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У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
КРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE APPLICATION 
 OF CRISIS MANAGEMENT IN MANAGEMENT  
IN THE SPHERE OF THE CIVIL PROTECTION

Анотація. У статті досліджуються методологічні засади застосування кризового менеджменту в управлінській діяль-
ності у сфері цивільного захисту.

Кризовий менеджмент та управління у надзвичайних ситуаціях часто передбачають взаємодію між органами держав-
ного управління та іншими організаціями. У цьому відношенні ключову роль відіграє здатність скоординувати зусилля 
в проведенні спільних оперативних дій та у забезпеченні зв’язків. Досвід свідчить про те, що налагоджування зв’язків за 
умов надзвичайних і кризових ситуацій може бути виключно складною справою, що може потягнути за собою серйозні 
наслідки для державних установ і службовців. Переривання в комунікаційних каналах зв’язку як у самій системі (між 
державними структурами) так й ззовні (із недержавними суб’єктами) спроможні викликати сум’яття та безлад, що змен-
шують здатність керувати ситуацією.

Зменшення часу на розроблення, прийняття і реалізацію управлінських рішень, зростання невизначеності та ризику, 
необхідність залучення з резервів додаткових ресурсів, наявність різних режимів функціонування системи державного 
управління в умовах надзвичайних ситуацій свідчать про те, що державне управління у цій сфері має певні особливості. Їх 
урахування в діяльності органів державного управління в умовах надзвичайних ситуацій надасть можливість зменшити 
вірогідність прийняття неадекватних управлінських рішень, сприятиме економії ресурсів та часу на ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій і зменшенню збитків.

На думку автора доцільним є використання унормованої термінології у сфері цивільного захисту, що спирається на 
національні та міжнародні стандарти, що відповідає тенденціям гармонізації правового поля України з європейським 

ГУМ
АН

ІТАРН
А І П

О
Л

ІТИ
ЧН

А БЕЗП
ЕКА Д

ЕРЖ
АВИ

H
um

an
ita

ri
an

 a
nd

 p
ol

iti
ca

l s
ec

ur
ity

 o
f t

he
 s

ta
te



8

// Гуманітарна і політична безпека держави //
// Електронне наукове видання «Публічне адміністрування  

та національна безпека» // № 4 (6), 2019

і світовим. Також важливим є використання єдиної уніфікованої термінології у сфері цивільного захисту зважаючи на 
значну участь українських пошуково- рятувальних і медичних формувань у міжнародних гуманітарних місіях з надання 
допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій мирного часу, таких як повені, землетруси і лісові пожежі.

За результатами дослідження варіантів дефініцій можна стверджувати, що визначення «emergency management», за-
кріплене в ISO 22320:2018, найбільш точно віддзеркалює природу безпосереднього реагування на надзвичайні ситуації 
з поєднанням всіх забезпечуючих підсистем.

Ключові слова: управління, надзвичайна ситуація, кризовий менеджмент, рішення.

Аннотация. В статье исследуются методологические основы применения кризисного менеджмента в управленче-
ской деятельности в сфере гражданской защиты.

Кризисный менеджмент и управление в чрезвычайных ситуациях часто предусматривают взаимодействие между 
органами государственного управления и другими организациями. В этом отношении ключевую роль играет способ-
ность скоординировать усилия в проведении совместных оперативных действий и в обеспечении связей. Опыт свиде-
тельствует о том, что налаживание связей в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций может быть исключительно 
сложным делом, которое может повлечь за собой серьезные последствия для государственных учреждений и служащих. 
Прерывание в коммуникационных каналах связи как в самой системе (между государственными структурами) так и 
извне (с негосударственными субъектами) способны вызвать смятение и беспорядок, которые уменьшают способность 
управлять ситуацией.

Уменьшение времени на разработку, принятие и реализацию управленческих решений, рост неопределенности и 
риска, необходимость привлечения из резервов дополнительных ресурсов, наличие различных режимов функциони-
рования системы государственного управления в условиях чрезвычайных ситуаций свидетельствуют о том, что госу-
дарственное управление в этой сфере имеет определенные особенности. Их учета в деятельности органов государ-
ственного управления в условиях чрезвычайных ситуаций позволит уменьшить вероятность принятия неадекватных 
управленческих решений, способствовать экономии ресурсов и времени на ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций и уменьшению убытков.

По мнению автора целесообразным является использование нормированной терминологии в сфере гражданской 
защиты, опирающейся на национальные и международные стандарты, соответствует тенденциям гармонизации пра-
вового поля Украины с европейским и мировым. Также важным является использование единой унифицированной 
терминологии в сфере гражданской защиты учитывая значительное участие украинских поисково- спасательных и ме-
дицинских формирований в международных гуманитарных миссиях по оказанию помощи пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций мирного времени, таких как наводнения, землетрясения и лесные пожары.

По результатам исследования вариантов определений можно утверждать, что определение «emergency management», 
закрепленное в ISO 22320: 2018, наиболее точно отражает природу непосредственного реагирования на чрезвычайные 
ситуации с сочетанием всех обеспечивающих подсистем.

Ключевые слова: управление, чрезвычайная ситуация, кризис- менеджмент, решения.

Summary. The article explores the methodological foundations of the application of crisis management in the civil protec-
tion management activities.

Crisis management and emergency management often involve interaction between public authorities and other organiza-
tions. In this respect, the ability to coordinate joint operational activities and liaison is key. Experience has shown that emer-
gency and crisis communication can be an extremely complex business that can have serious consequences for government 
agencies and employees. Interruptions in communication channels, both within the system (between government agencies) and 
externally (with non-state actors), can cause confusion and clutter, reducing the ability to manage the situation.

Reduced time for the development, adoption and implementation of the managerial decisions, increasing uncertainty and 
risk, the need to attract additional resources from the reserves, the availability of different modes of functioning of the public 
administration in emergencies indicate that public administration in this area has certain features. Their inclusion in the activ-
ities of public administration in emergencies will reduce the likelihood of inadequate management decisions, will help to save 
resources and time to eliminate the consequences of emergencies, and reduce losses.

According to the author, it is advisable to use standardized terminology in the sphere of the civil protection, based on na-
tional and international standards, which corresponds to the tendencies of harmonization of the legal sphere of Ukraine with 
the European and world ones. It is also important to use a single unified terminology in the sphere of the civil protection, given 
the significant involvement of Ukrainian search and rescue and medical teams in international humanitarian missions to assist 
victims of peacetime emergencies such as floods, earthquakes and forest fires.

According to the results of the study of variants of definitions, it can be argued that the definition of «emergency manage-
ment», as enshrined in ISO 22320: 2018, most accurately reflects the nature of the immediate response to emergencies with the 
combination of all providing subsystems.

Key words: management, emergency, crisis management, decision.
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Постановка проблеми. У зв’язку з інтенсивним 
суспільним розвитком людства, що супроводжу-

ється впровадженням нових технологій виробництва, 
експлуатацією природних ресурсів, зростанням 
інформаційних потоків і темпів життя, виникають 
та актуалізуються нові загрози для населення, спри-
чинені природними, техногенними і соціальними 
чинниками.

Організація життєзабезпечення населення у над-
звичайних ситуаціях (НС) згідно із Кодексом цивіль-
ного захисту України «громадяни України мають 
право на захист свого життя і здоров’я від наслідків 
аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха 
і вимагати від Уряду України, інших органів держав-
ної виконавчої влади, адміністрацій підприємств, 
установ і організацій незалежно від форм власності 
і господарювання гарантій щодо його реалізації. 
Держава як гарант цього права створює систему 
цивільного захисту, ставить за мету захист насе-
лення від небезпечних наслідків аварій і катастроф 
техногенного, екологічного, природного та воєнного 
характеру». Головною функцією органів державної 
виконавчої влади, адміністрацій підприємств, уста-
нов і організацій, незалежно від форм власності та 
господарювання, у разі виникнення НС, є захист 
населення та організація його життєзабезпечення.

Відповідно до Стратегії національної безпеки 
України, затвердженої Указом Президента Укра-
їни від 26.05.2015 № 287/2015, визначено одним 
з основних напрямів державної політики націо-
нальної безпеки України — створення ефективного 
сектору безпеки і оборони, у тому числі, за рахунок 
його професіоналізації, підвищення фахового рівня 
персоналу, ефективної його мотивації до належного 
виконання завдань за призначенням, максимально 
доцільного скорочення обслуговуючих підрозділів 
органів цього сектору.

Проблеми ефективного та адекватного цивільного 
захисту населення, яке постраждало внаслідок НС є 
одним з актуальних завдань системи, що зумовлені 
причинними факторами: по-перше, зростанням 
частоти та комплексності наслідків НС, по-друге, 
виникненням нових типів НС, зокрема соціально- 
політичного характеру, що потребує особливого ха-
рактеру організації процесу ліквідації їх наслідків.

Діяльність у кризових ситуаціях і НС передбачає 
тісну співпрацю з різними установами і структура-
ми, які не входять до звичного кола спілкування. 
Виникають жорсткі обмеження у часі, що заважають 
з’ясуванню того, хто несе відповідальність за вирі-
шення проблеми. У зв’язку з чим ключове значення 
надається ступеню готовності до дій за подібних 
обставин, визначені заздалегідь коло обов’язків 
і розподіл відповідальності, що передбачає здатність 
сприймати значно більше коло викликів і потен-
ційних загроз порівняно до свого наявного досвіду.

Від ступеню готовності до дій за таких умов і від 
їх ефективності й результативності може залежить 

репутація установи та її керівництва. У цьому відно-
шенні криза не тільки ставить перед управлінцями 
нові загрози, але й відкриває перед ними нові мож-
ливості (ефективні дії за умов кризових ситуацій 
і НС можуть допомогти кар’єрному зростанню та 
авторитету керівника).

У вузькому розумінні прийняття рішень розгля-
дається лише як вибір кращого рішення з чисельних 
альтернатив. У процесі аналізу вузького розуміння 
необхідно враховувати, що альтернативні варіанти 
не виникають самі собою [1, с. 88–89; 2, с. 16–20]. 
Процес прийняття рішень складається не тільки 
з вибору кращого варіанту, але й з пошуку альтерна-
тив, встановлення критеріїв оцінки, вибору способу 
оцінки альтернатив тощо.

За статистичними даними Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (www.dsns.gov.
ua) протягом 2018 року в Україні зареєстровано 128 
НС, які відповідно до Національного класифікатора 
«Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010 
розподілилися на: техногенного характеру — 48; 
природного характеру — 77; соціального характе-
ру — 3. Внаслідок цих НС загинуло 168 осіб (з них 
40 дітей) та постраждало 839 осіб (з них 401 дитина).

За масштабами НС, що виникли у 2018 році, роз-
поділилися на: державного рівня — 2; регіональ-
ного рівня — 6; місцевого рівня — 64; об’єктового 
рівня — 56.

Упродовж першого півріччя 2019 року в Україні 
зареєстровано 80 НС, які відповідно до Національ-
ного класифікатора «Класифікатор надзвичайних 
ситуацій» ДК 019:2010 розподілилися на: техно-
генного характеру — 32; природного характеру — 
46; соціального характеру — 2. Внаслідок цих НС 
загинуло 103 особи (з них 15 дітей) та постраждало 
755 осіб (з них 391 дитина).

За масштабами НС, що виникли у 2019 році, роз-
поділилися на: державного рівня — 1; регіонально-
го рівня — 4; місцевого рівня — 35 та об’єктового 
рівня — 40.

Порівняно з першим півріччям 2018 року, загаль-
на кількість НС у відповідному періоді 2019 року 
збільшилася на 19,4%, при цьому кількість НС, 
техногенного характеру збільшилася в 2 рази (пе-
реважно унаслідок збільшення у 1,5 рази кількості 
НС на автомобільному транспорті та у 2 рази — НС 
унаслідок пожеж і вибухів), а кількість НС природ-
ного характеру зменшилася на 6,1%. Порівняно із 
аналогічним періодом 2018 року, у першому півріччі 
2019 року спостерігається збільшення майже в 3 
рази кількості постраждалих (переважно за рахунок 
медико- біологічних НС, пов’язаних iз груповими 
захворюваннями людей на кір) та на 21,2% загиблих 
в НС (переважно унаслідок НС техногенного харак-
теру, що сталися унаслідок аварій на транспорті та 
пожеж).

Пошук і порятунок людей при катастрофах і НС 
з великою кількістю постраждалих (витоки нафти 
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й особливо небезпечних хімічних речовин, непоо-
динокі випадки терористичних актів) складають 
80% від всієї кількості випадків, тому ліквідація 
їх наслідків відбувається згідно заздалегідь розро-
блених принципів й алгоритмів.

Управління в НС полягає у постійному керівни-
цтві з боку органу управління та уповноваженого 
керівника з ліквідації НС залученими силами і за-
собами та в організації виконання завдань за при-
значенням з ліквідації НС або її наслідків.

Основними завданнями управління є: підтри-
мання високого рівня морально- психологічного 
стану особового складу та постійної готовності до 
дій за призначенням; завчасне планування дій сил; 
безперервний збір та вивчення даних про обстановку 
в районі НС; своєчасне прийняття рішень та дове-
дення їх до підлеглих; організація та забезпечення 
безперервної взаємодії; організований збір та ева-
куація населення із зони НС; підготовка сил і засо-
бів до проведення аварійно- рятувальних та інших 
невідкладних робіт, пов’язаних з ліквідацією НС; 
організація ресурсного забезпечення сил і засобів; 
контроль за своєчасним виконанням заходів і за-
вдань підлеглими та надання їм необхідної допомоги.

Наразі у сфері цивільного захисту, одній із скла-
дових національної безпеки України, існує необ-
хідність вирішення нагальної проблеми розробки 
методологічних підходів щодо прийняття управлін-
ських рішень за умови комплексної дії вражаючих 
факторів НС, що мають невизначений характер. 
Сучасна система державного управління, яка наді-
лена адміністративно- правовими повноваженнями, 
не спроможна повністю виконати покладені на неї 
завдання щодо забезпечення захисту населення і те-
риторій від НС у зв’язку з комплексністю наслідків, 
тому актуальним є її удосконалення із застосуванням 
методології кризового менеджменту.

Саме виникнення НС викликає необхідність мо-
білізувати для забезпечення заходів із ліквідації 
наслідків значні матеріальні, фінансові та кадрові 
ресурси, за умови оптимального, оперативного та 
адекватного використання ресурсів. За вищенаведе-
них причин не викликає ніяких сумнівів важливість 
питання щодо ефективного управління процесом 
ліквідації наслідків НС з використанням сучасних 
підходів до підвищення ефективності управлінської 
діяльності.

