензія,
відстрільна картка). Хоча у п. 2  постанови Кабінету міністрів України
від  5  грудня  2011  р.  “Про  Реєстр  адміністративних  послуг”
відзначається, що з 1 лютого 2012 року Міністерством економічного
розвитку  і  торгівлі  забезпечено  функціонування  реєстру,  проте
станом на 2 лютого цього року видача даних документів не внесена,
як адміністративні послуги та відповідно не оприлюднено стандарт
надання адміністративних послуг.

До  реєстру надання адміністративних  послуг занесені лише
чотири  позиції,  а  саме;  видача  посвідчення  мисливця  та  його
дублікату, а також контрольної картки добутої дичини та її дублікату

На нашу думку, до реєстру адміністративних послуг слід
також долучити видачу паспортів  на  собак  мисливських  порід,
інших ловчих звірів, видачу дозволів  на право добування шкідливих
тварин у немисливський сезон, видачу дозволів для селекційних та
вибірково  діагностичних  відстрілів  мисливських  тварин  для
ветеринарносанітарної експертизи, дозволів на право добування
мисливських  тварин  для  наукових  цілей,  ліцензій  на  право
добування диких тварин.

Відповідно до, п.1 постанови Кабінету міністрів України від
17 липня 2009 року “Про заходи щодо упорядкування адміністративних
послуг” під адміністративною послугою розуміють “видачу ліцензій,
дозволів та інших документів дозвільного характеру…”. Як бачимо з
цього  визначення,  сама  назва  згадуваних  документів  відповідає
визначенню “адміністративна послуга”, хоча шестеро із них не внесені
в реєстр адміністративних послуг.

Практика  останніх  політичних  кроків  Президента  України,
прийняття законів парламентом та управлінські дії центральних органів
виконавчої влади оптимізують конкретні управлінські рішення щодо
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розв’язання цієї проблеми.  В цьому контексті слід відмітити, що 11
січня 2012 року на засіданні  комітету з економічних реформ Президент
України Віктор Янукович дав доручення Прем’єр міністру України
передати більші повноваження щодо надання адміністративних послуг
у регіони.

Перший віцепрем’єр міністр України відзначив, що процес
формування списку адміністративних послуг буде формуватись навіть і
після 1 лютого 2012 року, тобто, дати, до якої Постановою кабінету
міністрів  зобов’язувалось  сформувати  перелік  адміністративних
послуг. Повний реєстр адміністративних послуг планується закріпити
законодавчо.  Максимальна  зручність,  доступність  інформації  та
прозорість – ось головні принципи, які ми зобов’язані впровадити в
цій сфері”.

Для реалізацією на практиці останніх політичних рішень влади
необхідно включити у перелік адміністративних послуг видачу не лише
чотирьох адміністративних послуг, а десяти з розробленням стандарту
їх надання. Дане управлінське рішення дозволить виконати як юридичні
вимоги, так політичні завдання, які ставить влада. У зв’язку із тим, що
на рівні адміністративних районів у структурі органів виконавчої влади
в  галузі  лісового  та  мисливського  господарства  не  передбачено
районних  управлінь  лісового  господарства,  практично  усі
адміністративні  послуги  у  цій  сфері  надаються  територіальними
органами державного агентства лісових ресурсів. При цьому виникає
проблема передачі функцій надання адміністративних послуг у райони,
оскільки лише державний службовець має повноваження надавати
адміністративні послуги. На наш погляд цю проблему можна вирішити
двома способами, а саме:  уповноважити надання адміністративних
послуг на районному рівні районні управління сільського господарства,
так  як    відповідно  до  положення  про  Державне  агентство  лісових
ресурсів України Агентство є центральним органом виконавчої влади,
що координується Міністерством аграрної політики України, в систему
якого входять районні управління сільського господарства, працівникам
із  статусом  державного  службовця.  Відповідно  вони  мають  право
надавати адміністративні послуги. Іншим виходом може бути надання
відповідальним  уповноваженим  працівникам  від  територіального
органу  Держлісагенства  у  приміщенні  районної  державної
адміністрації.

Слід відзначити,  що  мисливська  громада  в  Україні,    в  якій
зареєстровано  близько  560  тис.  мисливців,  а  постійну  участь  у
полюванні беруть – 280 – 290 тис., є чи не найбільшим споживачем
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адміністративних послуг, серед яких видача посвідчення мисливця та
регулярний обмін щорічної контрольної картки обліку добутої дичини
та порушень правил полювання.

Узагальнюючи  дослідження  щодо  організації  державного
регулювання надання адміністративних послуг, можна стверджувати,
що організація їх виконання та правове забезпечення не відповідає
сучасним  політичним    вимогам  влади,  юридичним  нормам  та
суспільним очікуванням.
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Рудніцька Р. М.
м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ  НАДАННЯ  ЯКІСНИХ  АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ  НА  РЕҐІОНАЛЬНОМУ  РІВНІ

Питання упорядкованості, якості та вартості адміністративних
послуг набули особливої актуальності в останні три роки, та останні
кілька місяців зокрема. Сьогодні Президент України та Кабінет Міністрів
України визначають заходи щодо поліпшення адміністративних послуг
серед  пріоритетних  завдань.  Наведення  порядку  у  сфері  надання
державними органами адміністративних послуг є одним із складових
елементів  Програми  “Заможне  суспільство,  конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава”. Зацікавленість зі сторони центральних
органів  влади  та  Уряду  зокрема,  підтверджуються  періодичними
зверненнями  до  регіональних  органів,  щодо  інформації  про
адміністративні послуги, їх переліку, вартості, відповідного нормативно
правового забезпечення тощо.

Проведені дослідження та аналіз нормативноправових вимог
щодо визначення та класифікації адміністративних послуг, якості та
особливостей їх надання на регіональному рівні показали:

– відсутність чіткого та єдиного визначення поняття “послуга”,
“адміністративна послуга” зокрема та різні підходи до їх класифікації.
Відповідно до Розпорядження Кабінету міністрів України від 15 лютого
2006 р. № 90р.: “Адміністративна послуга  –   результат   здійснення
владних повноважень  уповноваженим  суб’єктом,  що  відповідно  до
закону забезпечує   юридичне  оформлення  умов  реалізації  фізичними
та юридичними особами прав,  свобод і законних інтересів за їх заявою
(видача дозволів  (ліцензій),    сертифікатів, посвідчень,  проведення
реєстрації  тощо)”.  Цим  же  Розпорядженням  встановлено  критерії
визначення адміністративних послуг. Зокрема,

Критерій 1  Повноваження адміністративного органу  щодо
надання  певного виду послуг визначається законом;

Критерій 2. Послуги надаються     адміністративними    органами
шляхом реалізації владних повноважень;

Критерій  3. Послуги  надаються  за зверненням  фізичних та
юридичних осіб;

Критерій 4. Результатом розгляду звернення є адміністративний
акт, що має  індивідуальний  характер  (паспорт,  свідоцтво,  ліцензія,
дозвіл тощо);
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Критерій  5.  Надання  послуг  пов’язане  із  забезпеченням
створення умов  для реалізації фізичними та юридичними особами
прав, свобод і законних інтересів.

Контрольна діяльність  адміністративного  органу  (перевірки,
ревізії,    інспектування  тощо)   не   є  адміністративною  послугою.
Спеціально утворені  для  проведення  контролю  органи  не  можуть
надавати платних послуг,  пов’язаних з виконанням ними контрольних
функцій.

– складність та заплутаність правового регулювання надання тої
чи  іншої  адміністративної  послуги  не  сприяє  зростанню
поінформованості користувачів адміністративних послуг, розумінню
поетапності надання цих послуг, а відповідно і  послідовності власних
кроків у напрямку одержання кінцевого результату. Проте, результати
інтерв’ю продемонстрували чітку обізнаність персоналу управлінь
щодо відповідного нормативноправового поля, що визначає надання
послуги та її практичну реалізацію.