Управлінська діяльність у кризових ситуаціях 
і НС значно відрізняється від рутинної поведінки — 
перед управлінцями та їх підлеглими постають нові 
та незнайомі задачі, змінюються звичні процедури, 
пріоритети і розподіл обов’язків. Дії у таких умовах 
передбачають тісну співпрацю з різними установа-
ми і структурами, які не входять до звичного кола 
спілкування. Виникають жорсткі обмеження у часі, 
що заважають з’ясуванню того, хто несе відпові-
дальність за вирішення проблеми. У зв’язку з чим 
ключове значення надається ступеню готовності 

до дій за подібних обставин, визначені заздалегідь 
коло обов’язків і розподіл відповідальності. Високий 
ступінь готовності передбачає здатність сприймати 
значно більше коло викликів і потенційних загроз 
порівняно до свого наявного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує 
думка, що дії за умов криз і НС — це прерогатива 
органів виконавчої влади. Разом з тим в останній 
час експерти [3–7] схильні визнавати той факт, що 
завдання забезпечення готовності до дій за відпо-
відних умов поширюються на всі органи державної 
влади без виключення, а також недержавні органі-
зації та інституції. Умовою адекватного сприйняття 
цього положення є чітке розуміння природи кризо-
вих ситуацій та НС з точки зору функцій і завдань 
державного управління.

Тому завжди дискусійними є визначення базового 
поняття «кризовий менеджмент».

McEntire D. [5] використовує термін «emergency 
management», що співпадає з термінологією ISO 
22320:2018 та відображає мультидисциплінарний 
погляд на ліквідацію наслідків НС.

Asghar S. [3] використовує термін «менеджмент 
катастроф», зауважуючи, що традиційний процес 
ліквідації наслідків стихійного лиха складається 
з двох етапів: зменшення ризику перед катастро-
фами (запобігання, мінімізація, підготовка до дій) 
та фази післяаварійного відновлення (діяльність 
з реагування, відновлення та реабілітації). Дане 
твердження відображає технологічний процес реа-
гування на виникнення НС природного або техно-
генного характеру.

Вітчизняними дослідниками в роботі [7] до-
сліджувались питання кризового менеджменту як 
цілісної системи управління заходами із ліквідації 
наслідків НС, але до цього часу в комплексному 
аспекті застосування даної методології наявні по-
одинокі публікації.

Особливо важливим є питання виникнення ризи-
ків у процесі ліквідації наслідків НС, та, як вимага-
ють сучасні тенденції менеджменту — управління 
вказаними ризиками.

Формулювання цілей статті. Обґрунтувати до-
цільність використання методології кризового ме-
неджменту для прийняття управлінських рішень 
в умовах НС шляхом вивчення технології, механіз-
мів і принципів прийняття управлінських рішень 
при швидкій зміні обмежень та граничних умов, 
а також наголосити на важливості підготовки управ-
лінців за даним напрямом діяльності.

Виклад основного матеріалу. Приєднання України 
до Механізму цивільного захисту Європейського Сою-
зу (ЄС) є одним із пріоритетів її європейського вибору. 
Рішення про заснування Механізму цивільного захи-
сту Рада ЄС прийняла 23.10.2001 р. в м. Люксембурзі. 
З урахуванням набутого досвіду 17.12.2013 р. Євро-
пейський парламент та Рада прийняли в м. Брюсселі 
Рішення № 1313/2013/EU «Про Механізм цивільного 
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захисту Союзу». До Механізму цивільного захисту 
ЄС, що є ключовим інструментом системи цивільного 
захисту ЄС, входять 32 держави (28 держав — членів 
ЄС: Австрія, Естонія, Італія, Португалія, Бельгія, 
Франція, Латвія, Румунія, Болгарія, Фінляндія, Лит-
ва, Словаччина, Хорватія, Німеччина, Люксембург, 
Словенія, Кіпр, Греція, Мальта, Іспанія, Чехія, Угор-
щина, Нідерланди, Швеція, Данія, Ірландія, Поль-
ща, Велика Британія, а також Македонія, Ісландія, 
Ліхтенштейн та Норвегія), які співпрацюють у сфері 
цивільного захисту з метою покращення захисту 
населення, його майна, навколишнього середовища, 
культурної спадщини у разі масштабних природних 
та техногенних катастроф, що можуть виникнути як 
в середині, так і за межами ЄС.

Основна роль Механізму цивільного захисту 
полягає у сприянні співпраці у заходах з надання 
допомоги щодо захисту цивільного населення у разі 
масштабних НС, що можуть вимагати прийняття 
управлінських рішень для забезпечення термінових 
заходів реагування.

Одним з основних напрямків спільної політики ЄС 
у галузі безпеки і оборони є напрямок, пов’язаний зі 
сферою цивільного захисту населення і територій від 
катастроф техногенного та природного характеру, 
який стосується як кожної із держав- членів, так 
і ЄС в цілому.

Масштаби катастроф все частіше приймають 
транскордонний характер і держави поставлені перед 
необхідністю координації своїх зусиль у всіх на-
прямках. Саме з цією метою в ЄС сформована певна 
інституційна система, на яку покладено функції 
попередження, реагування та ліквідації наслідків 
катастроф.

Реалізації одного із пріоритетів євроінтеграції — 
приєднання України до Механізму цивільного за-
хисту ЄС сприятиме підписання та реалізація нової 
редакції Адміністративної домовленості між ДСНС 
України та Генеральним Директоратом «Навколиш-
нє середовище» Європейської Комісії щодо співп-
раці між Координаційним центром реагування на 
надзвичайні ситуації Механізму цивільного захисту 
Співтовариства та Оперативно- черговою службою 
ДСНС України, подальша участь у заходах Фази 2 
Програми Європейського Союзу з попередження, 
готовності та реагування на катастрофи природно-
го та техногенного характеру для країн Східного 
партнерства (PPRD East).

У межах цієї програми відбувається гармонізація 
нормативної бази, зокрема запровадження стандар-
тів ISO, що регламентують дії в умовах НС у пред-
метній галузі, позначеній як «Соціальна безпека».

Наразі відбувається адаптація національних 
стандартів України, зумовлена тим, що переважна 
більшість національних стандартів України, таких 
як ДСТУ 7095:2009 «Безпека у надзвичайних си-
туаціях. Основні положення» та ДСТУ 3891:2013 
«Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та 

визначення основних понять» розроблено на ос-
нові радянських стандартів, що не відповідають 
вимогам сучасності щодо формування безпекового 
середовища.

Можемо говорити про наявність в Україні адапто-
ваного до вимог ISO 22320:2011 вітчизняного ДСТУ 
ISO 22320:2017 (ISO 22320:2011, IDT) «Соціальна 
безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. 
Вимоги щодо реагування». Але, слід зауважити на 
тому, що вже є оновлений ISO 22320:2018, де про-
цедури реагування ґрунтуються саме на методології 
кризового менеджменту.

Методологія кризового менеджменту дозволяє 
визначитись з двома базовими речами щодо управ-
ління в умовах НС, а саме — уразливість і сталість 
функціонування об’єкту (галузі, адміністративної 
території). Тобто уразливість — це брак спромож-
ності виконувати важливі функції до та після НС 
(наприклад, евакуація, пошук та рятування, кризові 
комунікації, публічна інформація тощо). Відповідно 
сталість — спроможність функціонування під впли-
вом вражаючих факторів НС, сприяти поінформова-
ності громадськості про НС та нарощувати потенціал 
через аналіз небезпек та уразливостей, накопичення 
ресурсів, планування, навчання і тренування служб 
екстреного реагування і волонтерів.

Термін «кризовий менеджмент» має принаймні 
три значні проблеми. По-перше, як науковців нас 
дійсно цікавлять стихійні лиха, а не НС в цілому. 
По-друге, зосередження уваги на НС робить поле 
реактивним і обмежує його придатність до першого 
реагування. По-третє, управління у НС може озна-
чати, що ми маємо повний контроль спроможності 
реагувати на несприятливі явища, які ми називаємо 
НС. Отже, управління у НС визначено стандартизова-
ним ISO терміном, що вимагає не стільки ресурсного, 
а скільки кадрового забезпечення, а саме підготовки 
управлінців, які володіють методологією кризо-
вого менеджменту. Зважаючи на вище викладене 
є певний попит на підготовку управлінців саме за 
напрямом «Кризовий менеджмент» за відповідними 
магістерськими програмами.

Певним вирішенням даної проблеми є підготовка 
магістрів за наступними освітньо- професійними про-
грамами: в Національному університеті цивільного 
захисту України — 263 «Цивільна безпека», спеціа-
лізації «Управління у сфері цивільного захисту» та 
«Цивільний захист», 281 «Публічне управління та 
адміністрування», спеціалізація «Державне управ-
ління у сфері цивільного захисту»; Інститут держав-
ного управління у сфері цивільного захисту — 281 
«Публічне управління та адміністрування», спеці-
алізація «Управління у сфері цивільного захисту». 
Дані освітньо- професійні програми підготовки ма-
гістрів у більшій чи меншій частині орієнтовані на 
застосування методології кризового менеджменту.

Навчання з кризового менеджменту дійсно зо-
бов’язано своїм існуванням мультидисциплінарному 
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підходу. Географія дозволила дослідникам зрозуміти 
особливості небезпек, тоді як соціологія сприяла 
розумінню соціальних причин і поведінки людей 
в умовах НС. Також необхідними є знання про інже-
нерну практику, міжкультурні відносини, політичні 
цінності, екстрену медичну допомогу, охорону здо-
ров’я, психологічну підтримку, економічні наслідки, 
сучасні технології управління тощо.

Остаточний запит на поліпшення теорії управлін-
ня у НС полягає в інтеграції досліджень із кожної 
дисципліни, що сприяють розумінню виникнення 
і розвитку НС як об’єкту управління. Життєво важ-
ливо, щоб студенти цінували різноманітність питань 
і функцій, які необхідно вирішувати в цій галузі.

Висновки. Кризовий менеджмент та управління 
у НС часто передбачають взаємодію між органами 
державного управління та іншими організаціями, 
при чому ключову роль відіграє здатність скоордину-
вати зусилля в проведенні спільних оперативних дій 
та у забезпеченні зв’язків між ними. Досвід свідчить 
про те, що налагоджування зв’язків за умов НС і кри-
зових ситуацій може бути виключно складною спра-
вою, що може потягнути за собою серйозні наслідки 
для державних установ і службовців. Переривання 
в комунікаційних каналах зв’язку як у самій системі 
(між державними структурами) так й ззовні (з недер-
жавними суб’єктами) здатні викликати сум’яття та 
безлад, що зменшують здатність керувати ситуацією.

Зменшення часу на розроблення, прийняття та 
реалізацію управлінських рішень, зростання неви-
значеності та ризику, необхідність залучення з резер-
вів додаткових ресурсів, наявність різних режимів 
функціонування системи державного управління 
в умовах НС свідчать про те, що державне управління 
у цій сфері має певні особливості. Їх урахування в ді-
яльності органів державного управління в умовах НС 
дасть можливість зменшити вірогідність прийняття 
неадекватних управлінських рішень, сприятиме 

економії ресурсів та часу на ліквідацію наслідків НС, 
зменшенню збитків. Проведення оцінювання якості 
запропонованих управлінських рішень необхідно 
проводити спираючись на інформаційно- аналітичне 
забезпечення, що передбачає збір та обробку опе-
ративних даних із зони НС, та попередні розробки 
варіантів управлінських рішень з використанням 
математичного моделювання.

Звісно, що досягнення найкращих результатів 
у процесі опрацювання управлінських рішень з лік-
відації наслідків НС можливо лише за умови поєд-
нання методів, які визначаються рівнем проблеми 
та характером задач, що потребують вирішення.

На думку автора доцільним є використання унор-
мованої термінології у сфері цивільного захисту, що 
спирається на національні та міжнародні стандарти, 
що відповідає тенденціям гармонізації правового 
поля України з європейським і світовим. Також 
важливим є використання єдиної уніфікованої тер-
мінології у сфері цивільного захисту зважаючи на 
значну участь українських пошуково- рятувальних 
і медичних формувань у міжнародних гуманітарних 
місіях з надання допомоги постраждалим внаслі-
док НС мирного часу, таких як повені, землетруси 
і лісові пожежі.

За результатами дослідження варіантів дефініцій 
можна стверджувати, що визначення «emergency 
management», закріплене в ISO 22320:2018, най-
більш точно віддзеркалює природу безпосереднього 
реагування на НС з поєднанням всіх забезпечуючих 
підсистем.

Тому маємо право говорити про комплексність 
процесного підходу до визначення «emergency 
management» і необхідність розуміння технології 
опрацювання управлінського рішення починаючи 
від моменту налагодження кризових комунікацій 
в умовах НС, відповідності ресурсного забезпечення 
та обов’язкового врахування людського фактору.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СЕРВІСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СЕРВИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ

ESSENCE AND FEATURES OF SERVICE MANAGEMENT  
IN THE FIELD OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

Анотація. Виявлено, що існують різні підходи до визначення служби в органах публічної влади, особливо в країнах 
Європейського Союзу. В деяких країнах вважається, що кожен державний службовець є частиною виконавчого механізму 
держави (широка концепція державної служби), тоді як інші країни обмежили сферу застосування поняття державної 
служби так званим «публічним адмініструванням», маючи на увазі функції, які держава має виконувати. У статті розкрива-
ється теоретичні засади управління, сутність і зміст поняття «сервісний менеджмент», згідно з яким головна мета полягає 
в задоволенні клієнта, тобто орієнтація повинна бути направлена на споживача послуг. Визначено основні принципи 
функціонування системи надання адміністративних послуг з позиції адміністрування та наведені основні недоліки цієї 
системи: відсутність контролю за якістю наданих адміністративних послуг, міжфункціональне співробітництво знаходиться 
в зародковому стані, не дотримується принцип «універсалізму» в організаційному процесі надання адміністративних 
послуг, не розповсюджена практика застосування аутсорсінгу в діяльності органів публічної влади.

Для більш повного розуміння сутності менеджменту у сфері послуг розкрито зміст основних його функцій. Обґрунтовано 
потребу впровадження елементів сервісного менеджменту та аутсорсінгу в діяльність органів публічної влади з метою 
підвищення їх ефективності, продуктивності та забезпечення належної якості наданих послуг. Доведено необхідність ви-
вчення кращих міжнародних практик налагодження співпраці між публічним та приватним секторами в процесі надання 
адміністративних послуг. Приділена увага розробці рекомендацій щодо удосконалення системи надання послуг, в тому 
числі адміністративних, через використання елементів сервісного менеджменту.

Ключові слова: сервісний менеджмент, публічне управління, адміністративні послуги, функції менеджменту, процес 
управління.

Аннотация. Выявлено, что существуют различные подходы к определению службы в органах публичной власти, 
особенно в странах Европейского Союза. В некоторых странах считается, что каждый государственный служащий явля-
ется частью исполнительного механизма государства (широкая концепция государственной службы), тогда как другие 
страны ограничили сферу применения понятия государственной службы так называемым «публичным администри-
рованием», имея в виду функции, которые государство должно выполнять. В статье раскрывается теоретические ос-
новы управления, сущность и содержание понятия «сервисный менеджмент», согласно которому главная цель состоит 
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в удовлетворении клиента, то есть ориентация должна быть направлена   на потребителя услуг. Определены основные 
принципы функционирования системы предоставления административных услуг с позиции администрирования и при-
ведены основные недостатки этой системы: отсутствие контроля за качеством предоставляемых административных 
услуг, межфункциональное сотрудничество находится в зачаточном состоянии, не соблюдается принцип «универсализ-
ма» в организационном процессе предоставления административных услуг, не распространена практика применения 
аутсорсинга в деятельности органов публичной власти.

Для более полного понимания сущности менеджмента в сфере услуг раскрыто содержание основных его функций. 
Обоснована необходимость внедрения элементов сервисного менеджмента и аутсорсинга в деятельность органов пу-
бличной власти с целью повышения их эффективности, производительности и обеспечения надлежащего качества пре-
доставляемых услуг. Доказана необходимость изучения лучших международных практик налаживания сотрудничества 
между публичным и частным секторами в процессе предоставления административных услуг. Уделено внимание раз-
работке рекомендаций по усовершенствованию системы предоставления услуг, в том числе административных, через 
использование элементов сервисного менеджмента.

Ключевые слова: сервисный менеджмент, публичное управление, административные услуги, функции менеджмен-
та, процесс управления.

Summary. It has been revealed that there are various approaches to the definition of service in public authorities, especially 
in the European Union countries. In some countries, each public servant is considered to be part of the executive mechanism of 
the state (a broad concept of public service), while other countries have limited the scope of the concept of public service to the 
so-called «public administration», bearing in mind the functions that the state should perform. The article reveals the theoretical 
foundations of management, the essence and content of the concept of «service management», according to which the main 
goal is to satisfy the customer, that is, the orientation should be aimed at the consumer of services. The basic principles of the 
functioning of the system of providing administrative services from an administrative perspective are identified and the main 
disadvantages of this system are given: lack of control over the quality of the provided administrative services, inter- functional 
cooperation is in its infancy, the principle of «universalism» in the organizational process of providing administrative services is 
not observed, the practice of application outsourcing is not widespread in the activities of public authorities.

For a more complete understanding of the essence of management in the service sector, the contents of its main functions 
are disclosed. The necessity of introducing elements of service management and outsourcing into the activities of public author-
ities in order to increase their efficiency, productivity and ensure the proper quality of the services provided is substantiated. The 
necessity of studying the best international practices of establishing cooperation between the public and private sectors in the 
process of providing administrative services is proved. Attention is paid to the development of recommendations for improving 
the system of providing services, including administrative ones, through the use of service management elements.

Key words: service management, public administration, administrative services, management functions, management process.

Постановка проблеми. Система надання адміні-
стративних послуг має цілий ряд проблем, що 

гальмують її розвиток: відсутність чітко встановле-
них стандартів надання адміністративних послуг 
та, відповідно, системи якості адміністративних 
послуг, процеси децентралізації відбуваються до-
сить повільно, отже, перелік послуг, які може от-
римати суб’єкт звернення, не змінюється, органи 
публічної влади зазвичай не залучають приватні 
організації до виконання деяких функцій (практика 
аутсорсінгу). Таким чином, система надання адміні-
стративних послуг потребує здійснення комплексу 
організаційних, законодавчих, управлінських та 
інших заходів як складових ефективної реалізації 
державної політики.

Аналіз останніх публікацій за проблематикою. 
Цікавими розвідками у сфері сервісного менеджмен-
ту та системи надання адміністративних послуг є 
праці Коліушко [3], В. Тимощука [3], К. Афанасьєва 
[3], Б. Чернишева [6], О. Моргулець [4], Т. Бурменко 
[7], Р. Коуз [9] та ін. Однак, незважаючи на численні 
дослідження, недостатньо висвітленою залишається 
система контролю якості надання адміністративних 

послуг та вдосконалення організаційного механізму 
надання цих послуг у сфері захисту прав суб’єктів 
звернення від отримання необґрунтованих відмов 
органами публічної влади.

Формулювання цілей (мети) статті. У цьому 
зв’язку актуалізується необхідність формуван-
ня рекомендацій щодо реалізації результативної 
державної політики, спрямованої на захист прав 
суб’єктів звернення від отримання необґрунтова-
них відмов органами публічної влади на засадах 
концепції сервісного менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відмін-
ність між державною та приватною сферами така ж 
стара, як і відмінність між державою та суспільством. 
Це тягне за собою визнання того, що існує сфера, де 
повинен переважати суспільний інтерес і що громад-
ський інтерес повинен бути вільним від втручання 
приватних інтересів. Це також означає, що суспільна 
сфера має регулюватися конкретними правовими 
принципами, і суб’єкти, які виступають у цій пу-
блічній сфері, підпорядковуються цим принципам.

Розмежування між політикою та управлінням 
передбачає основне припущення, що всередині 
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громадської сфери є дві основні частини, які, тісно 
взаємозалежні, але різні за своєю суттю, відрізня-
ються основою логіки та мають різні джерела легіти-
мності. Політика базується на довірі громадськості, 
виражається у вільних політичних виборах та за-
тверджується після кожного політичного терміну. 
Управління засноване на заслугах та професійної 
спроможності державних службовців, перевіряється 
у відкритій конкуренції за вступ на публічну службу 
відповідно до встановленого законом терміну.

Для визначення державної служби держави- 
члени ЄС застосовують різні підходи, як правило, 
вони вкорінюються в історію відповідних держав 
і змінюються з часом. Ряд країн, такі як Франція, 
Ірландія, США, Нідерланди, Іспанія та Швеція ма-
ють державну службу, яка охоплює кожного пу-
блічного службовця, так як вважається, що кожен 
публічний службовець є частиною виконавчого 
механізму держави, тоді як інші країни, такі як 
Австрія, Німеччина, Великобританія та останнім 
часом, Данія та Італія обмежили сферу застосування 
поняття державної служби так званим «публічним 
адмініструванням», в основному маючи на увазі ті 
функції, які лише держава має легітимність вико-
нувати. В останньому випадку лише професіонали 
публічного управління та адміністрації, а також 
ті, хто мають державні повноваження (наприклад, 
поліція, митниця тощо) відносяться до державних 
службовців [1, с. 21].

Західноєвропейські країни вже давно визнають 
той факт, що стандарти управління та ефективність 
роботи державних службовців є критично важливою 
для успішності як загальних показників діяльності 
публічного управління, так і його реформування. 
Підвищення ефективності роботи публічного управ-
ління означає пошук кращих стандартів ефективнос-
ті у межах верховенства права. Зазвичай це вимагає 
делегування та передання обов’язків до державних 
службовців, які супроводжуються механізмами 
попереднього та наступного контролю

Націленість на задоволення потреб спожива-
чів передбачає бачення громадянина як клієнта- 
покупця. Підхід «нове публічне управління» почав 
формуватися в європейських країнах ще з 80-х років 
минулого століття та наполягає на тому, що всі дер-
жавні функції мають систематично переглядатися, 
щоб врешті-решт збільшити конкуренцію в галузі 
надання послуг громадянам [2].

Українські вчені пов’язують модернізаційні про-
цеси публічного управління з покращенням якості 
послуг, що надаються державними службовцями. 
Спрощення процедур, створення єдиних обслуго-
вуючих центрів, чітке визначення відповідальних 
осіб, можливість вибору — все це спрямоване на 
задоволення запитів громадян. Сучасна доктрина 
публічного управління базується на позиції, що 
органи публічної влади перебувають на службі у су-
спільства, надають управлінські послуги громадя-

нам, створюючи умови для реалізації їхніх прав та 
свобод [3, с. 19].

Зауважимо, що поняття «управління» є значно 
ширшою категорією ніж поняття «менеджмент», так 
як застосовується у різних сферах людської діяльно-
сті. Поняття «сервісний менеджмент» було введено 
в науковий та практичний лексикон на початку 80-х 
років ХХ ст. у Швеції та Великобританії. Поступово 
воно стало загальноприйнятим, визначаючи прин-
ципову спрямованість управлінської діяльності на 
обслуговування [4, с. 104–105].

Підкреслимо, що дослідники, які вивчали тему 
послуг, до певного моменту не намагалися замінити 
традиційні моделі і концепції менеджменту новими. 
У першу чергу це стосується нордичної школи по-
слуг, що утворилася в 70-ті рр. ХХ ст., згідно з якою 
менеджмент у сфері послуг досліджується на засадах 
класичного менеджменту. І тільки на початку 80-х 
рр. почав застосовуватися зовсім новий підхід до 
проблеми управління і тим самим були закладені 
основи сервісного менеджменту [5].

На думку Б. Чернишова, «сервісний менеджмент 
являє собою філософію управління, відповідно до 
якої система менеджменту повинна бути принципово 
орієнтованою, по-перше, на максимально можли-
ве задоволення специфічних потреб конкретного 
клієнта шляхом надання йому сервісного продукту 
(самостійної послуги або системи, що поєднує мате-
ріальний продукт і супутні послуги), що володіє пев-
ним ефектом корисності, тобто якістю, оцінюваною 
споживачем; по-друге, на створення в організації 
можливостей та умов для виробництва відповідного 
продукту (забезпечення персоналом, матеріальними 
ресурсами, технологією); по-третє, на погоджування 
цілей і інтересів (вигоди) всіх залучених у процес на-
дання послуги сторін (організації, клієнтів тощо)» [6].

Головний фактор успіху сервісного підприєм-
ства — здатність задовольняти вимоги клієнта, тому 
стратегічна орієнтація повинна бути направлена 
на споживача. Сутність сервісного менеджменту 
представимо на рис. 1.

Як система сфера послуг подібна до системи ви-
робництва в промисловості: в обох випадках є певні 
затрати — ресурси, і є операційний процес, в резуль-
таті якого підприємство отримує товар або послугу 
(готовий продукт). Отже, система управління у сфері 
послуг хоч і має свої особливості, але мало чим від-
різняється від системи управління виробництвом 
товарної продукції.

Спираючись на дослідження Т. Д. Бурменко, мо-
дель менеджменту послуг у сфері послуг [7] можна 
представити наступним чином (рис. 2).

Усі складові моделі поєднані місією сервісного 
підприємства, що мають першочергову важливість 
для контролю і розвитку процесу виробництва та 
надання послуг. Саме на культурі і філософії під-
приємства формуються цінності і моральний дух 
компанії, що забезпечують її життєздатність і успіх.
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Модернізація управління повинна бути, на наш 
погляд, адекватна процесу становлення ринку та 
його видів. Базування мотиваційних чинників рин-
кової економіки на механізмах саморегулювання 
[8], виникненні системи обміну [9], пануванні при-
ватної власності, вільної конкуренції [10] тощо. 
Сьогодні бізнес і ринок не можуть існувати без дер-
жавного регулювання та контролю громадськості, 
з одного боку, і врахування інтересів споживача — 
з іншого.

Як уже зазначалося, держава відповідає за про-
фесійне, неупереджене та ефективне публічне управ-
ління, дотримуючись верховенства права. Ця роль не 
лише регулююча, а й управлінська. Держава повинна 
гарантувати певну якість свого персоналу та рівну 
якість стандартів у всіх органах публічної влади.

Вивчення феномена споживача має особливе со-
ціальне значення ще й тому, що йому протистоять 
організований бізнес або державний монополіст. 

Споживачу потрібен захист з боку держави, що має 
місце в розвинених країнах, де в структуру публіч-
ного управління господарством обов’язково входять 
спеціальні департаменти. Наприклад, в США феде-
ральні міністерства, відділи та служби контролюють 
виробничу діяльність підприємців, застерігаючи 
їх від порушень інтересів споживача [11, c. 107]. 
Цьому завданню відповідають стандарти Комісії 
професійної безпеки і здоров’я. Стандарти відділів 
виробництва повинні враховувати вимоги агентств 
по захисту навколишнього середовища. Продукція 
підпадає під стандарти адміністрації продовольства 
і ліків, міністерства охорони здоров’я, освіти, соці-
ального захисту.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Проаналізувавши сутність та основні функції сервіс-
ного менеджменту, можемо сформулювати висно-
вки та рекомендації щодо вдосконалення системи 
надання адміністративних послуг в Україні, а саме:

Рис. 1. Сутність сервісного менеджменту
Джерело: розробка автора
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1. При реалізації державної політики дуже важ-
лива тісна співпраця органів публічної влади з при-
ватним сектором. Іноземний досвід доводить, що 
впровадження схеми аутсорсингу дозволяє зосередити 
увагу на вузькоспеціалізовані напрямки діяльності 
органів публічної влади. З економічної точки зору 
залучення аутсорсеру дозволить знизити витрати 
організації, а з точки зору реалізації стратегічних 
задач — концентрувати ресурси на основних задачах, 
а також підвищити операційний контроль. Крім того, 
полегшується процес впровадження нових техноло-
гічних або управлінських операцій. З технологічної 
сторони аутсорсинг відкриває доступ до більш високих 
технологій. Якщо в штаті відсутні необхідні спеціаліс-
ти, то їх можливо залучити по програмі аутсорсинга.

2. Потребують подальшого розвитку та широкого 
використання сучасні інструменти та механізми 
управління для вдосконалення організаційного 
механізму надання адміністративних послуг, такі 
як: впровадження системи контролю якості адміні-
стративних послуг, в тому числі контроль за необ-
ґрунтованими відмовами органів публічної влади, 
застосування принципу універсалізму під час роботи 
адміністраторів, створення професійних об’єднань, 
спілок для обміну досвідом тощо.

В подальшому, потребують дослідження об-
ґрунтування напрямів та важелів удосконалення 
нормативно- правового забезпечення функціонування 
системи надання адміністративних послуг на засадах 
сервісного менеджменту.
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНДИКАТОРІВ КІБЕРОБОРОНИ  
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ОРГАНАХ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (ВІДОМСТВІ, УСТАНОВІ, ПІДПРИЄМСТВІ, 

ОРГАНІЗАЦІЇ) В ІНТЕРЕСАХ ВОЄННОЇ СФЕРИ АБО  
СФЕРИ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ КИБЕРОБОРОНЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ВЕДОМСТВАХ,  
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ) В ИНТЕРЕСАХ 

ВОЕННОЙ СФЕРЫ ИЛИ СФЕРЫ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

METHOD OF CALCULATION INDICATORS CALCULATION INFORMATION  
AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS IN GOVERNMENT BODIES  

(OFFICES, INSTITUTIONS, ENTERPRISES, ORGANIZATIONS)  
IN INTEREST THE MILITARY SPACE OR THE DEFENSE FIELD  

OF UKRAINE

Анотація. В статті автором було здійснено аналіз загальних вимог що визначають організаційно- методологічні, тех-
нічні та технологічні умови кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, що є обов’язковими до виконання підприєм-
ствами, установами та організаціями, які відповідно до законодавства віднесені до об’єктів критичної інфраструктури.