– недостатня поінформованість користувачів адміністративних
послуг щодо  своїх прав, можливостей та особливостей процесу не
сприяє  його  ефективності.  Зокрема,  аналіз  стандартів  надання
адміністративних послуг, розроблених на виконання розпорядження
Голови Львівської ОДА  у 2009 році  показує, що ці документи лише
формально фіксують основні елементи існуючих процедур надання
адміністративних  послуг  і  вони  не  використовуються  державними
службовцям у своїй роботі. Крім того, більшість цих Стандартів не є
доступними  на  офіційному  сайті  адміністрації,  що  тим  більше  не
підвищує  рівень  поінформованості  громадян.  Відсутні  відповідні
приміщення, стенди чи інші джерела доступу до інформації.

– перелік адміністративних послуг, що надаються регіональними
органами  влади,  зокрема  обласними державними  адміністраціями
можна поділити на 2 групи послуг : а) послуги, що чітко відповідають
визначеним Розпорядженням Кабінету міністрів України критеріям
поняття адміністративна послуга, як наприклад, ; б) послуги, що є
частиною  процесу  адміністративної  послуги  і  включають  видачу
довідки, внесення до реєстру, внесення до списку тощо. Аналіз реєстру
послуг  показав,  що  деякі  із  них    є  подрібненими,  потребують
узагальнення та скорочення. Частина послуг потребує більш чіткого
та короткого формулювання.

– умови  надання  адміністративних  послуг  в  регіональних
органах  влади не  орієнтовані на  одержувача послуг.  Часто прийом
відбувається в одному приміщенні, де працюють інші службовці, що
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створює певні труднощі їх роботі. Робочі місця службовців не достатньо
орієнтовані на прийом громадян. Недостатність місць для очікування
та  заповнення  документів  створює  певні  труднощі  одержувачам.
Переважно  складно потрапити в  органи регіонального  управління
особам з обмеженими можливостями. Одержувачам послуг потрібно
проявити “додаткові” зусилля, щоб знайти місце оплати за послуги. Не
сприяє  відкритості  та  доступності  до  структурних  підрозділів  та
спеціалістів наявність охорони на вході у адміністративні споруди.

Все  це  переконливо  свідчить  про  брак  спроможності
регіональних  органів  влади  щодо  належного  виконання визначених
Урядом  завдань,  і  головне  –  до  реального  покращення  якості
адміністративних послуг. Цей брак спроможності має як індивідуальний,
так й інституційний характер, тобто стосується органів влади загалом.

Державні службовці на рівні регіону потребують спеціальних
знань,  які  можуть  бути  отримані  лише  за  умови  розробки  нових
тренінгових (навчальних) програм і їх впровадження; органи влади
потребують експертної підтримки у проведенні фахових досліджень та
розробки рекомендацій щодо підвищення рівня якості адміністративних
послуг. Для реалізації цих рекомендацій доцільно було б розробити
відповідну політику на рівні регіону, розробити регіональну концепцію
або програму покращення якості адміністративних послуг та відповідні
нормативні акти на її впровадження.

Кондрашихін А. Б.
м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  ПИТАННЯ  ОЦІНКИ  ЯКОСТІ
МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ  В  УМОВАХ  МОДЕРНІЗАЦІЇ

СИСТЕМИ  ОРГАНІВ  ВЛАДИ

Модернізація системи державного управління, яка розпочалася
через реформу апарату органів влади, покликана забезпечити більш
активне використання важелів державної влади, людського потенціалу,
скорочення витрат бюджетних коштів на реалізацію заходів державної
політики в усіх суспільно важливих напрямах, включаючи управління
господарством  та  громадськими  процесами  в  регіонах  [1].  Від
запропонованих керівництвом країни ініціатив щодо оптимізації системи
органів виконавчої влади суспільство очікує дієвих змін як в економіці,
так й в повсякденних сферах життя через суттєве поліпшення структури
державного управління [2]. Тому актуальності набуває запровадження
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якісного методологічного інструментарію оцінки ефективності роботи
підрозділів державної служби, органів місцевого самоврядування за
напрямами  їхньої  компетенції,  де  забезпечується  якісне  державне
управління, регуляторні впливи, здійснення контрольних функцій тощо.

Через  створення  нових  органів  державної  влади  замість
застарілої  їхньої системи виникає нове функціональне наповнення
змісту роботи кожного  з них. Вичерпний перелік робочих функцій
будьякого з державних утворень в системі регіонального управління
та господарських питаннях міститься у відповідних нормативних актах,
внутрішніх інструкціях, положеннях про діяльність державного органу,
що  у  сукупності  складають  множину  функціональної  компетенції
кожного органу виконавчої влади – {f

і
}.

Виконання  окремої  функції  з  цієї  множини  f
і
  дає  певний

результат r
і
, який можна оцінювати під кутом одержання економічного

або іншого ефекту (соціального, інноваційного тощо) – Е
ф
, для чого

застосовується уніфікована послідовність методичних прийомів:
f
і 

r
і 

Е
ф
.

Водночас  методологічно  важливим  стає  розмежування
компетенції органів влади стосовно оцінки ролі кожного з них поодинці
в досягненні результату r

і
. Так, скорочення чисельності працівників

органу  місцевого  самоврядування  у  структурі  регіонального
підрозділу  передбачає  перерозподіл  частини  функціональної
компетенції  {f

1
},  що  належала  раніше  певному  посадовцю,  навіть

відомству, комітетові тощо, між новими утвореними підрозділами (його
посадовцями)  разом  з  вирішенням  завдань  поліпшення  якості
управління,  уникнення  дублювання  дій  тощо.  Тому  виникає  нова
сукупність  функцій,  що  відображає  участь  органу  місцевого
самоврядування в системі суспільних та виробничих відносин – {f

1
*}.

Результатом виконання управлінських функцій з боку окремого
органу  місцевої  влади    стає  певний  суспільний  ефект,  що
віддзеркалюється  показниками  економічного,  соціального,
екологічного, організаційного, інформаційного ряду, рівнем безпеки
регіону,  зростанням  конкурентних  здібностей  тощо  –  множина
результативності {r

і
}, яка обчислюється загальною кількістю складових

N. На відміну від множини {f
і
} вона відрізняється багато вимірністю

системи  координатної  оцінки,  труднощами  у  порівнянні  сусідніх
елементів множини тощо. Так, у системі статистичних спостережень
накопичено  масиви  даних щодо динаміки  традиційних  показників
кількісної  оцінки  регіонального  розвитку,  його  результативності
безпосередньо у гривні або одиничному вимірі (валового продукту,
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обсягів виробництва, зовнішньоекономічної активності, безробіття та
багато інших), які складають множину {р

1÷k
} з загальної кількістю

складових  k.  У  відповідність  цим  показникам  можна  ставити
безпосередньо  частину  показників  множини результативності,  що
співпадають зі статистичним обліком, а саме:

{r
1÷k

} = {р
1÷k

}.
Модернізація  економіки,  важелів  господарського  механізму

потребують  кваліфікованого  підходу  до  розв’язання  фінансово
господарських  завдань  на  усіх  рівнях  економічного  життя  країни.
Прийняття ефективних, науково обґрунтованих рішень можливе через
відповідне забезпечення якості кадрового складу працівників органів
місцевого самоврядування – суб’єктів управління. Тому методологічно
обґрунтованою  слід  вважати  таку  оцінку,  що  враховує  не  лише
нормативноправові вимоги, а й інші складові вдалого функціонування
суб’єктів господарювання регіону. Від професіоналізму та освіченості
робітників  місцевих  органів  влади  залежить  якість  прийняття
управлінських  рішень  у  сфері  державного  управління,  якість  її
модернізації, яка сьогодні стає найважливішою в управлінні економічним
розвитком  країни.    Прояви  застарілих  поглядів,  нормативно
адміністративних  прийомів  управління  регіоном  призводять  по
погіршення не лише інвестиційного клімату, а й впливають на показники
соціальноекономічного розвитку території, роблять заходи державного
регулювання неконкурентоспроможними та неефективними.