Запропоновано методику розрахунку індикаторів кібероборони в інформаційно- телекомунікаційних системах орга-
нів державної влади (відомствах, установах, підприємствах та організаціях) в інтересах воєнної сфери або сфери оборо-
ни України у відповідності до існуючої нормативно- правової бази.

Імплементуючи керівні документи країн- членів НАТО, перелік індикаторів кібероборони та і сама методика розрахун-
ку індикаторів кібероборони має комплексний підхід враховуючи результати проведення огляду громадської безпеки 
та цивільного захисту, огляду оборонно- промислового комплексу та огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної 
інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації.

Індикатори кібероборони інформаційно- телекомунікаційних систем що призначені для використання в органах дер-
жавної влади в інтересах воєнної сфери або сфери оборони розроблено у відповідності до вимог Інструкцій Міністерства 
оборони Сполучених штатів Америки та оперативних стандартів НАТО (STANAG’s).
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Реалізація методики розрахунку індикаторів кібероборони здійснюється на основі національного оборонного, безпеко-
вого, економічного, інтелектуального потенціалу з використанням механізмів державно- приватного партнерства, а також 
із залученням міжнародної консультативної, фінансової та матеріально- технічної допомоги від НАТО та країн- партнерів.

Ключові слова: критична інфраструктура, індикатори кібероборони, кібероборона держави, інформаційно- телеко-
мунікаційні системи.

Аннотация. В статье автором был осуществлен анализ общих требований определяющих организационно- методо-
логические, технической и технологической условия киберзащиты объектов критической инфраструктуры, являются 
обязательными к выполнению предприятиями, учреждениями и организациями, которые согласно законодательству 
отнесены к объектам критической инфраструктуры.

Предложена методика расчета индикаторов киберобороны в информационно- телекоммуникационных системах ор-
ганов государственной власти (ведомствах, учреждениях, предприятиях и организациях) в интересах военной сферы 
или сферы обороны Украины в соответствии с существующей нормативно- правовой базы.

Имплементируя руководящие документы стран- членов НАТО, перечень индикаторов киберобороны да и сама мето-
дика расчета индикаторов киберобороны имеет комплексный подход учитывая результаты проведения осмотра обще-
ственной безопасности и защиты, учитывая оборонно- промышленного комплекса и осмотра состояния киберзащиты 
критической информационной инфраструктуры, государственных информационных ресурсов и информации.

Индикаторы киберобороны информационно- телекоммуникационных систем предназначенных для использования в 
органах государственной власти в интересах военной сферы или сферы обороны разработана в соответствии с требова-
ниями Инструкции Министерства обороны Соединенных Штатов Америки и оперативных стандартам НАТО (STANAG’s).

Реализация методики расчета индикаторов киберобороны осуществляется на основе государственного оборонного, 
безопасности, экономического, интеллектуального потенциала с использованием механизмов государственно- частного 
партнерства, а также с привлечением международной консультативной, финансовой и материально- технической помо-
щи от НАТО и стран- партнеров.

Ключевые слова: критическая инфраструктура, индикаторы киберобороны, кибероборона государства, информа-
ционно- телекоммуникационные системы.

Summary. The article analyzes the general requirements that determine the organizational, methodological, technical and 
technological conditions of cyber defense of critical infrastructure objects, which are mandatory for the implementation of en-
terprises, institutions and organizations, which according to the law are assigned to critical infrastructure objects.

The method of calculation of cyber defense indicators in information and telecommunication systems of state bodies (de-
partments, institutions, enterprises and organizations) in the interests of the military or defense sphere of Ukraine in accor-
dance with the existing regulatory framework is proposed.

Implementing NATO guidance documents, the list of cyber defense indicators, and the methodology itself for calculating cy-
ber defense indicators, takes a comprehensive approach, taking into account the results of the public security and civil defense 
review, defense industry review and review of cyber defense information and critical information infrastructure.

Cyber defense indicators for information and telecommunication systems designed for use by public authorities in the inter-
ests of the military or defense sector have been developed in accordance with the requirements of the United States Department 
of Defense’s instructions and NATO’s Standards of Operations (STANAG’s).

The methodology for calculating cyber defense indicators is implemented on the basis of national defense, security, econom-
ic, intellectual potential, using public- private partnership mechanisms, as well as involving international advisory, financial and 
logistical assistance from NATO and partner countries.

Key words: critical infrastructure, cyber defense indicators, state cyber defense, information and telecommunication systems.

Постановка проблеми. Одним з пріоритетів на-
ціональних інтересів України у сфері кібербез-

пеки, є наявні та потенційно можливі кіберзагрози 
життєво важливим інтересам людини і громадянина. 
Тому урахування негативних наслідків, до яких 
можуть призвести кібератаки на інформаційно- 
телекомунікаційну систему держави є вкрай важ-
ливою.

Можливими негативними наслідками є: виник-
нення надзвичайної ситуації техногенного харак-
теру та/або негативний вплив на стан екологічної 
безпеки держави (регіону); негативний вплив на стан 
енергетичної безпеки держави (регіону); негативний 

вплив на стан економічної безпеки держави; негатив-
ний вплив на стан обороноздатності, забезпечення 
національної безпеки та правопорядку у державі; 
негативний вплив на систему управління державою; 
негативний вплив на суспільно- політичну ситуацію 
в державі; негативний вплив на імідж держави; 
порушення сталого функціонування фінансової сис-
теми держави; порушення сталого функціонування 
транспортної інфраструктури держави (регіону); 
порушення сталого функціонування інформаційної 
та/або телекомунікаційної інфраструктури держави 
(регіону), в тому числі її взаємодії з відповідними 
інфраструктурами інших держав [1].
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Враховуючи зазначене, введення показників (тех-
нічних даних), що використовуються для виявлення 
та реагування на кіберзагрози, в рамках функціону-
вання діючої моделі системи кібероборони, здатної 
забезпечувати режим постійної готовності об’єктів 
критичної інформаційної інфраструктури на реальні 
і потенційні кіберзагрози будь-якого характеру є 
пріоритетним завданням.

Тому впровадження запропонованої методики роз-
рахунку індикаторів кібероборони в інформаційно- 
телекомунікаційних системах органів державної 
влади в інтересах воєнної сфери або сфери оборони 
України у відповідності до сучасного міжнародного 
нормативно- правового поля є вкрай важливим та 
необхідним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні 
вимоги що визначають організаційно- методологічні, 
технічні та технологічні умови кіберзахисту об’єктів 
критичної інфраструктури, що є обов’язковими до 
виконання підприємствами, установами та організа-
ціями [2], які відповідно до законодавства віднесені 
до об’єктів критичної інфраструктури висвітлені 
в: Стратегії національної безпеки України, затвер-
дженій Указом Президента України від 26.05.2015 
№ 287/2015, Концепції розвитку сектору безпеки 
і оборони України, затвердженій Указом Президента 
України від 14.03.2016№ 92/2016, Порядку форму-
вання переліку інформаційно- телекомунікаційних 
систем об’єктів критичної інфраструктури держави, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 23.08.2016 № 563, Рішенні Ради національної 
безпеки і оборони України від 10 липня 2017 року 
«Про стан виконання рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року — 
Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні 
заходи з їх нейтралізації», введеного в дію Указом 
Президента України від 13 лютого 2017 року № 32, 
Законі України «Про національну безпеку України», 
від 21.06.2018 № 2469-VIII.

Перелік базових вимог із забезпечення кіберзахи-
сту об’єктів критичної інфраструктури, які повинні 
бути впроваджені під час створення комплексної 
системи захисту інформації (системи інформацій-
ної безпеки) об’єкта критичної інформаційної інф-
раструктури/об’єкта критичної інфраструктури, 
окреслені в затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.06.2019 № 518 Порядку 
проведення огляду стану кіберзахисту критичної 
інформаційної інфраструктури, державних інфор-
маційних ресурсів та інформації [3].

Проте, незважаючи на значну кількість керівних 
документів за даною тематикою, існує багато неви-
рішених питань щодо визначення індикаторів кібе-
роборони, їх методика розрахунку в інформаційно- 
телекомунікаційних системах органів державної 
влади в інтересах воєнної сфери або сфери оборони 
України, системах оборонного та військового при-
значення до кібероборони [4–5].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у визначенні за-
гальних індикаторів готовності інформаційно- 
т е л е к о м у н і к а ц і й н и х  с и с т е м  о б о р о н н о г о 
і військового призначення до кібероборони, оцінці 
спроможностей (можливостей) до відбиття агресії 
в кіберпросторі України та розроблення методики 
розрахунку індикаторів кібероборони інформаційно- 
телекомунікаційних систем в органах державної 
влади (відомстві, установі, підприємстві, організації) 
в інтересах реалізації державної політики в сфері 
оборони України.

Виклад основного матеріалу. З метою імпле-
ментації керівних документів країн- членів НАТО, 
перелік індикаторів кібероборони розроблено у від-
повідності до вимог Інструкції Міністерства обо-
рони Сполучених штатів Америки «Cybersecuri-
ty Activities Support to DoD Information Network 
Operations» від 07.03.2016 № 8530.01 [6], врахо-
вуючи розгалуженість існуючих інформаційно- 
телекомунікаційних систем органів державної 
влади, державних ресурсів і т. і. у сфері оборони 
України.

Впровадження зазначених вище стандартів НАТО 
забезпечить планомірне нарощування боєздатності 
військ (сил) та досягнення взаємосумісності з силами 
та засобами провідних країн світу, сприятиме під-
вищенню ефективності використання державних 
ресурсів у сфері оборони.

Індикатори кібероборони інформаційно- 
телекомунікаційної системи класу «2» або «3» 
(з підключенням або без підключення до глобальної 
мережі), що призначена для використання в органі 
державної влади (відомстві, установі, підприємстві, 
організації) в інтересах воєнної сфери або сфери 
оборони складаються з:

1. Індикатору оцінки та аналізу вразливостей 
(Indication Vulnerability Assessment and Analysis) 
[І

vula
];

2. Індикатору керування вразливостями (Indica-
tion Vulnerability Management) [І

vulm
];

3. Індикатору захищеності від шкідливого про-
грамного забезпечення (Indication Malware Protec-
tion) [І

malp
];

4. Індикатору моніторингу безпеки інформації 
(Indication Information Security Continuous Moni-
toring (ISCM)) [І

iscm
];

5. Індикатору обробки кіберінцидентів (Indication 
Cyber Incident Handling) [І

cih
];

6. Індикатору моніторингу інсайдерської діяльно-
сті користувачів (Indication user activity monitoring 
(UAM) of information network for Insider Threat 
Program) [І

itp
];

7. Індикатору попередження мережевої розвідки 
(Indication Warning Intelligence) [І

wint
].

Порядок розрахунку індикатору кібероборони 
для однієї інформаційно- телекомунікаційної сис-
теми:
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Порядок розрахунку індикатору кібероборони 
для сукупності інформаційно- телекомунікаційних 
систем, що призначені для використання в інтересах 
воєнної сфери або сфери оборони, одного органу дер-
жавної влади (відомства, установи, підприємства, 
організації):

[ ]�1
� � �� �,��� � 0,1�

n

CDNET ni
CDNET DEP CDNET DEP

I
I I

n
== =

∑

Індикатори діяльності органу державної влади 
(відомства, установи, підприємства, організації) 
у сфері кібероборони складається з:

1. Індикатору інтеграції діяльності з кібербезпеки 
за напрямом операцій в кіберпросторі (Indication 
Cybersecurity Activities Integration to support op-
erations in cyberspace) [І

cai
];

2. Індикатору інтеграції діяльності з кібербез-
пеки за напрямом кіберзахисту інформаційно- 
телекомунікаційних систем воєнної сфери та сфери 
оборони (Indication Cybersecurity Activities Integra-
tion to protect the information network) [І

cap
];

3. Індикатору ефективності діяльності постачаль-
ника послуг з кібербезпеки (Indication Cybersecurity 
Service Providers) [І

csp
].

Порядок розрахунку індикатору діяльності у сфе-
рі кібероборони для одного органу державної влади 
(відомства, установи, підприємства, організації):
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Таким чином, у відповідності до розроблених 
методик для кожного органу державної влади (ві-
домства, установи, підприємства, організації), що 
виконує завдання в інтересах воєнної сфери або 
сфери оборони, проводиться визначення двох ін-
дикаторів, а саме:

 – індикатор кібероборони для сукупності інфор-
маційно- телекомунікаційних систем (що призна-
чені для використання в інтересах воєнної сфери 

або сфери оборони) одного органу державної влади 
(відомства, установи, підприємства, організа-
ції) — � �CDNET DEPI ;

 – індикатор діяльності органу державної влади 
(відомства, установи, підприємства, організації) 
у сфері кібероборони — �CDWORK DEPI .
Після визначення зазначених індикаторів для 

кожного органу державної влади (відомства, уста-
нови, підприємства, організації), що виконують 
завдання у воєнній сфері або сфері оборони, прово-
диться обчислення загальнодержавних індикаторів 
кібероборони, а саме:

 – індикатор кібероборони інформаційно- теле-
комунікаційних систем воєнної сфери та сфери 
оборони:
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 – індикатор діяльності суб’єктів воєнної сфери та 

сфери оборони з кібероборони держави:
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Розробку методик для проведення оцінки (тесту-
вання) інформаційно- телекомунікаційних систем та 
діяльності суб’єктів воєнної сфери і сфери оборони 
за напрямом кібероборони держави, пропонується 
здійснити на основі вже розроблених методик, що 
наведені в керівних документах Міністерства обо-
рони та Генерального штабу Збройних Сил Сполуче-
них штатів Америки, а також керівних документах 
Збройних Сил країн- членів НАТО.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Встановлення 
і оперативна адаптація розробленої методики, на 
об’єктах критичної інформаційної інфраструктури 
держави, у тому числі під час їх створення, введення 
в експлуатацію, під час експлуатації та модернізації 
з урахуванням міжнародних стандартів та специфіки 
галузі, надасть змогу:

 – визначити загальні індикатори готовності інфор-
маційно- телекомунікаційних систем оборонного 
і військового призначення до кібероборони;

 – оцінити спроможності (можливості) до відбиття 
агресії в кіберпросторі України;

 – розрахувати індикатори кібероборони інфор-
маційно- телекомунікаційних систем в органах 
державної влади (відомстві, установі, підприєм-
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Security Continuous Monitoring (ISCM)) [Іiscm]; 

5. Індикатору обробки кіберінцидентів (Indication Cyber Incident 

Handling) [Іcih]; 

6. Індикатору моніторингу інсайдерської діяльності користувачів 

(Indication user activity monitoring (UAM) of information network for Insider 

Threat Program) [Іitp]; 
7. Індикатору попередження мережевої розвідки (Indication Warning 

Intelligence) [Іwint]. 
Порядок розрахунку індикатору кібероборони для однієї інформаційно-

телекомунікаційної системи: 
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стві, організації) в інтересах воєнної сфери або 
сфери оборони України;

 – впровадити єдину (універсальну) систему інди-
каторів кіберзагроз з урахуванням міжнародних 
стандартів з питань кібербезпеки та кіберзахисту;

 – здійснювати постійний моніторинг національної 
системи кібербезпеки, у відповідності до індика-
торів стану кібербезпеки.
Як перспектива подальших розвідок, слід за-

значити, що для своєчасного отримування відомо-

стей про обставини кіберінциденту, зокрема про 
те, які об’єкти кіберзахисту і за яких умов зазнали 
кібератаки, які з них успішно виявлені, нейтралі-
зовані, яким запобігли, за допомогою яких засобів 
кіберзахисту, у тому числі з використанням яких 
індикаторів кіберзагроз, планується продовжити 
дослідження щодо оптимізації системи індикаторів, 
що запропоновані.