Для розвитку виробничого потенціалу також важливо врахувати
регіональні особливості господарського механізму, традиції виробництва
продукції, етнополітичну структуру виробників, стратегії та орієнтири
руху регіону  та  багато  інших факторів  виробництва. Звичайно,  таке
розмаїття інформації навіть в межах однієї адміністративнотериторіальної
одиниці підлягає науковому осмисленню, систематизації, ідентифікації
тощо, потребує витрати великих інформаційноматеріальних ресурсів та
часу. Однак вже сьогодні можна настроювати роботу працівників органів
місцевої влади в конкурентоспроможному русі через кадрову роботу та
посилення вимог щодо їхнього освітнього рівня.

Водночас  поруч  з  традиційними  показниками  економічного
розвитку з’являються нові координатні виміри суспільного ефекту від
діяльності того чи іншого державного утворення – зменшення злочинності,
профілактика  нещасних  випадків  та  каліцтва  на  виробництві,
результативність подолання наслідків стихійного лиха, епідеміологічний
епізоотичний стан території тощо. Такі оціночні показники становлять
вагому частку управлінської результативності, однак їхнє вираження у
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традиційних координатах виміру викликає труднощі. Тому доцільним
вважається виокремлення другої частини множини результативності у
вигляді складових {r 

(k+1) ÷ N
}, яка віддзеркалювала б функціональну участь

органів державної влади в специфічних показниках регіонального розвитку.
Базою для порівняння ефективності функціонування окремих

органів влади може обиратися звичайна витратна оцінка щодо утримання
відповідного органу влади у грошовому вимірі – знаменник показника
Е

ф
. На цей час єдиного методологічного підходу до економічної оцінки

результатів державного управління не знайдено, існуючи розбіжності
між оцінками витрат на державний апарат і наслідками від управлінських
впливів створюють підґрунтя для небажаних суспільних подій та мають
долатися в ході оптимізації системи державної влади.
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С. Є. Шпильовий. – КиївСевастополь: АМУ, 2011. – 444 с.

Ларіна Т. В.
м. Савастополь

ПІДГОТОВКА  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО
ОБГРУНТУВАННЯ  РОЗВИТКУ  МАЛИХ  МІСТ:

НА  ПРИКЛАДІ  ПЛАНУВАННЯ  ІНКЕРМАНУ

Оптимізація  системи органів  виконавчої  влади,  підвищення
вимог до якості державного управління та надання державних послуг
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населенню спрямовані на удосконалення сучасних прийомів та методів
керування  економікою  регіонів,  усіма  сферами суспільного  життя.
Своєчасно  приймаються  місцеві  бюджети,  програми  соціально
економічного розвитку  регіону [1]. Не залишаються відсторонь від
динамічного руху суспільних перетворень також державні службовці
управлінь, відділів міських та районних адміністрацій. На виконання
внутрішніх  розпоряджень  [2]  структурними  підрозділами  міської
державної адміністрації продовжено роботу з виконання державних та
регіональних програм, в якій втілюється програмноцільові методи
управління  економікою  Севастополя.  До  Реєстру  міських  програм
внесено 69 програм, з яких 9 – державні, 1 – комплексна регіональна та
ще 59 – галузеві регіональні програми. При цьому за рахунок коштів
місцевого бюджету в 2010 році фінансувалися заходи 45 з них, а саме:
освоєно 60791,5, 77833,5 та 138200,6 тис. грн. відповідно за кожною
групою.

Специфічною  рисою  існуючої  моделі  адміністративно
територіального  розподілу  міста  Севастополя  є  визначення  в
Балаклавському  районі  міста  Інкерман.  При цьому,  повноваження
органів  місцевого  самоврядування  міста  Інкерман  залишаються
обмеженими,  такими,  що  не  спроможні  комплексно  забезпечити
сталий  соціальноекономічний  розвиток  малого  міста.  Пропозиції
Севастопольської  міської держадміністрації щодо розширення цих
повноважень за рахунок їх передачі від міських (міста Севастополь) та
районної  органів  виконавчої  влади не  знаходять підтримки  з  боку
органів влади міста Інкерман, тому досі відсутні будь які регіональні
цільові програми розвитку міста Інкерман.

Нормативнозаконодавчу  база,  яка  забезпечує  соціально
економічний розвиток малих міст в Україні складають Державна цільова
програма підтримки соціальноекономічного розвитку малих міст на
20112015  роки,  яка  затверджена  постановою  Кабінету  Міністрів
України від  29.11.2010 № 1090 та постанова Кабінету Міністрів України
№ 288 від 02.04.2009 “Про моніторинг соціальноекономічного розвитку
малих міст і селищ”.

В рамках наведених нормативних актів Севастопольська міська
державна адміністрація щороку здійснює моніторингові дослідження
соціальноекономічного розвитку міста Інкерман. При цьому, в умовах
відсутності цільового фінансування програми з державного бюджету
не  досягається  поєднання  результатів  моніторингу  із  виконанням
Державної  цільової  програми  підтримки  соціальноекономічного
розвитку малих міст. Севастопольська міська державна адміністрація
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забезпечує  виконання  заходів  Держпрограми,  за  які  визначена
відповідальним  виконавцем  в  рамках  власних  регіональних
(загальноміських) програм.

Пріоритетними напрямами обрані реальний сектор економіки,
підвищення  якості  життя  населення  та  безпека  життєдіяльності.
Основними сферами фінансування соціальноекономічного розвитку
міста в цілому в 2010 році стали (у тис. грн.): дорожньотранспортний
комплекс  –  43507,4;  житловокомунальне  господарство  –  4408,9;
реструктуризація  комунального  майна  –  327,9;  підтримка
підприємництва – 50,0. У соціальній сфері використано 13501,1 тис.
грн. За бюджетні кошти розвивалася гуманітарна сфера, а саме (тис.
грн.): охорона здоров’я – 44328,6; освіта і наука – 15075,7; культура і
туризм – 1972,2; фізкультура та спорт – 776,6; сім’я та молодь – 557,0
відповідно. На заходи з охорони довкілля використано 14191,5 тис. грн.,
техногенну безпеку – 5083,2 тис. грн., профілактику, попередження та
припинення терористичних прояв – 80,0 тис. грн., поліпшення стану
безпеки гігієни праці та виробничої середи – 10,0 тис. грн.

Потужнім поштовхом у запровадження програмноцільового
методу управління стала інвентаризація державних та регіональних
програм, зведення їх до єдиного Реєстру з плановим фінансуванням
у 2011 році. Динаміка Реєстру станом на 01.01.2011 така: виключено
21 програму  як  таку,  що  завершена;  включено  13  регіональних
цільових програм. Аналіз використання програмноцільового методу
в  соціальноекономічного  розвитку  регіону  свідчить  про  наявну
неузгодженість  у  програмному  та   бюджетному  процесах,
дублювання окремих заходів та завдань між різними програмами,
необґрунтоване  збільшення  показників  фінансування  програм.
Частогусто програми не враховують реальних можливостей їхнього
фінансування коштом місцевого бюджету, що знижує ефективність
та реальність програми ще на етапі її прийняття. Поточна та підсумкові
звітності про виконання програм від замовника та відповідального
виконавця  зводяться  до  обсягу  освоєння  фінансових  ресурсів  по
окремих заходах, що унеможливлює проведення об’єктивної оцінки
стану  їхнього  виконання,  своєчасного  коректування  та  аналізу
результативності. Поки ще слабко використовуються інвестиційні
спроможності території.

В аналітичних та звітних матеріалів не знаходять відображення
досить  значні  обсяги  фінансування  коштом  районних  бюджетів
програмних  заходів  з  благоустрою,  підтримки  окремих  категорій
населення тощо. Навпаки, органи районного рівня не користуються
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можливостями  міжбюджетних  трансфертів,  коштів  субвенцій
державного  бюджету,  умовою  отримання  яких  є  розробка  та
затвердження програм розвитку органами місцевого самоврядування.
При  застосування  програмноцільового  методу  на  міському  рівні
пропонується задіяти програми районів, міста Інкерман, селищ та сіл
з  метою  зняття  обмежень  щодо  намагання  органів  місцевого
самоврядування на активну участь у розвитку територій та регіону.

Необхідно відзначити, що в цілому у місті Севастополі склалася
оптимальна практика  рішення соціальноекономічних проблем  окремих
територій (зокрема міста Інкерман) шляхом використання  економічних
та фінансових важелів в рамках щорічних Програм (міської та районних)
економічного і соціального розвитку міста, міського і районних бюджетів,
галузевих  регіональних  програм,  Генерального  плану  міста  та
загальнодержавної  Програми  сталого  соціальноекономічного,
екологічного  і культурного розвитку міста Севастополя на період до
2015  року.  Тому,  при  проведенні  територіальноадміністративної
реформи доцільно було б переглянути адміністративний розподіл міста
Севастополя  та  визначення  у  його  складі  малого  міста  Інкерман
Балаклавського району міста Севастополя.
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Ліпенцев А. В.
м. Львів

ФОРМУВАННЯ  КУЛЬТУРИ  ВИСОКОЇ  ЯКОСТІ
АДМІНІСТРАТИВНИХ  ПОСЛУГ:

ДОСВІД  ПУБЛІЧНОЇ  СЛУЖБИ  КАНАДИ

Основним із напрямів модернізації Державної служби України,
у стратегічних документах із реформування держави та у новому Законі
України “Про Державну Службу”, визначено:  “зміщення акцентів з
“управління” на “надання послуг” населенню”[1]. Саме у контексті
цієї тенденції особливої важливості набуває вивчення методологічних
та прикладних засад успішних практик з досягнення високих стандартів
якості у наданні адміністративних послуг населенню.

Досвід Канади передбачає створення окремої структури, яка виконує
основні завдання із забезпечення надання послуг населенню. Service Canada
(Послуги  Канади)  та  The  Office  for  Client  Satisfaction  (Управління  з
забезпечення задоволеності клієнтів) (далі – OCS)  – це нейтральні інституції,
які  забезпечують  якість надання послуг громадянам/клієнтам,  а також
забезпечення зворотнього зв’язку щодо якості обслуговування.

Основні принципи діяльності OCS:
– винятково високі стандарти обслуговування;
– швидкість (за останні 5 років OCS виконала 100% цільового

реагування на клієнта не більше як протягом семи робочих днів);
– детальні відомості про кожен нестандартний випадок, щоб

отримати  повне  і  всебічне  розуміння  всіх  питань  та  забезпечення
ретельного і неупередженого розгляду;

– індивідуальна увага (персональна увага до кожного випадку,
завжди в усуненні окремих проблемних ситуацій більше транзакцій).

“Надання  послуг”  як  професія  передбачає  такі  вимоги  до
керівника у публічній службі:

– просувати культуру якісного надання послуг як основу нашого
перетворення;

–  формувати  людські  ресурси,  орієнтуючись  на  визначені
стандарти професіоналізму і компетентності в обслуговуванні;

–  проектувати  шляхи  кар’єри,  які  дозволяють  залучати  і
утримувати талановитих працівників, а також створюють можливість
кар’єрного зростання у державній службі;

– створювати “організацію, що навчається”, доводити людям
про переваги клієнторієнтованого переходу (сервісної переваги);
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– запроваджувати управління з орієнтацією на високу продуктивність.
Основні  атрибути  культури  досконалості  у  наданні послуг  у

державному секторі:
1. Прихильність до високої якості обслуговування (співробітники

та  менеджери  чітко  зорієнтовані  на  високу  якість  обслуговування
громадян/клієнтів і задоволення їх потреб, незалежно від каналу надання
послуг та місцезнаходження).

2. Громадяни/клієнти у центрі уваги (співробітники та менеджери
ставлять інтереси громадян/клієнтів (зовнішніх чи внутрішніх) та/або
суспільства в центрі всіх рішень і залучати їх відповідним чином).

3. Постійне підвищення якості обслуговування (співробітники
та менеджери прагнуть постійно покращувати якість та своєчасність
обслуговування  громадян/клієнтів  чи  партнерів,  застосовуючи
прогнозування та адаптацію до потреб).

4.  Підтримуючі  та  інноваційні  “команда”  та  “навколишнє
середовище” (співробітники та менеджери співпрацюють і продукують
інновації для досягнення бажаних результатів, а також мають відповідні
інструменти, ресурси та організаційну підтримку).

5. Engagement  (“включеність”)  (кожен  із  підлеглих  має
вирішальне значення для успіху організації, тобто вклад кожного зі
співробітників  і  партнерів  є  сильною  підтримкою,  орієнтація  на
досягнення стану, коли кожен робить більше, ніж записано у посадовій
інструкції).

6. Підтримуюче лідерство (лідерство на всіх рівнях є необхідним,
внески керівників мають важливе значення для організації, вони повинні
бути реальними, постійно видимими, щоб підтримувати та заохочувати
співробітників  виконати свої зобов’язання.

7. Чуйний сервіс (співробітники та менеджери в центрі уваги
всього, швидко реагують на зовнішні або внутрішні потреби громадян/
клієнтів.

8. Постійне навчання (співробітники та менеджери постійно
здобувають нові знання та формують свої навички).

За досягнення переваг в обслуговуванні мають винагороджуватися
як окремі працівники зокрема, так і команда загалом.

До  основних  результатів  у  галузі  якості  обслуговування,
досягнутих у державній службі Канади у процесі модернізації, належить
культура  високої  якості  обслуговування,  а  саме:  чіткий  розподіл
функцій  і  обов’язків;  можливість  лідерства;  нова  організаційна
культура;  покращення  рівня  взаємодії  працівника  і  громадянина;
знаючі, досвідчені та професійні співробітники; ефективне управління
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трудовими  відносинами  між  службовцями  і  керівництвом;
ефективність процесів найму та утримання; більшість співробітників
(84%) згодні, що служба Канади є престижним місцем роботи.

Згідно  з  результатами  проведених  нами  досліджень  можна
сформулювати такі рекомендації щодо застосування досвіду Канади для
реформ у державній службі Україні: чітка робота на стратегічному рівні;
принцип каскадування стратегії на усіх рівнях; структурні рішення; висока
технологічність менеджменту; Performance Management (збалансована
система показників; метрики); “організація, що навчається”; HRM –
стратегічний партнер; HR стратегії у контексті загальної стратегії.
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ДЕРЖАВНА  КАДРОВА  ПОЛІТИКА  У  СОЦІОГУМАНІТАРНІЙ
СФЕРІ  ЯК  СКЛАДОВА  ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ

ПУБЛІЧНОГО  УПРАВЛІННЯ

На  сучасному  етапі  трансформації  суспільства  відбувається
реформування його інститутів, у зв’язку з чим змінюються і завдання
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державного управління. За цих умов особливої ваги набирає виявлення
ефективних зв’язків між громадянським суспільством і державною
владою.  Дедалі  більше  постає  питання,  чи  державне  управління
відповідає  належному  виконанню  державою  передусім  соціально
захисної  функції  її  громадян.  Саме  на    публічне  управління
покладається пошук найкращих способів використання ресурсів задля
досягнення пріоритетних цілей держави. За цих умов активізується
потреба  оновлення  кадрового  потенціалу  відповідно  до  вимог
сучасного українського суспільства, формування нової управлінської
філософії, спрямованої на подолання соціальної дезадаптації громадян,
відчуження їх від влади, кризи духовності та патріотизму.

Формування і здійснення саме такої державної політики має
належати до стратегічних завдань державотворення, інтеграція яких
має відбуватись навколо людини як найбільш високої цивілізаційної
цінності. Відповідно, центральне місце в цій стратегії має займати
формування  адекватної  державної  кадрової  політики  у
соціогуманітарній сфері. Адже саме гуманітарна політика піднімає й
утверджує загальнолюдські пріоритети, забезпечує їх реалізацію у всіх
сферах суспільного життя, передусім в екології та охороні здоров’я,
освіті і культурі, науці і релігії, економіці і політиці. Поза реалізацією
цих  пріоритетів  будьякі  “українські”  трансформації  приречені  на
занепад.