Література
1. Постанова Кабінету Міністрів України № 518 від 19.06.2019 року, Про затвердження загальних вимог до кі-

берзахисту об’єктів критичної інфраструктури. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-2019-п.
2. Постанова Кабінету Міністрів України № 563 від 23.08.2016 року, Про затвердження порядку формування пе-

реліку інформаційно- телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/563–2016-п.

3. Указ Президента України № 254/2017 від 30.08.2017, Про рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 10 липня 2017 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 
грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації». URL: https://www.
president.gov.ua/documents/2542017-22502.

4. Закон України № 2469-VIII від 21.06.2018 року, Про національну безпеку України. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2469-19.

5. Закон України № 2163-VIII від 05.10.2017 року, Про основні засади забезпечення кібербезпеки України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19.

6. CJCSM 6510.01B, DISTRIBUTION: A, B, C, JEL, S10 July 2012, Cyber incident handling program. URL: https://
www.dtic.mil/cjcs_directives.

References
1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny # 518 vid 19.06.2019 roku, Pro zatverdzhennja zaghaljnykh vymogh do 

kiberzakhystu ob’jektiv krytychnoji infrastruktury. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-2019-p.
2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny # 563 vid 23.08.2016 roku, Pro zatverdzhennja porjadku formuvannja 

pereliku informacijno- telekomunikacijnykh system ob’jektiv krytychnoji infrastruktury derzhavy. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/563-2016-p.

3. Ukaz Prezydenta Ukrajiny # 254/2017 vid 30.08.2017, Pro rishennja Rady nacionaljnoji bezpeky i oborony Ukra-
jiny vid 10 lypnja 2017 roku «Pro stan vykonannja rishennja Rady nacionaljnoji bezpeky i oborony Ukrajiny vid 29 
ghrudnja 2016 roku «Pro zaghrozy kiberbezpeci derzhavy ta nevidkladni zakhody z jikh nejtralizaciji». URL: https://
www.president.gov.ua/documents/2542017-22502.

4. Zakon Ukrajiny # 2469-VIII vid 21.06.2018 roku, Pro nacionaljnu bezpeku Ukrajiny. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/2469-19.

5. Zakon Ukrajiny # 2163-VIII vid 05.10.2017 roku, Pro osnovni zasady zabezpechennja kiberbezpeky Ukrajiny. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19.

6. CJCSM 6510.01B, DISTRIBUTION: A, B, C, JeL, S10 July 2012, Cyber incident handling program. URL: https://
www.dtic.mil/cjcs_directives.

Стаття надійшла до редакції 12.09.2019



24

// Соціальна і гуманітарна політика //
// Електронне наукове видання «Публічне адміністрування  

та національна безпека» // № 4 (6), 2019

UDC 332.83
Bogdanenko Anatoliy
PhD in Public Administration, Doctor of Science in Economics,
Associate Professor of Public Administration
Interregional Academy of Personnel Management
Богданенко Анатолій Іванович
доктор філософії в галузі державного управління, 
доктор економічних наук, 
доцент кафедри публічного адміністрування
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Богданенко Анатолий Иванович
доктор философии в отрасли государственного управления,
доктор экономических наук,
доцент кафедры публичного администрирования
Межрегиональная Академия управления персоналом
ORCID: 0000-0003-0758-5809

DOI: 10.25313/2617-572X-2019-4-5219

REVIEW OF AFFORDABLE HOUSING PROGRAMS  
IN UKRAINE, GREAT BRITAIN AND EUROPE

ОГЛЯД ПРОГРАМ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА  
В УКРАЇНІ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ЄВРОПІ

ОБЗОР ПРОГРАММ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ  
В УКРАИНЕ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ЕВРОПЕ

Summary. The article deals with the mechanisms of state regulation of affordable housing programs in Ukraine, Great Britain 
and some European countries. The state of social housing market is analyzed. Steps are taken to improve the mechanisms of 
state regulation of affordable housing programs in Ukraine, Great Britain and Europe.

The concept of social housing is reviewed as a way of ensuring the citizens of the country with housing, which may be owned 
and managed by the state, by non-profit organizations, or by a combination of the two, usually with the aim of providing af-
fordable housing.

Affordable housing is determined as a housing which is deemed affordable to those with a median household income as 
rated by the national government or a local government by a recognized housing affordability index.

It is noted that income is the primary factor — not price and availability, that determines housing affordability. In a market 
economy the distribution of income is the key determinant of the quantity and quality of housing obtained. Therefore, under-
standing affordable housing challenges requires understanding trends and disparities in income and wealth. Housing is often 
the single biggest expenditure of low and middle income families. For low and middle income families, their house is also the 
greatest source of wealth.

In the article are described the terms and conditions of participation in the actual affordable housing programs in several 
countries.

It was concluded that the policy makers at global, national, regional, municipal, community associations levels are attempt-
ing to respond to the issue of affordable housing, a highly complex crisis of global proportions, with a great number of poli-
cy instruments. These responses range from stop-gap financing tools to long-term intergovernmental infrastructural changes. 
Affordable housing needs can be addressed through public policy instruments that focus on the demand side of the market, 
programs that help households reach financial benchmarks that make housing affordable. This can include approaches that 
simply promote economic growth in general — in the hope that a stronger economy, higher employment rates, and higher wages 
will increase the ability of households to acquire housing at market prices.

Key words: social housing, affordable housing programs, public housing.
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Анотація. У статті розглядаються механізми державного регулювання доступних житлових програм в Україні, Ве-
ликобританії та деяких європейських країнах. Проаналізовано стан ринку соціального житла. Розглянуто кроки щодо 
вдосконалення механізмів державного регулювання доступних житлових програм в Україні, Великобританії та Європі.

Концепція соціального житла розглядається як спосіб забезпечення громадян країни житлом, яким може володіти 
та управляти держава, неприбуткові організації або держава та неприбуткові організації разом, як правило, з метою 
забезпечення доступним житлом.

Доступним житлом визначається житло, яке вважається доступним для тих, у кого середній дохід оцінюється націо-
нальним урядом або місцевим урядом за визнаним індексом доступності житла.

Відзначено, що основним чинником є дохід, а не ціна та наявність житла, що визначають його доступність. У ринко-
вій економіці розподіл доходів є ключовим фактором, що визначає кількість та якість отриманого житла. Тому розуміння 
проблем доступного житла вимагає розуміння тенденцій та диспропорцій у доходах та фінансовій спроможності. Житло 
найчастіше є єдиним найбільшим видатком сімей з низьким та середнім доходом. Для сімей з низьким і середнім дохо-
дом їх житло також є найбільшим джерелом доходу.

У статті описуються умови участі у наявних програмах доступного житла в ряді країн.
Дійдено висновку, що політики, які приймають рішення на рівні глобальних, національних, регіональних, муніци-

пальних, громадських асоціацій, намагаються реагувати на проблему доступності житла, надзвичайно складної кризи 
глобальних масштабів, з великою кількістю політичних інструментів. Ці відповіді варіюються від інструментів безперерв-
ного фінансування до довгострокових міжурядових інфраструктурних змін. Потреби доступного житла можуть бути 
вирішені за допомогою інструментів державної політики, які зосереджуються на попиті на ринку, програмах, які допо-
магають досягти фінансових показників, які роблять житло доступним. Це може включати підходи, які просто сприяють 
економічному зростанню в цілому — з надією на те, що зміцнення економіки, підвищення рівня зайнятості та підвищення 
заробітної плати підвищать здатність населення придбавати житло за ринковими цінами.

Ключові слова: соціальне житло, доступні житлові програми, державне житло.

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы государственного регулирования доступных жилищных про-
грамм в Украине, Великобритании и некоторых европейских странах. Проанализировано состояние рынка социального 
жилья. Рассмотрены шаги по совершенствованию механизмов государственного регулирования доступных жилищных 
программ в Украине, Великобритании и Европе.

Концепция социального жилья рассматривается как способ обеспечения граждан страны жильем, которым может 
владеть и управлять государство, неприбыльные организации или государство и неприбыльные организации вместе, 
как правило, с целью обеспечения доступным жильем.

Доступным жильем определяется жилье, которое считается доступным для тех, у кого средний доход оценивается 
национальным правительством или местным управлением по признанному индексу доступности жилья.

Отмечено, что основным фактором является доход, а не цена и наличие жилья, определяющих его доступность. 
В рыночной экономике распределение доходов является ключевым фактором, определяющим количество и качество 
полученного жилья. Поэтому понимание проблем доступного жилья требует понимания тенденций и диспропорций в 
доходах и финансовой способности. Жилье зачастую является единственным крупнейшим расходом семей с низким и 
средним доходом. Для семей с низким и средним доходом их жилье также является крупнейшим источником дохода.

В статье описываются условия участия в имеющихся программах доступного жилья в ряде стран.
Сделан вывод, что политики, которые принимают решения на уровне глобальных, национальных, региональных, му-

ниципальных, общественных ассоциаций, пытаются реагировать на проблему доступности жилья, чрезвычайно слож-
ного кризиса глобальных масштабов, с большим количеством политических инструментов. Эти ответы варьируются 
от инструментов непрерывного финансирования до долгосрочных межправительственных инфраструктурных измене-
ний. Потребности доступного жилья могут быть решены с помощью инструментов государственной политики, которые 
сосредотачиваются на спросе на рынке, программах, которые помогают достичь финансовых показателей, которые 
делают жилье доступным. Это может включать подходы, которые просто способствуют экономическому росту в целом 
— с надеждой на то, что укрепление экономики, повышение уровня занятости и повышения заработной платы повысят 
способность населения приобретать жилье по рыночным ценам.

Ключевые слова: социальное жилье, доступные жилищные программы, государственное жилье.

Thesis statement. In Ukraine are changed the 
terms of the “Affordable Housing” program. 

The Cabinet of Ministers of Ukraine has improved 
the program of providing affordable housing to the 
population. The updated program should give citi-
zens the freedom to choose their future housing, sim-
plify and facilitate access to public lending, ensure 

transparency, and expand the range of participants 
and credit opportunities through the involvement of 
state- owned banks.

The “Affordable Housing” and “Youth Lending” state 
programs are being implemented in the country. These 
programs must meet the requirements of the time and 
the needs of those who need to resolve the housing issue.
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Analysis of recent research. Many scientists and 
experts studied the question of affordable hous-
ing programs in Ukraine and Europe, in particular 
Yu. Kyrychuk, S. A. Shcherbinina, D. P. Holovan, 
T. Ye. Voronkova, O. A. Koshelenko, A. V. Serdiuk, 
M. Schmelich, M. Christl, R. Seifert, W. Amann and 
others. However, the study of the affordable housing 
programs in Ukraine and other countries is still actual 
and requires more detailed consideration.

The objective of the study. The purpose of this ar-
ticle is to compare the programs of affordable housing 
for population in Ukraine and some other developed 
countries and to determine the importance of the state 
regulation of this issue.

Results. Today, according to the State Fund for 
Youth Housing Construction (SFfYHC), the “Afford-
able Housing” program in Ukraine can be used by cit-
izens (families) [1]:

 – persons who are registered as requiring improvement 
of living conditions;

 – persons who do not have the right to own property 
for residential property (excluding housing located 
in the temporarily occupied territory);

 – persons who own residential real estate with an area 
of no more than 13,65 square meters.
The average monthly aggregate monetary income of 

these categories of citizens and their family members 
per one person shall not exceed 5 times the average 
monthly salary in the corresponding region calculated 
according to the State Statistics Service.

The amount of state support for the purchase of 
housing is:

 – 30% for citizens who need improvement of living 
conditions;

 – 50% for citizens affected by the action of pp. 19 and 
20 parts of Article 6, paragraphs. 10–14 Part II, 
Article 7, and Paragraphs 4, 6, 8, Clause 1 of Arti-
cle 10 of the Law of Ukraine “On the Status of War 
Veterans, Guarantees of Their Social Protection”;

 – 50% for internally displaced persons.
The amount of state support to citizens is calculated 

taking into account:
 – area — 21 sq. m of the total living space per person 

+ 10.5 square meters. m per family;
 – no more than the maximum value of 1 sq. m of the 

total housing area for the settlement according to 
the location of the dwelling.
Then it is necessary to pick up corresponding doc-

uments in SFfYHC.
The final stage is the choice of the apartment from 

the List of housing objects (defined by the Interde-
partmental Commission of the Ministry of Regional 
Development, Construction and Housing and Com-
munal Services of Ukraine (Minregion) according to 
the place of registration/residence of the participant 
of the program.

After that, it is necessary to sign an agreement with 
the regional department of the SFfYHC.

In his blog in “Segodnya” Internet magazine in May 
2018, Vice Prime Minister of Ukraine, Minister for 
Regional Development, Construction and Housing and 
Communal Services of Ukraine Gennady Zubko stressed 
that the issue of affordable housing for Ukraine is 
more than ever important [2]. Implementation of state 
programs in this area such as Affordable Housing and 
Youth Lending is under the authority of the State 
Fund for Youth Housing Construction. Today, these 
programs do not meet the requirements of the time and 
do not meet the needs of those who really need to solve 
the housing problem. And this, first of all, youth, ATO 
participants, internally displaced persons.

Unfortunately, all initiatives aimed at changing 
these programs, which were laid down in the SFfYHC 
Strategy, have not been implemented by the institu-
tion. Minregion forms the state housing policy, but 
does not manage the SFfYHC. Yet, under the pressure 
of the Ministry, it succeeded to change the system of 
loans for Affordable Housing for ATO participants 
and settlers. Now, instead of the 30%/70% formula 
for these categories of citizens, the state provides sup-
port for paying up to 50% of the cost of housing. The 
Ministry also removed the requirement for migrants 
for mandatory withdrawal from the quartile when 
receiving such preferential credit. Now, to participate 
in the program, they only need to confirm the status 
of the internally displaced person.

The Ministry of Regional Development proposes to 
bring standards of living space to the needs of people. 
If a person is in extreme need of housing, then she can 
choose a small and inexpensive, and most important-
ly — affordable. Thus, it is possible to remove from 
the list of applicants the secured people who receive 
compensation from the state on the standard area, buy 
a large apartment and for a price of 24–25 thousand 
UAH per square meter.