Відтак,  для  України,  як  і  для  інших  пострадянських  країн,
проблема гуманізації всієї системи державного, а відтак публічного
управління, є надзвичайно актуальною та важливою. Це пояснюється
тим, що інтеграційні/глобалізаційні процеси, інформаційна революція,
високі технології, прагматизація політичних й економічних відносин,
різка поляризація бідності та багатства, кризові демографічні явища,
зростаючі міграції тощо, відбуваються не інакше як за рахунок людини,
яка  замість  утвердження  її  як  повноправного  суб’єкта  власної
життєдіяльності частіше постає у вигляді простого ресурсного придатка
сучасного  виробництва.  І  це  при  тому,  що  формування
демократичного  врядування  має  піднімати  роль  людин  як  члена
громадянського суспільства, носія власних (індивідуальних), групових
та  загальнолюдських  інтересів.  А  це  все  якраз  і  відображає
соціогуманітарна  сфера  суспільства.  Тому  від  того,  як  і  хто
здійснюватиме  управління  нею,  якраз  і  залежатиме  рівень
гуманітаризації публічного управління.

На жаль, тривалий час кадровій політиці взагалі значною мірою
намагались надати суто партійного (ідеологічного) забарвлення, що
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виражалось у її визначеннях. Як наприклад, “Кадрова політика – це
головна лінія в справі підготовки кадрів, заснована на об’єктивній
необхідності, виражена в рішеннях керівних партійних органів і уряду”.
[1, c.12] Або ж “Кадрова політика – це генеральний напрямок у кадровій
роботі, що визначається сукупністю найбільш  важливих , принципових
положень, виражених у рішеннях партії й уряду на перспективу або
окремий період”[3, c.14].

Насправді  ж,  кадрова  політика,  як  це  доводять  сучасні
дослідження, значно ширше поняття, оскільки її суб’єктами виступають
підприємства, установи, політичні партії, громадські організації, органи
державної влади і управління. Більше того, “державна кадрова політика
повинна бути загальною, багаторівневою, охоплювати весь кадровий
корпус,  всі  кадрові  процеси,  незалежно  від  механізму  і  ступеня
державного впливу на них” [4, с. 5]. Основним же суб’єктом державної
кадрової політики виступає держава, яка визначає місце і роль кадрів у
суспільстві, мету, завдання, найважливіші напрями і принципи роботи
з управлінськими кадрами, вдосконалення їх підготовки, навчання,
раціональне використання.

Певною мірою такий підхід враховано у Стратегії державної кадрової
політики на 2012 – 2020 роки, затвердженій Указом Президента України
№45/2012  від 01  лютого  2012  року  [5].  Виходячи  з  цих  засад  має
формуватись і державна кадрова політика  у соціогуманітарній сфері.
В свою чергу така кадрова має бути не лише одночасною складовою як
загальнодержавної кадрової політики та і державної політики у соціальній і
гуманітарній  сфері,  а  й  бути науково  і  теоретично  обґрунтованою,
передусім,  виходячи  з  теоретичних  та  практичних  засад державного
управління.  І саме на цьому рівні чітко відстежується взаємозв’язок між
ефективністю  формування  державної  кадрової  політики  у
соціогуманітарній сфері та рівнем гуманітаризациї публічного управління.

Актуальність такого підходу посилюється в контексті зростання
людського фактору – людини, соціальних груп, суспільства загалом – в
сучасних суспільних процесах. Зміна парадигми суспільного розвитку
фактично  утверджує  новий  управлінський  порядок,  домінантною
основою  якого  є  людина,  а  оптимальний  баланс  взаємозв’язків
(наукових, демографічних, освітніх, екологічних, міграційних, трудових)
забезпечує відповідна державна політика у соціогуманітарній сфері. У
зв’язку з цим активізується необхідність переосмислення  існуючої
стратегії державної кадрової політики в напрямку гуманізації підготовки
управлінського  персоналу,  що  забезпечуватиме  гуманітаризацію
публічного управління.
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ПУБЛІЧНА  СЛУЖБА   В  АСПЕКТІ
КОНСТИТУЦІЙНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Поняття “відповідальність” досить широко використовується
усіма гуманітарними та суспільними науками. Внаслідок цього воно
постійно розвивається та набуває якоїсь нової сутності. Як культурний
здобуток воно змінюється у просторі та часі залежно від значення, яке
вкладається  у  нього  у  відповідний  історичний  період  кожною
конкретною наукою, а точніше її розробниками. Тут ми не ставимо
собі за мету дати чергове визначення поняття “відповідальність” і тим
більше якесь родове чи загальне визначення поняття “відповідальність”,
вважаючи  своєю  метою  насамперед  пояснення  сутності  чи
встановлення  феномена  певного  суспільного  явища,  а  не  дати
визначення якогось конкретного терміна.

Вирішення  наукового  та,  насамперед,  науковоприкладного
завдання  сутності  публічної  служби  в  аспекті  конституційної
відповідальності  детерміновано  суспільним  інтересом  засобів
гарантування найвищої соціальної цінності, якою є громадянин, його
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Органи
публічної влади, насамперед держава через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи відповідальні за
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гарантування цієї найвищої соціальної цінності, що зумовлює правову,
зокрема конституційну, детермінацію інституту публічної служби та
насамперед таких її видів, як державна служба та служба в органах
місцевого самоврядування.

Нормативно понять “державна служба” та “служба в органах
місцевого  самоврядування”,  відображаючи  певні  доктринальні
розробки, закріплено так: “Державна служба в Україні – це професійна
діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті
щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують
заробітну плату за рахунок державних коштів” (ч. 1 ст. 1 Закону України
“Про  державну службу”  № 3723XII  від 16.12.1993 р.);  “державна
служба – професійна діяльність державних службовців з підготовки
пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення  її
реалізації та надання адміністративних послуг” (пункт 1 ч. 1 ст. 1 Закону
України “Про державну службу” № 4050VI від 12.11.2011 р.); “Служба
в органах місцевого самоврядування – це професійна, на постійній
основі діяльність громадян України, які займають посади в органах
місцевого  самоврядування,  що  спрямована  на  реалізацію
територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та
окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом”
(ст. 1 Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”
№ 2493III від 07.06.2001 р.).

З цитованих нормативно закріплених у законодавстві концепцій
публічної служби попри їхню певну недосконалість можемо вивести
неявне чи навіть латентне розуміння сутності публічної служби як
причиннонаслідкової зв’язаності повноважень, процесу їх здійснення
та  їх  результату. Тут  можна також стверджувати  і  про  причинно
наслідкову  зв’язаність  реалізації  права  та  його  результату.
Повноваження та процес їх здійснення деюре становлять сутність
поняття  “компетенція”  у  статиці,  а  її  (компетенції)  реалізація  чи
динаміка –  “компетентність”.  Водночас  робимо  висновок  про
існування певної відповідності величини чи різниці компетенції та
компетентності у системному зв’язку з результатом, який може бути
в  межах  повної,  максимальної  чи  абсолютної  позитивності  та
негативності тощо. Однак сутність не в термінах градації, хоча й це
також важливо, а в усвідомленні різниці компетенції та компетентності
у  системному  зв’язку  із  результатом  в  аспекті  сутності  поняття
“відповідальність”.

Структура  відповідальності  включає  компетенцію,
компетентність  (здійснення  компетенції)  та  її  результат.  Для
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встановлення відповідальності необхідно встановити відповідність
бажаному результату.

Припускаємо,  що  розробники  нових  ідеологій,  доктрин  і
відповідних  концепцій  публічної  влади  та  публічного  управління,
законодавства в принципі знають, що саме правові процес і результат
здійснення публічної влади та публічного управління становлять сутність
індивідуальних і суспільних очікувань. Вони, також припускаємо, знають,
що результати здійснення публічної влади та публічного управління
мають відповідати очікуванням соціуму та повинні бути правовими.

В  аспекті  викладеного  громадянин,  громада  та  суспільство
очікують  реалізації  права  як  позитивних  процесу  та  результату
здійснення  публічної  влади  та  публічного  управління,  які
опосередковуються  окремим  інститутом  –  публічною  службою.  У
такому сенсі публічна служба – це засіб здійснення публічної влади та
публічного управління.

Отже,  публічна  служба  саме  як  прогнозований  чи
стандартизований правовий процес і результат здійснення публічної
влади та публічного управління це і є запит чи очікування, спрямовані
до  публічної  служби  загалом  і  до  кожного  публічного  службовця
зокрема, і який означає сутність їхньої відповідальності.

Феноменом  поняття  “публічна  служба”  попри  різні
доктринальні  та  нормативні  визначення  є  не  стільки  процес  або
результат виконання певних публічновладних функцій чи “роботи” в
суспільних інтересах загалом і насамперед в інтересах громадянина,
громади та народу, а саме правові і процес, і результат як необхідна та
достатня умови задоволення суспільного інтересу, очікування, запиту.
Однак цей феномен не прописаний буквально ні в чинній Конституції
України, ні в законодавстві про публічну службу.

Громадяни, громади та зрештою народ, нація повинні визначитися
в тім, а що саме вони очікують від публічної  служби. Чи публічно
владного  та  публічноуправлінського  процесу  заради  процесу,  чи
процесу та його результату? Де правові процес є лише необхідною, а
результат – достатньою умовою правової сутності публічної служби.
Однак  практика  свідчить  про  те,  що  діяльність  публічної  служби
спрямована не на стандартизацію результату, а насамперед на розробку
статусних  процедурних  чи  регламентних  питань публічної  служби.
Видається, що сутнісною новацією нових доктрин і концепції публічної
служби буде стандартизація і її регламенту й результату.

Публічна служба буде відповідальною тоді  і лише тоді, коли
правовими засобами буде досягатися правовий результат.
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Суспільство повинне визначитися з тим, чого воно очікує від
публічної  служби.  З  огляду  на  те,  що  нині  в  Україні  поки  такої
постановки  ще  нема,  це  свідчить  про  незрілість  суспільства  та
усвідомлення ним пріоритетності своїх інтересів.

У багатьох дослідженнях соціальна, а за певною аналогією й
юридична відповідальність трактується як суспільне відношення, яке
виникає  між  суб’єктами  відповідальності  та  контролюючою
інстанцією на основі відповідних норм, приписів, вимог із приводу
реалізації певних потреб і можливостей. Домінуючим є трактування
юридичної відповідальності як одного із основних інститутів, який
визначає  охоронну  функцію  права.  Тому  традиційно  вона  й
розглядається  як  один  із  видів  негативної  реакції  держави  на
правопорушення.

Важливою  для  подальшого  розроблювання  цієї  концепції  є
виокремлення проблематики не тільки того, “за що” відповідає, а й
“контролюючої інституції” чи інакше – відповідальність перед ким
(чим)? Виходячи із загальноконцептуальних міркувань, тут можлива
множина відповідей про відповідальність перед державою, народом,
громадянами,  окремими  суб’єктами  тощо,  або,  інакше  –  перед
компетентним органом. В аспекті такого розуміння одне і те ж діяння
може трактуватися як різні види відповідальності , залежно від виду
“компетентного” органу. Тому, відповідно до нашої концепції, правова
відповідальність звернена до єдиного джерела, яким є право. Інакше
кажучи правова відповідальність спрямована до ідеального – до права,
а контролююча інституція є тільки інституцією процесу встановлення,
оцінки відповідності ідеального та реального. Тут можливим видається
варіант не тільки ідеального, а й ідеалізованого інституту, наприклад
“держава” як уособлення права, “народ”, “президент” тощо.

Важливо враховувати, що підставою правової, зокрема конституційної
відповідальності для складу органів здійснення публічної влади, насамперед –
виборних, окремих публічних службовців, має бути набуття ними компетенції.
Водночас їхні некомпетенційні діяння, їхня некомпетентність тощо має бути
підставною покладання на них негативних санкцій.

В  аспекті  конституційної  субсидіарної  та  субституційної
відповідальності  очевидним  є  відповідальність  “вищої  місії”  за
вирішення у розумні терміни питань, пов’язаних із реалізацією права,
зокрема  й  упередження  правопорушення,  наприклад  органами
місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

Отже, суспільний інтерес і актуальність інституту відповідальності
обумовлюють розробку проблематики конституційної відповідальності
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як виду відповідальності, пов’язаного з публічною владою та публічним
управлінням, і насамперед з публічною службою.

У нашому розумінні основні соціалізовані чи, інакше, – усуспільнені
права та свободи людини й громадянина є головним критерієм для розвитку
національного  конституціоналізму та  відповідальної публічної  служби,
держави і її інституцій (системи органів, окремих органів і посадових осіб
тощо). Або, інакше кажучи, вони є головним критерієм визначення напрямів
і відповідних моделей розвитку суспільства та державності й відповідно
відповідальності держави, її органів і посадових осіб у цьому процесі. Для
розробки  цієї  моделі  важливим,  зокрема,  є  визначення  концепцій
відповідальної публічної служби за стан суспільних відносин, забезпечення
та гарантій прав та свобод людини і громадянина.

Для розробки певної концепції чи теорії необхідно встановити
відповідну систему базових позицій, аксіом, засновків тощо. Для предмета
наших досліджень незаперечним (аксіоматичним) тут є те, що суспільні
відносини розвиваються відповідно до принципу чи презумпції “довіри”
до публічної служби. Йдеться про те, що суспільство у певні способи
“довіряє”  та  очікує  “справедливості”,  “правомірності”,  зокрема  й
“справедливої  служби”,  “держави”,  що також  можемо  трактувати як
принцип презумпції “владної справедливості”. Адже беззаперечним також
є  очікування  соціуму  “справедливості”  чи  “праведності”  конституції.
Іншими  словами,  принцип  презумпції  “владної  справедливості”
трансформується у принцип “конституційної справедливості”. Видається,
що саме  принцип  презумпції  “конституційної справедливості”  також
актуалізує  проблематику  справедливого  конституційного  буття,
конституційної відповідності та відповідальності загалом і відповідної й
відповідальної “публічної служби”, відповідального та правомірного її
діяння у відповідні способи “владарювання”, “урядування”, “управління”
тощо. Водночас можемо також стверджувати про певне ототожнення на
рівні суспільної свідомості принципів презумпції “владної справедливості”
та “відповідності влади”, “владної відповідальності” та “відповідальної
влади”. Однак на рівні доктринального осмислення це різні принципи і
питання їх сутності й детермінованості потребують окремого розгляду та
вирішення.

Згідно  з  розроблюваною  концепцією,  конституційна
відповідальність  –  це  спосіб  правового  забезпечення  реалізації
конституції, її букви та сутності, який передбачає необхідність, точніше –
обов’язок, для суб’єктів конституційних відносин “відповідати” своїм
юридичнозначимим  буттям  і  діянням  конституційним  нормам,
конституції та, зрештою, – праву.
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кафедри  економіки  довкілля  і  природних  ресурсів  Національного
університету “Львівська політехніка”.

Бундз  В.  П.  –  магістр  державного  управління,  завідувач
методичного сектору Львівського регіонального інституту державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові України.

Вдов’як Аніта – асистент Інституту медицини села, м. Люблін
(Республіка Польща).
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 Вдов’як Артур – кандидат  медичних наук, викладач кафедри
акушерства, гінекології та медсестринства в акушерстві та гінекології
Медичного університету, м. Люблін (Республіка Польща).

 Вдов’як Едита – асистент Інституту медицини села, м. Люблін
(Республіка Польща).