The proposal of the Ministry of Regional Devel-
opment is as follows: the standard of the total area 
of housing that can be lent by the state — up to 21 
square meters per family member, and an additional 
10.5 meters square per family. Previously, within 
the framework of the program, it was allowed to buy 
apartments of more than 100 square meters. Such 
real estate is unlikely to fall under the category of 
“affordable housing”.

Another initiative that will make housing more 
affordable is the cost of 1 meter square housing. The 
price per square meter should not exceed the marginal 
prices, which are equal to the indirect value, which 
today is purchased for housing for border guards and 
military Armed Forces.

Affordable housing can be purchased, both at ex-
isting facilities and in already rented buildings. At the 
same time, the interest rate for using the loan can not 
exceed the discount rate of the NBU plus 3% per annum.

In order to ensure transparency, the Ministry pro-
poses to involve state banks in the implementation of 
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these programs. The Ministry of Regional Development 
has a successful experience working with banks under 
the program “Warm Loans”, then why not transfer 
it to this sphere. Public banks could be front- offices 
of state lending, ensuring transparency, increasing 
program participants in the regions, expanding credit 
facilities through additional mortgage programs and 
lending small- sized housing.

As for the developer, it should not be chosen by 
a commission, appointed by the Ministry of Region-
al Development, as it is in the current program, and 
citizens themselves. Indeed, genuine accessibility is 
to enable people to choose their own options among 
affordable housing, rather than forcing them to buy 
at a developer’s commission.

For example, due to the current approach, in 2017, 
despite the funds sent to the Donetsk region, there was 
not purchased a single square meter. And this is in the 
area where the greatest number of settlers! Instead, 
funds were transferred to Kyiv, where, in most cases, 
large and expensive apartments were purchased. It 
should not be like this.

The Ministry of Regional Development also proposes 
to lower the average monthly income of the family, 
which will have the right to state support from 5 to 3 
sizes of average monthly salary per person per region 
according to the region. This will greatly facilitate the 
access of young families to the program and expand 
the range of participants [3].

It is important for the state to protect the rights of 
those citizens who could not buy a single square meter 
in the Donetsk region, and not lobby the interests of 
developers to “incorporate” them into the program. 
Thus, approaches to providing Ukrainians with af-
fordable housing will be dramatically changed, and 
the number of square meters purchased will provide an 
effective number of apartments and the effectiveness 
of state aid.

To compare Ukrainian social housing programs, we 
give some examples of similar programs from other 
countries.

If for some 100% of the home mortgage is not avail-
able for financial reasons, the British program “Help to 
Buy”: “Shared ownership” allows you to buy a share of 
the house (from 25% to 75% of the cost of the house) 
and pay a rental fee on the remaining share. Later you 
can buy the rest of the share [4].

You can buy a house through “Help to Buy”: “Shared 
ownership” in England if:

 – the family earns 80,000 pounds a year or less outside 
London, or £90,000 per year or less in London;
— housing is bought for the first time, or the for-

mer owner of the building can not afford to buy it now 
or the existing general owner wants to move.

With help of “Help to Buy”: “Shared ownership” 
you can buy a newly built or existing home through 
resale programs from housing associations. You need 
to take a mortgage to pay your share of the purchase 

price of a house, or to finance it at the expense of your 
own savings. Shared ownership properties are always 
leasehold.

Under the general scheme, there are several options 
for housing: ownership of a maximum of 75% of the 
value of real estate. If in this case the owner wants to 
make any changes (repairs) in the apartment, he will 
have to agree with the housing association.

Owning 100% of real estate. Such property is less 
in the market. In the case of ownership of 100% of the 
property, the owner has the right to sell it.

Priority to other groups will be given to servicemen 
through state- owned shared ownership schemes. How-
ever, local councils with their own housing programs 
with partial ownership may have some priority groups 
based on local needs in housing.

For the purchase of a one-room apartment, the pri-
ority is given to single people without children.

In case of purchase of two-room apartments, pri-
ority is given to married couples or joint applicants.

It is also a priority when the person is renting an 
apartment and working in the same area.

People with Disabilities: The HOLD Housing As-
sistance Center can help you to buy any house that is 
sold on a shared ownership basis if the applicant has 
a long-term disability.

You can only apply for HOLD if the properties avail-
able through other home-ownership schemes do not 
meet the needs of people with disabilities, for example, 
if you need ownership on the ground floor.

Older people can get help from another housing 
scheme called “Older People’s Shared Ownership” if 
the person is aged 55 or over.

It works in the same way as the general Shared Own-
ership scheme, but you can only buy up to 75% of your 
home. Once you own 75% you won’t have to pay rent 
on the remaining share.

European social housing is a state subsidy for hous-
ing construction, especially for social groups that 
can not meet their housing needs in the free housing 
market. The condition of settlement is the maximum 
rent (“rental value”), as stipulated in the German per-
mitted Use of Social Housing Act (WoBindG) or the 
comparable Land Law of Austria. This target housing 
is subject to lease.

Depending on the state system, social housing in the 
economic and social terms is an addition to the devel-
opment of housing construction or occupies its place.

For many decades, the legal framework in the Feder-
al Republic of Germany was the Second Law, which was 
designed to create apartments that, by size, equipment 
and lease or taxation, would be determined and suitable 
for the general public (quoted from § 1, II, WoBauG) [5]. 
In addition to the creation of affordable housing after 
the II. WoBauG it also made possible for the general 
public to earn revenues from owner- owned real estate.

As in many other countries, social or public housing 
in Germany is a state transfer. In addition, by the 1990s 
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it was an important element of state economic impact 
and urban planning with broad public investment. 
With the restructuring of social programs systems 
since the mid-1990s, the role and function of social 
or public housing has changed to rebuild the city and 
its inhabitants.

On the example of the housing market of Dresden. 
There is created a social housing that nobody can af-
ford. Lack of housing and rent increase. To stop this, 
the state of Saxony Dresden has allocated 21.5 million 
euros for new social housing. At the same time there 
is a very loud criticism that they are not suitable for 
the weak social groups.

The city of Dresden has to receive 550 new social 
households. It was declared by the city for the order 
of Saxony “Monthly for German Law” (SACHSEN). 
Housing is funded in the amount of 21.5 million euros 
in a free state of Saxony, and it should be newly built 
or repaired. “We are preparing a leased and occupied 
housing,” the city said. After agreeing the developing 
by the free state, it is now important to develop specific 
projects with cooperatives, real estate companies and 
developers. An “uncertain part of the budget” should 
also be available to the new municipal housing and 
leasing company [6].

New social housing should be created in addition to 
apartments planned by new housing and construction 
companies. In the next few years Dresden will receive 
1350 new apartments for socially unprotected people. 
However, the scope of assistance has not yet been ex-
hausted. The capital of the state may also apply to the 
free state for the financing of additional apartments 
in the next and after next year.

Social housing is now fully occupied. Currently, 
Dresden has about 10,200 social residential build-
ings — 200 of the housing subsidies of the 1990s and 
10,000 leasehold properties owned by Vonovia — Ger-
many’s largest housing real estate company. 9,700 
apartments of Vonovia are currently leased, thus they 
are almost completely leased. The remaining 300 empty 
apartments are only the result of changes of tenants 
and renovations.

The apartments are reserved for the weak social 
groups for only 15 years.

An important critique of politicians in Dresden 
is the low average duration of 15 years. According 
to Michael Schmelich, a German politician, in 2035 
the Social Charter with Vonovia ends, then Dresden 
risks to lose 10,000 residential buildings. This will 
be a completely unfulfilled housing market policy. 
The politician also reminded that increase of the cost 
of rent in new apartments should be possible only in 
15 months.

Standards for social housing are no longer oblig-
atory.

Access to social housing is regulated, among other 
things, by so-called housing permits. Last year, almost 
2,700 residents of Dresden received such residence 

permits from the city. Three quarters of them are men, 
most of them are lonely. Three percent of the appli-
cants — 60 years and over.

In addition to residence permits, people can also 
apply for housing assistance to pay their rent. A lit-
tle less than 6,500 residents of Dresden also received 
housing assistance last year. More than 26700 tenants 
applied for support.

In Austrian cities in the early 20th century (for 
example, at the expense of housing assistance), but 
in particular, very intensively in the 1920s and early 
1930s, as well as between 1950 and 1970, many so-
cial housing objects were built, mainly as municipal 
housing. They were often built in the form of houses 
that create one common courtyard, and they had from 
four to six floors. Newest projects of public construc-
tion have more diverse manifestations. So in Vienna, 
lately, municipal housing has been created in high-
rise buildings, and in Linz, there is a pilot project for 
environmental urban construction, the Sunny City, as 
well as the building of a non-profit project.

The Austrian social housing system is characterized 
by a close link between housing subsidies and nonprofit 
building associations in accordance with the Shared 
Housing Act, which receives tax benefits from shared 
housing and are beneficiaries of housing subsidies, 
and also are subject to favorable rental regulation 
rates — even at the end of the obligations in housing 
support — and permanent new construction.

Indeed, the sphere of construction of social housing 
in Vienna is dominant. Providing about 900 thousand 
apartments, social housing in Austria accounts for 
almost a quarter of the total housing stock (60% of 
housing in the residential sector), ranked second in the 
European Union. More than two-thirds of construction 
of social housing is occupied by the non-profit residen-
tial industry. The rest is connected with the municipal 
housing stock, which dominates in Vienna. There, the 
city council is the largest builder in the world, and 
non-profit housing, starting with the Austrian capi-
tal, is a pioneer for Europe. In Austria, the subsidized 
housing system not only covers low-income households 
but also extends to the middle class.

Although this has largely prevented trends in social 
segregation, the concentration of people from dif-
ferent economic indicators in “expensive and cheap” 
residential areas. Nevertheless, the question arises 
as to whether social housing construction in Austria 
fulfills its purpose. According to the liberal Vienna 
Agenda Austria research institute, in the EU the most 
benefits from subsidized housing get people from so-
cially disadvantaged groups. “Only 22 percent of the 
inhabitants of the cheapest social housing homes in 
Austria have a low level of earnings, so they account 
for 20 percent of the lowest incomes, 66 percent of the 
inhabitants are middle- level residents, and the highest 
salaried workers still account for 12 percent,” said Mi-
chael Christl, an economist of analytical center Agenda 
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Austria [7]. Therefore, residents of municipal resident 
building should be able to disclose their income much 
more often. If they exceed a certain value, the rent 
should increase to market value. Additional income 
could be used to build new apartments.

The Agenda Austria Analytical Center recommends 
the phasing out of old low-rented contracts, and the 
prices for these apartments should be adjusted to a 
market price, similar to what is happening in Germany 
with the help of a lease comparison system. This will 
reduce the overall level of rent and reduce the burden 
on new occupants, who are often young people.

However, Wolfgang Amann, Director of the Insti-
tute for Housing and Construction (IIBW) in Vienna, 
appreciates the strong position of non-profit housing 
developers. According to IIBW, the total cost of hous-
ing policy in Austria is 0.7 percent of GDP. It is much 
less than in other countries, such as France, England 
and the Netherlands, says Amann. Unlike Germany, 
rental rates in Austria are constantly decreasing. The 
reason for this is enshrined in the Law on the shared 
use of housing the cost of rent for the duration of lease. 
The fact that the proposal is weakened by the spread 
of non-profitability, Amann sees only limited: in some 
regions there are no private impulses, the expert rec-
ommends paying attention to this. Yet in the last year 
more than 20,000 construction licenses were issued in 
Vienna. In Austria, they will be more than 70 thousand, 
as calculated by the Austrian statistics authority. In 
terms of population, the number of new buildings in 
Austria is twice as high as in Germany [8].

Critics, on the other hand, say that from the point 
of view of owners it’s not worth investing because 
of low prices. As the Deloitte Property Value Index 
shows, it represents a relatively low profit of less than 
3 percent per year. Private homeowners see that state 
housing distorts the market. Unlike the private sec-
tor, non-profit organizations do not pay lease income 
taxes. This would be justified if only those who have 
this need could win. In fact, less than half of tenants 
have low income. The Austrian housing market is one 

of the most rigorously regulated in the world. Three of 
four lease contracts are governed by the state.

Is this redistribution fair in relation to the middle 
class, causes little doubt. From the point of view of the 
Austrian agenda, the regulation of the housing and 
public housing market creates two classes of society: 
“There are insiders who are protected, despite good 
income and improved welfare, and outsiders, who have 
complicated access to optimal housing. This is the dark 
side of the “Vienna Housing Paradise” [7].

Conclusion and prospects for further research. So, 
it can be concluded that the policy makers at global, 
national, regional, municipal, community associa-
tions levels are attempting to respond to the issue of 
affordable housing, a highly complex crisis of global 
proportions, with a great number of policy instru-
ments. These responses range from stop-gap financing 
tools to long-term intergovernmental infrastructural 
changes. Affordable housing needs can be addressed 
through public policy instruments that focus on the 
demand side of the market, programs that help house-
holds reach financial benchmarks that make housing 
affordable. This can include approaches that simply 
promote economic growth in general — in the hope that 
a stronger economy, higher employment rates, and 
higher wages will increase the ability of households 
to acquire housing at market prices.

The government policies has to define banking 
and mortgage lending practices, tax and regulatory 
measures affecting building materials, professional 
practices (ex. real estate transactions). The purchas-
ing power of individual households can be enhanced 
through tax and fiscal policies that result in reduc-
ing the cost of mortgages and the cost of borrowing. 
Public policies may include the implementation of 
subsidy programs and incentive patterns for average 
households. For the most vulnerable groups, such 
as seniors, single- parent families, the disabled, etc. 
some form of publicly funded allowance strategy can 
be implemented providing individual households with 
adequate income to afford housing.
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TASKS AND PROBLEM QUESTIONS

Анотація. Проаналізовано концептуальні документи міжнародного та національного рівня в сфері запобігання та 
протидії корупції. Визначені проблемні питання розробки та впровадження національних стратегічних документів анти-
корупційного змісту, серед яких основними є: стратегія подолання корупції не набула системного, масштабного харак-
теру і не виконується достатньою мірою, наявний формальний підхід до розробки індикаторів результатів виконання, 
необґрунтованість термінів та ресурсів для реалізації, порушення строків щодо їхньої розробки та прийняття. Окреслено 
заходи формування ефективної національної системи запобігання корупції, визначальними серед яких є: розробка анти-
корупційної стратегії терміном на 10 років з чітко визначеними індикаторами її виконання на окремих етапах, вказаними 
строками, сумами і джерелами фінансування заходів, відповідальними установами за їх реалізацію; створення незалеж-
ного від уряду органу який буде здійснювати контроль і оцінку всього процесу; раз на півроку на основі проведеного 
моніторингу, за необхідністю, вносити відповідні корективи до операційних завдань виконання стратегії; крім того вказана 
необхідність застосування масштабних антикорупційних інвективів — загальнонаціональних інформаційно- мобілізаційних 
кампаній, здійснюваних спільними зусиллями влади і громадськості. Доведено, що в концептуальній парадигмі протидії 
системній корупції визначальну роль повинні відігравати державні регуляторні імперативи стратегічного характеру які 
мають стати базисом стійкої до політичних впливів системи, спрямованої на формування та підтримання нульової толе-
рантності суспільства до корупції, а також не допущення ризиків адміністративно- бюрократичного маніпулювання під 
час вироблення і вибору антикорупційних пріоритетів.