Вербовий М. В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри
менеджменту  організацій  Львівського  регіонального  інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Верещук  І.  А.  –  міський  голова  м.  РаваРуська,  здобувач
Львівського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.

Вовжиняк  М.  В.  –  старший  викладач  кафедри  публічного
адміністрування та іноземних мов Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Войтила Анджей – кандидат медичних наук, викладач Інституту
медицини села, м. Люблін (Республіка Польща).

Гавканова  Н.  Л.  –  доктор  економічних  наук,  професор,
завідувач  кафедри  публічного  адміністрування  та  регіональної
економіки Харківського національного економічного інституту.

Гапаляк  Х. О.  –  магістрант Національного  лісотехнічногой
університету України.

Гафич О. І. – аспірант Київського національного економічного
університету ім. Вадима Гетьмана.

Гейвах П. П. – аспірант Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Гетьманець А. Г. – аспірант Національної академії державного
управління при Президентові України.

Голубятніков В. Т. – кандидат технічних наук, доцент кафедри
управління проектами Львівського регіонального інституту державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові України.

Гринаш  В.  М.  –  магістр  державного  управління,  старший
викладач  кафедри  державного  управління  та  місцевого
самоврядування  Львівського  регіонального  інституту  державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові України.
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Грицко  Р.  Ю.  –  кандидат  медичних  наук,  доцент  кафедри
інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету
ім. Данила Галицького.

Гузар  Л.  Я.  –  аспірант  Львівського  регіонального  інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Гуштик Н. П. – аспірант Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Деркач О. Р. – головний спеціаліст відділу адміністративної
роботи  та  управління  якістю  Львівського  регіонального  інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Дибель Ю. В. – магістр державного управління, генеральний
директор Територіального медичного об’єднання “Єдиний медичний
простір Любомльського і Шацького районів”.

Добрєва Н. Ф. – аспірант Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Дробот І. О. –  доктор наук з державного управління, професор,
завідувач кафедри управління  проектами Львівського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.

Дудка    В.  В.  –  здобувач  Національної  академії  державного
управління при Президентові України.

Дятчик  Ярослав  –  кандидат  медичних  наук,  викладач
Люблінського політехнічного інституту (Республіка Польща).

Дятчик Юлія –  асистент Інституту медицини села, м. Люблін,
аспірант  Інституту  слов’янської  філології,  Університет  Марії
СкладовськоїКюрі в Любліні (Республіка Польща).

 Дячишин Я. В. – аспірант Львівського державного університету
внутрішніх справ.

Єлейко  О.  І.  –  кандидат  фізикоматематичних  наук,  доцент
кафедри  інформаційних  систем  менеджменту  Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С. З. Гжицького.

Жовтяк-Тараскіна Д. С. – викладач кафедри української та
іноземних мов та літератури Львівської національної академії мистецтв.

Захарчук В. В. – юрисконсульт клубу “СПЛІТЛЬВІВ”, аспірант
Львівського  регіонального  інституту  державного  управління
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Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.

Заяць Н.  О. –  доцент кафедри  менеджменту та комерційної
діяльності Львівського інституту економіки і туризму.

Іманбердієв Д. Ч. – кандидат фізикоматематичних наук, доцент,
докторант  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові України.

Ісаєва Є. Ю. –  кандидат соціологічних наук, доцент, доцент
кафедри “Соціологія і психологія управління” Орловського філіалу
Російської академії народного господарства і державної служби при
Президентові Російської Федерації (Російська Федерація).

Івачевська Т. В. –  головний спеціаліст Управління з питань
туризму Тернопільської обласної державної адміністрації.

Калашник  Н.  С.  –  кандидат  педагогічних  наук,  докторант
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.

Камінська  М.  С.  –  старший  викладач  кафедри  публічного
адміністрування та іноземних мов Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Капка-Скшипчак Люцина – кандидат медичних наук, викладач
Інституту медицини села, м. Люблін, викладач кафедри Громадського
здоров’я Університету інформаційних технологій та менеджменту в
Жешові (Республіка Польща).

Карбівник  В.  П.  –  старший  викладач  кафедри  публічного
адміністрування та іноземних мов Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Карнаух Т. І. – аспірант Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Карпа  М.  І.  –  кандидат  наук  з  державного  управління,
старший викладач кафедри кадрової політики та державної служби
Львівського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної академії державного управління при Президентові
України.

Кірєєва Н. С. – аспірант Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.
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Кіцак  Т.  М.  –  магістр  державного  управління,  заступник
начальника навчальнометодичного відділу Львівського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.

Ковальчук В. М. – старший викладач кафедри пожежної тактики
та аварійнорятувальних робіт Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності, здобувач Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Когут  П.  В.  –  кандидат  історичних  наук,  доцент  кафедри
європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Козаченко  Т.  П.  –  кандидат наук  з  державного  управління,
професор кафедри екологічної безпеки Державної екологічної академії
післядипломної освіти та управління.

Кондрашихін А. Б. – доктор економічних наук, доцент, завідувач
кафедри Державних та місцевих фінансів Академії муніципального
управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Корецька Т. К. – магістр державного управління,  заступник
директора Департаменту соціальної політики Луцької міської ради.

Коцюба Н. Й. – кандидат філологічних наук, старший викладач
кафедри публічного адміністрування та іноземних мов Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.

Красівський Д. О. – аспірант Національної академії державного
управління при Президентові України.

Красівський О. Я. – доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри  європейської  інтеграції  і права Львівського  регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.

Кубай Т.  Є.  –  здобувач  Львівського  регіонального  інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Кулькова В. Ю. – доктор економічних наук, доцент, професор
кафедри  менеджменту  Татарського  інституту  сприяння  бізнесу,
м. Казань (Російська Федерація).

Куницька-Іляш М. В. – аспірант Львівського національного
університету  ветеринарної  медицини  та  біотехнологій
ім. С. З. Гжицького.
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Куницький В. В. – аспірант Національної академії державного
управління при Президентові України.

Купрійчук  В. М.  –  кандидат наук з  державного  управління,
докторант  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові України.

Курочка Л. М. – аспірант Національної академії державного
управління при Президентові України.

Кухар Р. Б. – кандидат фізикоматематичних наук, професор
кафедри  інформаційних  систем  Львівського  національного
університету  ветеринарної  медицини  та  біотехнологій
ім. С. З. Гжицького.

Куцин  І.  М.  –  директор  товариства  з  обмеженою
відповідальністю “ЛАЗЕР Плюс Львів”.

Кучабський О. Г. – доктор наук з державного управління, доцент,
заступник директора з короткотермінового підвищення кваліфікації
Львівського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України

Кушнір  М.  О.  –  кандидат  наук  з  державного  управління,
головний консультант сектору стратегій регіонального розвитку  відділу
регіонального  розвитку  Національного  інституту  стратегічних
досліджень.

Лазар П.  Д. –  начальник  головного  фінансового управління
Закарпатської облдержадміністрації.

Ларіна Т. В. –  кандидат економічних наук, начальник зведеного відділу
планування та аналізу соціальноекономічного розвитку міста і управління
економіки Севастопольської міської державної адміністрації.

Левицька С. О. – доктор економічних наук, професор кафедри
прикладної  економіки  та  бухгалтерського  обліку  Національного
університету “Острозька академія”, голова постійної комісія з питань
науки, освіти, культури і духовності Рівненської обласної ради.

  Левіска  Магдалена  –  кандидат    медичних  наук,  викладач
кафедри акушерства, гінекології та медсестринства в акушерстві та
гінекології Медичного університету, м. Люблін (Республіка Польща).

Левітан  А.  Л.  –  слухач  Національної  академії  державного
управління при Президентові України.

Лесечко Б. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри
публічного  адміністрування  та  іноземних  мов  Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.
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Липчук М. О. – здобувач Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Лис А. Б. – керуючий справами виконавчого комітету Івано
Франківської міської ради.