Ключові слова: стратегічні документи, корупція, антикорупційна стратегія

Аннотация. Проанализированы концептуальные документы международного и национального уровня в сфере 
предотвращения и противодействия коррупции. Определены проблемные вопросы разработки и внедрения нацио-
нальных стратегических документов антикоррупционного содержания, среди которых основными являются: стратегия 
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преодоления коррупции не получила системного, масштабного характера и не выполняется в достаточной степени, 
формальный подход к разработке индикаторов результатов исполнения, необоснованность сроков и ресурсов для реа-
лизации, нарушение сроков по их разработке и принятия. Определены меры формирования эффективной национальной 
системы предотвращения коррупции, определяющими из которых являются: разработка антикоррупционной стратегии 
сроком на 10 лет с четко определенными индикаторами ее выполнения на отдельных этапах, указанными сроками, сум-
мами и источниками финансирования мероприятий, ответственными учреждениями за их реализацию; создание не-
зависимого от правительства органа который будет осуществлять контроль и оценку всего процесса; раз в полгода на 
основе проведенного мониторинга, при необходимости, вносить соответствующие коррективы в операционные задачи 
выполнения стратегии; кроме того указана необходимость применения масштабных антикоррупционных инвективов 
— общенациональных информационно- мобилизационных кампаний, осуществляемых совместными усилиями власти 
и общественности. Доказано, что в концептуальной парадигме противодействия системной коррупции определяющую 
роль обязаны играть государственные регуляторные императивы стратегического характера, которые должны стать 
базисом устойчивой к политическим воздействиям системы, направленной на формирование и поддержание нулевой 
толерантности общества к коррупции, а также недопущения рисков административно- бюрократического манипулиро-
вания во время выработки и выбора антикоррупционных приоритетов.

Ключевые слова: стратегические документы, коррупция, антикорупционная стратегия

Summary. Conceptual documents of international and national level in the field of prevention and counteraction of cor-
ruption are analyzed. Identified problematic issues in the development and implementation of national strategic documents 
on anticorruption content, among which the main ones are: the strategy of overcoming corruption hasn’t been systematic, 
large- scale and not sufficiently implemented, there is a formal approach to the development of performance indicators, the 
unreasonableness of timing and timeliness regarding their development and adoption. Measures to create an effective nation-
al anti-corruption system are outlined, among which are: development of an anti-corruption strategy for a period of 10 years 
with clearly defined indicators of its implementation at separate stages, specified terms, amounts and sources of financing of 
measures, responsible institutions for their implementation; setting up a government- independent body to oversee and evalu-
ate the whole process; to make appropriate adjustments to operational tasks of the strategy implementation every six months 
on the basis of the conducted monitoring; in addition, the need to apply large- scale anti-corruption investments — nationwide 
information and mobilization campaigns carried out by joint efforts of the authorities and the public, is indicated. It is proved 
that in the conceptual paradigm of counteraction to systemic corruption the decisive role should be played by state regulatory 
imperatives of a strategic nature, which should become the basis of a system resistant to political influences aimed at formation 
and maintenance of zero tolerance of society to corruption, as well as preventing bureaucratic risk management, development 
and selection of anti-corruption priorities.

Key words: strategic documents, corruption, anti-corruption strategy.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Високі показники економічного та соціаль-

ного розвитку таких країн як Сінгапур, Швеція, 
США, Гонконг (спеціальний адміністративний ра-
йон Китаю), де рівень корупції є низьким внаслідок 
проведення успішних антикорупційних кампаній 
і розбудови комплексної системи її запобігання та 
протидії, доводить необхідність стратегічного під-
ходу для ефективної боротьби з цим негативним 
явищем. В Україні ж, навпаки, корупція з періо-
дичного явища перетворилася на систему, набувши 
при цьому інституціональних ознак, наслідком якої 
є політична нестабільність, відплив капіталу, від’їзд 
працездатного населення за кордон, втрата державою 
стратегічних об’єктів і руйнація наукоємних галузей 
промисловості, зниження рівня життя населення 
загалом. Зауважимо, що антикорупційна боротьба 
українського виміру є перманентним процесом із 
активізацією в окремі періоди, як правило, кризові. 
Підтвердженням зазначеному є процес формування 
починаючи з 1993 р. національної антикорупційної 
нормативно- правової бази, розробки планів вико-
нання заходів. Але, всупереч наявного значного 

масиву антикорупційної законодавчої і нормативної 
бази, а також достатніх механізмів і інструментів, 
низький рівень України щодо сприйняття корупції 
у світовому рейтингу свідчить, що обрана стратегія 
подолання корупції не має системного, масштабного 
характеру і не виконується достатньою мірою. Адже, 
в концептуальній парадигмі протидії системній 
корупції державні регуляторні імперативи страте-
гічного характеру повинні відігравати визначальну 
роль. Вони мають стати підґрунтям стійкої системи, 
спрямованої на формування та підтримання нульової 
толерантності суспільства до корупції, а також не до-
пущення ризиків адміністративно- бюрократичного 
маніпулювання під час вироблення і вибору антико-
рупційних пріоритетів. Зазначене обумовлює високу 
актуальність досліджень, спрямованих на обґрунту-
вання теоретико- методологічних і прикладних засад 
ефективного застосування державних регуляторних 
імперативів стратегічного характеру протидії систем-
ній корупції в національній економіці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемні питання антикорупційної політики дослід-
жуються як зарубіжними так і, вітчизняними на-
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уковцями з позицій права, економіки, державного 
управління, зокрема В. Бахуринський [1], І. Беззуб 
[2], Г. Бродман [3], О. Бусол [4], З. Варналій [5], 
З. Живко [5], М. Голдсмит [6], Т. Ковальчук [7], 
І. Коліушко [8], В. Мандибура [9], О. Макинава [6], 
О. Муни [6], М. Перез [6], Ф. Риканатини [3], С. Роуз- 
Аккерман [10], І. Сікора [9], В. Тимощук [8] В. Шев-
чук [1], М. Хавронюк [8] та ін. Водночас, окремі 
питання ефективності національних стратегічних 
документів антикорупційного змісту продовжують 
залишатися дискусійними та потребують вирішення.

Мета статті полягає у визначенні проблемних 
питань національних стратегічних документів ан-
тикорупційного напряму та обґрунтуванні шляхів 
їхнього усунення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блема подолання корупції на сьогодні визнана як на 
глобальному так і, на національних рівнях, адже 
щорічні втрати які пов’язані з корупцією складають 
більш 5% світового ВВП (2,6 трлн. доларів США), 
при цьому втрати від хабарництва більше ніж 1 трлн. 
доларів США. Ці кошти замість використання на 
благо компаній і їх інвесторів здійснюють руйнівний 
вплив на державу та суспільство. Внаслідок коруп-
ції у світі, ведення бізнесу обходиться дорожче на 
10%, а вартість договорів на закупівлю в країнах, 
що розвиваються зростає на 25% [6].

Корупція не є природним явищем, а відповідно, 
не може бути невідворотною, з цього твердження 
розпочинається Глобальний договір ООН, мета якого 
сприяння соціальній відповідальності бізнесу та 
підтримка вирішення підприємницькими кола-
ми проблем глобалізації, створення стабільнішої 
і всеохопної економіки. У 2010 р. в Україні набули 
чинності ратифіковані міжнародні документи гло-
бального рівня, а саме Кримінальна конвенція про 
боротьбу з корупцією [11] і Конвенція Організації 
Об’єднаних Націй проти корупції [12], положення 
яких є базовими для національного законодавства. 
Так, відповідно до статей 5 та 6 Конвенції ООН проти 
корупції, держави — учасниці, повинні розробляти 
і здійснювати ефективну скоординовану політику 
щодо протидії корупції [12].

Необхідність протидії корупції в Україні на сьо-
годні визначена та проголошена ключовим елемен-
том зовнішньої і внутрішньої політики. Це пов’язано 
з усвідомленням корупції загрозою національній 
безпеці та прийняття, виходячи з необхідності по-
долання вказаного негативного явища, концепту-
альних документів національної та економічної 
безпеки: Стратегію національної безпеки України 
[13], Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» 
[14], Антикорупційну стратегію на 2014–2017 р. [15].

Всупереч накопиченому світовому досвіду роз-
робки антикорупційних документів стратегічного 
змісту, національним Антикорупційним стратегі-
ям 2011–2015, 2014–2017 рр. та проекту стратегії 
2018–2020 р. [15–17], характерним недоліком є 

відсутність чітких індикаторів стану та ефективності 
виконання. Як слушно зауважив директор фундації 
«Відкрите суспільство» І. Сікора, що це найбільш 
слабке місце всієї публічної політики в Україні. 
З результативними показниками намагаються бути 
надто вже обережними. Бо за їх недосягнення настає 
відповідальність (або принаймні є ймовірність її 
настання) [18].

Погоджуємося з І. Беззуб, який вказує на той 
факт, що причини корупції для кожної з країн мо-
жуть відрізнятися, але головними серед них будуть 
невдало побудована система державного управління, 
непрофесійність топ-менеджерів у державі, від-
верто недосконала судова система, політична ко-
рупція, брак політичної волі, слабкість інститутів 
громадянського суспільства [2]. Тому дивує, що 
антикорупційна Програма [19] визначає ключовим 
носієм політичної волі у сфері подолання корупції 
громадянина. Адже, на нашу думку, відбуваєть-
ся зміна акцентів. Так, дійсно, громадянське сус-
пільство є одним з найголовніших стейкхолдерів 
у протидії корупції, і в Україні вкрай назрілою є 
необхідність боротьби з інституалізацією корупції, 
але, як справедливо вказує В. Смірнова: «вольовий 
фактор у політиці традиційно замкнений саме на 
політичному лідері та політичній еліті, зокрема на 
їхній ініціативності, суспільній авторитетності та 
впливовості. При цьому брак політичної волі веде до 
політичної акрасії — пасивної безвідповідальної, ка-
пітулянтської поведінки владних суб’єктів» [20]. Із 
цього випливає, що ключовим носієм політичної волі 
у сфері подолання корупції повинен бути Президент 
як голова Держави і відповідно до Конституції — 
гарант прав і свобод людини і громадянина [21].

Негативним явищем діяльності уряду є той факт, 
що документи стратегічного характеру приймають-
ся з порушенням принципів правотворчості. Під-
твердженням цьому є факт не прийняття станом на 
другу половину 2019 р. Антикорупційної стратегії 
на 2018–2020 р., що є недотриманням принципу опе-
ративності. Як наслідок, відбувається викривлення 
трьохрівневої системи планування запобігання та 
виявлення корупції, яку відповідно до Закону «Про 
запобігання корупції» [22] складають:
 • засади антикорупційної політики (Антикоруп-
ційна стратегія), які визначаються Верховною 
Радою України;

 • державна програма з виконання Антикорупційної 
стратегії, яка затверджується Кабінетом Міністрів 
України;

 • антикорупційні програми, які приймаються в ор-
ганах влади, визначених у частині першій статті 
19 Закону [23].

Крім того, відповідно заявленим індикато-
рам в Стратегії сталого розвитку [14], до 2020 р. 
Україна повинна за індексом сприйняття корупції 
(розраховує міжнародна організація Тransparency 
International) увійти до списку 50 кращих країн 
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світу. Зрозуміло, що цей показник є нереальним, 
прийнятим з недотриманням принципу науковості, 
адже для порівняння: у 2015 р. на момент прийняття 
Стратегії сталого розвитку, Україна посідала 130 
місце і мала 27 балів зі 100, останні три роки Укра-
їна займає місця від 131 (серед 176 країн у 2016 р.) 
до 120 (серед 180 країн у 2018 р.), та набравши 32 
бали зі 100 у 2018 р. перейшла до категорії країн, 
що лише намагаються боротися з корупцією [24].

Досвід країн з розвиненою економікою доводить, 
що для ефективної реалізації заходів і досягнення 
високих показників потрібна скоординована діяль-
ність усіх основних груп стейкхолдерів запобігання 
та протидії корупції, досягти якої неможливо без 
відповідних комунікацій.

Комунікація як процес двосторонньої взаємодії 
з суспільством на сьогодні є актуальним інструмен-
том діяльності державної влади внаслідок впро-
вадження принципів відкритості, підзвітності та 
прозорості. Адже населення не тільки бажає, а й 
має право, на отримання транспарентної інформації 
щодо діяльності влади.

Прозорість передбачає систематичне висвітлення 
діяльності влади, роз’яснення завдань, змісту і меха-
нізму реалізації публічної політики, а відкритість — 
створення публічними органами управління умов 
для безперешкодного доступу громадян до інфор-
мації про їхню діяльність та до процесу прийняття 
рішень на всіх етапах їх підготовки [25, с. 43].

Для ефективнішої координації зусиль усіх учас-
ників антикорупційної реформи та зміни існуючої 
в суспільстві так званої «корупційної парадигми» 
23 серпня 2017 р. розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України схвалено Стратегію комунікацій 
у сфері запобігання та протидії корупції [26].

Відповідно до Стратегії метою її реалізації є ство-
рення та розбудова системи комплексних, послідов-
них та скоординованих антикорупційних комуніка-
цій, в якій антикорупційна реформа є ефективним 
інструментом запобігання та протидії корупції на 
державному, інституційному та побутовому рівні, 
а в суспільстві формується довіра до антикорупцій-
них ініціатив Уряду та зменшується толерантність 
до будь-яких проявів корупції [26].