Ліпенцев А. В. – кандидат економічних наук, доцент, заступник
директора  з  наукової  роботи  Львівського  регіонального  інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Логвінов В. Г. –  кандидат  економічних наук, доцент, доцент
кафедри інформаційних технологій та систем управління Одеського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.

Лоїк М. І. – магістр журналістики, викладач Інституту біоетики
ім. Ярослава Базилевича.

Лутчак В. Ф. – слухач Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Мазуркевич  М.  В.  –  аспірант  Львівського  регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.

Макота Г. З. – аспірант Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Матлай Л. С.  – здобувач Дипломатичної академії України при
Міністерстві закордонних справ України.

Медвідь М. М. – кандидат економічних наук, старший науковий
співробітник Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
України,  заступник  начальника  навчальнометодичного  центру  –
начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу.

Мельник М. В. – аспірант Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Мельников О. С. – кандидат економічних наук, доцент кафедри
економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного
технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Мельникова К. І. – професор кафедри управління персоналом і
економіки праці  Харківського  регіонального  інституту  державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові України.
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Микитка Ю. Я. – аспірант Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Міроненко Н. В. – кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри    теорії  господарства  і  управління  людськими  ресурсами
Орловського  філіалу  Російської  академії  народного  господарства  і
державної служби при Президентові Російської Федерації (Російська
Федерація).

Монастирський Б. Я. – старший викладач кафедри публічного
адміністрування та іноземних мов Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Наместнік В. В. – аспірант Національної академії державного
управління при Президентові України.

Нєма О. С. – старший викладач кафедри управління проектами
Львівського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної академії державного управління при Президентові України.

Никифоров А. Є. – кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри  макроекономіки  та  державного  управління  Київського
національниого економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Новак-Каляєва  Л.  М.  –  кандидат  історичних  наук,  доцент,
старший науковий співробітник Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Новосад В. П. – кандидат фізикоматематичних наук, доцент,
завідувач  кафедри математичного  моделювання  та  інформаційних
технологій Львівського регіонального інституту державного управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.

Олійник А. Р. – аспірант Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Онишкевич В. М. – кандидат фізикоматематичних наук, доцент
кафедри вищої математики Національного лісотехнічного університету
України.

Пак  С.  Я.  –  магістр  державного  управління,  аспірант
Національної академії державного управління при Президентові України.

Паробецька І. М. – доцент кафедри організації і управління
охороною  здоров’я  Львівського  національного  медичного
університету ім. Данила Галицького.
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Парубчак  І.  О.  –  доцент  кафедри  філософії  та  економіки
Львівського  національного  медичного  університету  ім. Данила
Галицького.

Пашковська  М.  В.  –  аспірант  Львівського  регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.

Пірен М. І. – доктор соціологічних наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, професор кафедри державної політики та
управління політичними процесами Національної академії державного
управління при Президентові України.

Піх М. З. – Львівський державний коледж харчової і переробної
промисловості Національного університету харчових технологій.

Плецан Х. В. –  аспірант Національної  академії державного
управління при Президентові України.

Плешко  В.  К.  –  перший  заступник  начальника  Південного
регіонального управління Державної прикордонної служби України –
начальник штабу.

Поживілова О. В. – кандидат педагогічних наук, начальник
відділу  медичних,  аграрних  і  природничих  наук  Департаменту
міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.

Попов О. О. – аспірант Орловського філіалу  Російської академії
народного  господарства  і  державної  служби  при  Президентові
Російської Федерації (Російська Федерація).

Проказина  Н.  В.  –  кандидат  соціологічних  наук,  доцент,
завідувач  кафедри  соціології  і  психології  управління  Орловського
філіалу Російської академії народного господарства і державної служби
при Президентові Російської Федерації (Російська Федерація).

Проців О. Р. – головний спеціаліст ІваноФранківського обласного
управління лісового та мисливського господарства, аспірант Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.

Рабант  Хуберт  –  іститут  географії,  університет  Казимира
Великого, м. Бидгощ (Республіка Польща).

Радиш Я. Ф. – доктор наук з державного управління, професор,
професор  кафедри  управління  охороною  суспільного  здоров’я
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.

Рамський  І.  О.  –  асистент  кафедри  інформаційних  систем
менеджменту Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького.
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Ратушний Р. Г. – кандидат технічних наук, доцент, проректор
Національного наукового центру “Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства”.

Решота  В.  В.  –  кандидат  наук  з  державного  управління,
старший викладач кафедри європейської інтеграції та права Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.

Решота  О.  А.  –  кандидат  наук  з  державного  управління,
старший викладач кафедри публічного адміністрування та іноземних
мов  Львівського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.

Ромашко  С.  М.  –  кандидат  технічних  наук,  доцент,  доцент
кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій
Львівського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.

Рудніцька Р. М. – кандидат  економічних наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту організацій Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Саврас  І.  З.  –  кандидат  економічних  наук,  доцент  кафедри
математичного моделювання та інформаційних технологій Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.

Селіверстов Р. Г. – кандидат фізикоматематичних наук, доцент
кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій
Львівського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.

Сидорчук О. О. – аспірант Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності.

Сидорчук  О.  В.  –  доктор  технічних  наук,  професор,  член
кореспондент Національної академії аграрних наук України, заступник
директора з наукової роботи Національного наукового центру “Інститут
механізації та електрифікації сільського господарства”.

Синюшко В. Г. – кандидат фізикоматематичних наук, доцент,
доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування
Львівського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної академії державного управління при Президентові України.
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Сисоєва  В.  Г.  –  консультант  відділу  організаційної  роботи
виконавчого апарату Рівненської обласної ради, аспірант Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України.

Сіцінська  М.  В.  –  кандидат наук  з  державного  управління,
доцент кафедри державного управління і менеджменту Національної
академії державного управління при Президентові України.

Скшипчак Мачєй  – кандидат  медичних наук, викладач кафедри
і клініки гінекології, II медичного факультету з міжнародним відділом
Медичного університету, м. Люблін (Республіка Польща).

Совівський О. М. – магістр Національної академії державного
управління при Президентові України.

Солоненко  І.    М.  –  доктор  медичних  наук,  професор,
заслужений діяч науки і техніки України, заступник завідувача кафедри
управління  охороною  суспільного  здоров’я Національної  академії
державного управління  при Президентові України.

Стеблевич  О.  Г.  –  старший  викладач  кафедри  публічного
адміністрування та іноземних мов, здобувач Львівського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України.

Степанюк О. І. – кандидат фізикоматематичних наук, доцент
кафедри  інформаційних  систем  менеджменту  Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С. З. Гжицького.

Стойка  Б.  М.  –  старший  викладач  кафедри  публічного
адміністрування та іноземних мов Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Сторожик М.  І. – кандидат  економічних наук, доцент, доцент
кафедри управління проектами Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Стратієнко Г. Д. – аспірант Національної академії державного
управління при Президентові України.

Суліма Магдалена – асистент кафедри акушерства, гінекології
та  медсестринства  в  акушерстві  та  гінекології  факультету
медсестринства та медичних наук Медичного університету, м. Люблін
(Республіка Польща).

Сушинський О.  І.  –  доктор  наук  з  державного  управління,
професор, завідувач кафедри кадрової політики та державної служби
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Львівського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.

 Терешкевич Г. Т. – кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри філософії та економіки Львівського національного
медичного університету ім. Данила Галицького.

Тимошенко І. О. – начальник головного управління економіки
та інвестиційної політики Рівненської облдержадміністрації.

Тичінская И. А. – кандидат  економічних наук, доцент кафедри
менеджменту  і  управління  народним  господарством  Орловського
філіалу Російської академії народного господарства і державної служби
при Президентові Російської Федерації (Російська Федерація).

Федорів Я.-Р. М. – кандидат медичних наук, професор кафедри
внутрішніх  хвороб  №  2  Львівського  національного  медичного
університету ім. Данила Галицького.

Філіпова Н. В. – аспірант Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України.

Фільц Ю. О. –  магістр медицини, завідувач консультативного
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