Визначення правотворцем антикорупційної ре-
форми як ефективного інструменту запобігання та 
протидії корупції в системі комплексних, послідов-
них та скоординованих антикорупційних комуніка-
цій вважаємо некоректним. Оскільки, виходячи зі 

змісту категорії, реформа це — процес кардинальних, 
часто тривалих за часом перетворень відповідних 
сторін суспільного життя, державноправових інсти-
тутів, окремих структур тощо. Реформи, як правило, 
модернізують і змінюють форму і зміст відповідних 
суспільних відносин, не порушуючи при цьому їхніх 
принципових засад (у цьому полягає їх принципова 
відмінність від революцій) [27, 28]. І як встановлено 
Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», ос-
новною метою антикорупційної реформи є: суттєве 
зменшення корупції в Україні, зменшення втрат 
державного бюджету та бізнесу через корупційну 
діяльність, а також підвищення позицій України 
у міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень ко-
рупції [14], і саме для досягнення цієї мети необхідна 
скоординована антикорупційна діяльність органів 
державної влади та ефективний обмін інформацією 
між державними органами та суспільством у цілому. 
Тобто, комунікації є одним з інструментів успішного 
виконання антикорупційної реформи та реалізації 
антикорупційної політики, а не навпаки, як заявлено 
вказаним нормативно- правовим актом.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі. Підсумову-
ючи вищевикладене, зазначимо, що серед основних 
недоліків які характерні національним стратегічним 
документам у сфері запобігання та протидії корупції 
є неузгодженість показників стратегій, формальний 
підхід до розробки індикаторів результатів вико-
нання, необґрунтовані терміни та ресурси для реа-
лізації, порушення строків щодо їхньої розробки та 
прийняття. Для досягнення успіху необхідна анти-
корупційна стратегія терміном на 10 років з чітко 
визначеними індикаторами її виконання на окремих 
етапах, вказаними строками, сумами, джерелами 
фінансування заходів і відповідальними установами 
та посадовими особами за їх реалізацію; повинен 
бути передбачений незалежний від уряду орган який 
буде здійснювати контроль і оцінку всього процесу, 
раз на півроку на основі проведеного моніторингу, 
за необхідністю, вносити відповідні корективи до 
операційних завдань виконання стратегії. Вагомим 
інструментом дієвої системи запобігання корупції по-
винні стати масштабні антикорупційні інвективи — 
загальнонаціональні інформаційно- мобілізаційні 
кампанії, здійснювані спільними зусиллями влади 
і громадськості. Таким чином, зазначені заходи є 
підґрунтям формування ефективної національної 
системи запобігання корупції.
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ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА  
ДОБРОБУТУ ЛЮДИНИ ТА ДЕРЖАВИ:  

ОЦІНКА СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗВО

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТА  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГОСУДАРСТВА:  
ОЦЕНКА СТУДЕНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УВО

THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION AS A DETERMINANT  
OF HUMAN AND THE STATE’S WELL-BEING: ASSESSING OF STUDENTS  

OF DOMESTIC ISTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Анотація. Аналіз наукової літератури щодо проблематики залежності рівня добробуту людини та держави від якості 
вищої освіти, свідчить про те, що переважна більшість результатів досліджень була отримана за допомогою суто теоре-
тичних методів наукового пізнання. Таке вподобання вчених щодо використання методів наукових досліджень обумовило 
не лише так зване звуження кола наукової уваги, а у тому числі й певне викривлення змісту предмету наукової уваги 
дослідників. Дотримання принципів всебічності та системності у дослідженні проблематики залежності добробуту соці-
ального об’єкту від якості вищої освіти потребує використання емпіричних методів наукового пізнання. З огляду на вище 
наведене, а також з прийняттям до уваги важливості порушеної проблематики для вдосконалення змісту та практики 
використання механізмів державного управління забезпеченням якості вищої освіти, а також необхідності своєчасного 
корегування державної політики щодо підвищення соціальних стандартів в Україні, автором статті було прийнято рішення 
про можливість актуалізації питання залежності між рівнями добробуту та якості вищої освіти через призму експертних 
оцінок студентської молоді. Відповідно до програми реалізації авторського проекту «Оцінка якості вищої освіти» питання 
залежності добробуту соціального об’єкту від якості вищої освіти, були включені до анкети та запропоновані до уваги 
респондентів. Фокус уваги цієї публікації зосереджено на аналізі результатів опитування студентів та порівнянні їх думки 
щодо прояву відповідної залежності на індивідуальному та держаних рівнях. Стаття містить узагальнення щодо залеж-
ності добробуту людини та держави від якості вищої освіти, а також обґрунтування напрямів вдосконалення змісту та 
практики реалізації механізмів держаного управління забезпеченням якості вищої освіти.

Ключові слова: вища освіта, залежність добробуту людини та держави від якості вищої освіти, опитування студентів, 
механізми держаного управління забезпеченням якості вищої освіти.

Аннотация. Анализ научной литературы по проблематике зависимости уровня благосостояния человека и государ-
ства от качества высшего образования, свидетельствует о том, что подавляющее большинство результатов исследований 
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было получено с помощью, как правило, исключительно теоретических методов научного познания. Такое предпочтение 
ученых в использовании методов научных исследований стало причиной не только так называемого сужения фокуса 
научного внимания, а в том числе и определенного искажения содержания предмета научного внимания исследовате-
лей. Соблюдение принципов всесторонности и системности в исследовании проблематики зависимости благосостояния 
социального объекта от качества высшего образования требует использования в том числе и эмпирических методов 
научного познания. Принимая во внимание важность затронутой проблематики для совершенствования содержания 
и практики использования механизмов государственного управления обеспечением качества высшего образования, 
а также необходимости своевременной корректировки государственной политики по повышению социальных стан-
дартов в Украине, автором статьи было принято решение о возможности актуализации вопроса зависимости между 
уровнями благосостояния и качества высшего образования через призму экспертных оценок студенческой молодежи. 
В соответствии с программой реализации авторского проекта «Оценка качества высшего образования» вопросы зави-
симости благосостояния социального объекта от качества высшего образования, были включены в анкету и тем самым 
были предложены респондентам для экспертной оценки. Фокус внимания этой публикации сосредоточено на анализе 
результатов опроса студентов, а также сравнении их оценок относительно проявления выявленной зависимости между 
соответствующими феноменами на индивидуальном и государственных уровнях. Статья содержит обобщения отно-
сительно зависимости благополучия человека и государства от качества высшего образования, а также обоснования 
направлений совершенствования содержания и практики реализации механизмов государственного управления обе-
спечением качества высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, зависимость благосостояния человека и государства от качества высшего 
образования, опрос студентов, механизмы государственного управления обеспечением качества высшего образования.

Summary. The analysis of scientific literature on the problematics of the level of human and state’s well-being dependence 
on the quality of higher education, indicates that the vast majority of research results were obtained using purely theoretical 
methods of scientific knowledge. Such a preference of scientists to use these methods of scientific research caused not only 
so-called narrowing of the circle of scientific attention, but also a certain curvature of the content of the subject of researchers’ 
scientific attention. Holding with the principles of comprehensiveness and consistency, studying of the problematics of depen-
dence between the he social object’s well-being and the quality of higher education requires to use of empirical methods of 
scientific knowledge. Taking into account the given the above and the importance of the issues raised for the improvement of 
the content and practice of usage of the public administration mechanisms over ensuring of the higher education quality and 
the need for the timely adjustment of the state policy as for the increase of social standards in Ukraine, the author of the article 
made a decision about the possibility of actualization of the issue about the relationship between the levels of well-being and 
the quality of higher education through the prism of young students’ expert evaluations. According to the program of realization 
of the author’s project «Evaluation of higher education quality» the issues of dependence between the well-being of a social ob-
ject and the quality of higher education were included into the questionnaire and was offered to the respondents’ attention. The 
focus of this publication is base on the analyzes of the students’ survey results and comparing their views on the manifestation 
of the corresponding dependence on the individual and state levels. The article contains generalizations about the dependence 
of the human and the state’s well-being to the higher education quality, and also justification of ways to improve the content 
and practice of the implementation of mechanisms of public administration over ensuring of the higher education quality.

Key words: higher education, dependence between the human and state’s well-being and the higher education quality, the 
survey of students, public administration mechanisms over ensuring of the higher education quality.

Постановка проблеми в загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи прак-

тичними завданнями. Проблематика добробуту 
особистості та держави, з огляду на свою неабияку 
значущість для розвитку людини та суспільства 
постійно перебуває у межах фокусу уваги суб’єктів 
держаного управління, адже питання гідного рівня 
життя все далі частіше розглядаються не лише в кон-
тексті соціально- гуманітарних аспектів, а у тому 
числі і через призму безпеки держави. Добробут 
населення країни стає індикатором, з одного боку, 
ефективності діяльності національного уряду, а з ін-
шого — спроможності представників суспільства 
відстоювати суверенітет держави. Лише та країна 
яка сьогодні забезпечує своїм громадянам гідні умо-
ви для реалізації індивідуальних потенціалів може 

у майбутньому розраховувати на відданість своїх 
громадян у відстоюванні національних інтересів. 
З огляду на цей факт, питання забезпечення якості 
життя населення стає пріоритетним для вирішен-
ня на кожному з рівнів реалізації державою своїх 
функцій. Приєднавшись до ухвалення підсумкового 
програмного документу за результатами роботи 70-ї 
сесії Генеральної Асамблеї ООН (2015 рік) Україна 
взяла на себе зобов’язання щодо дотримання вектору 
сталого розвитку та забезпечення реалізації захо-
дів «Порядку денного розвитку після 2015 року». 
Відповідні цілі були інституціоналізовані на наці-
ональному рівні в 2017 році у межах національної 
доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» [18]. 
Автори національної доповіді, дотримуючись змісту 
рішень вище згаданої 70-ї сесії Генеральної Асамблеї 
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ООН, сформулювали 17 цілей за кожною з яких ви-
значили цілком конкретні завдання. На переконання 
фахівців досягнення визначених цілей, серед яких 
цілі щодо подолання бідності та підвищення якості 
освіти позиціонують на першому та четвертому міс-
цях відповідно, з використанням інструментарію 
сировинно експортоорієнтованної або «староінду-
стріальної» моделі економіки не уявляється мож-
ливим. Найбільш ефективний до використання для 
досягнення цілей сталого розвитку інструментарій 
знаходиться у межах так званої економіки знань. 
Саме економіка знань розглядається сьогодні на рівні 
основної форми подальшого соціально- економічного 
розвитку суспільства. Реалізація потенціалів цієї 
форми обумовлює накопичення державою конку-
рентоспроможних знань, використання яких, у кін-
цевому випадку, повинно забезпечити досягнення 
державою мети свого існування, а саме — «сприяти 
матеріальному і духовному розвиткові свого народу» 
[16, с. 159]. Іншими словами, держава декларує 
мету свого існування, визначивши два стратегічних 
завдання, а саме — добробут людини (створення умов 
для матеріального розвитку особистості. Тут ми по-
винні звернути увагу саме на «створенні» умов для 
матеріального розвитку, а не його «забезпеченні») та 
її духовний стан (створення умов за яких людина буде 
спроможною свідомо сприйняти загальнолюдські 
цінності та стати суб’єктом їх подальшого розвитку). 
З огляду на обраний нами предмет наукового пошуку, 
вважаємо за можливе залишити по за межами безпо-
середнього аналізу проблематику єдності та протиріч 
між елементами економічної (матеріальні блага) 
та духовної (духовні блага) підсистем суспільства, 
звернемо увагу на той факт, що в основу функціо-
нування та розвитку кожної з цих підсистем покла-
дено освіту. Саме освіта, є джерелом для реалізації 
потенціалів, як економіки знань (формування умов 
для зростання рівня добробуту соціального об’єкту) 
так і духовного розвитку особистості та суспільство. 
Нещодавно прийнятий Закон України «Про освіту» 
поєднує феномени добробуту та духовності у межах 
визначення значущості освіти для «інтелектуаль-
ного, духовного, фізичного і культурного розвитку 
особистості, її успішної соціалізації, економічного 
добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єдна-
ного спільними цінностями і культурою, та держави» 
[15]. Іншими словами, саме освіта є підґрунтям та 
основною умовою для формування умов, як для ма-
теріального розвитку особистості (суспільства), так 
і для становлення системи саногенного мислення. 
Приймаючи до уваги вище наведене, можемо кон-
статувати той факт, що освіта є саме тим феноменом, 
реалізація потенціалів якого може підвищити рівень 
ефективності виконання державою економічної, 
соціальної та культурної (духовної) функцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання цієї проблеми і на які 
спирається автор. Проблематика участі держави 

у формуванні умов для розвитку добробуту населен-
ня, у тому чи іншому контексті свого складного та 
багатогранного змісту, набула свого розвитку у ме-
жах економічної та державно- управлінської наукової 
думки. Серед останніх наукових доробок, фокусом 
наукової уваги яких були питання взаємозв’язку між 
рівнями освіти та добробуту населення, слід звернути 
увагу на ті з них, авторами яких були М. А. Ажажа 
(обґрунтовано основні стратегічні завдання та визна-
чено пріоритетні напрями державного управління 
модернізацією вищої освіти) [1], О. Б. Андрющенко 
(обґрунтовано теоретичні положення та визначено 
особливості функціонування державного механізму 
управління якістю життя населення України) [2], 
Л. О. Бєлова (визначено місце та роль освіти у за-
безпеченні якості життя; сформульовано висновки 
щодо напрямів вдосконалення системи забезпечення 
якості вищої освіти) [3], В. В. Дятлова (проведено 
аналіз тематичного спрямування наукової літера-
тури з проблематики якості життя населення та 
соціальних стандартів; обґрунтовано необхідність 
введення у науковий обіг поняття «соціальні пара-
метри суспільства» та формульовано його категорі-
альний зміст) [6], Н. І. Легінькова (з’ясовано методи 
та засоби державного регулювання рівня та якості 
життя населення України) [8], В. М. Мороз (висвітле-
но місце та роль трудового потенціалу у формуванні 
добробуту соціального об’єкту; досліджено залеж-
ність рівня розвитку трудових можливостей людини 
від рівня її освіти) [12], Т. В. Ратушняк (розглянуто 
зміст підходів щодо оцінювання рівня суспільного 
добробуту у межах окремих соціально- економічних 
індексів) [17] та інші дослідники.

Вагомий внесок у розв’язання проблематики 
державного управління якістю життя населення 
було здійснено В. Д. Бакуменком, В. Є. Воротіним, 
В. М. Князєвим, О. І. Крюковим, О. А. Мельничен-
ком, Р. Н. Нижник, О. Ю. Оболенським, С. Ф. По-
важним, Я. Ф. Радишем, В. В. Тертичкою та ін-
шими вченими. Питання державного управління 
освітою набули свого розвитку у наукових працях 
В. Ю. Бикова, С. М. Домбровської, Л. А. Гаєвської, 
С. А. Калашнікової, І. П. Лопушинського, В. І. Луго-
вого, Т. О. Лукіної, В. М. Огаренко, В. П. Садкового, 
С. О. Шевченка та інших вчених. Окремі аспекти по-
рушеної проблематики були розглянуті нами у межах 
попередньо виконаних наукових пошуках [9; 11].

Проблематика залежності добробуту соціаль-
ного об’єкта від рівня освіти постійно перебуває 
у фокусі наукової уваги дослідників під час робо-
ти науково- комунікативних заходів. Серед остан-
ніх науково- практичних конференцій, тематична 
спрямованість яких була зосереджена на вирішенні 
питань якості життя та освіти слід звернути увагу 
на всеукраїнську науково- практичну конферен-
цію з міжнародною участю «Освітологія — 2019. 
Забезпечення якості вищої освіти в університеті: 
рух України до Європейського Союзу» (24.04.2019, 
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м. Київ — Київський університет імені Бориса Грін-
ченка), міжнародну науково- практичну конферен-
цію «Управління якістю в освіті та промисловості: 
досвід, проблеми та перспективи» (16–17.05.2019, 
м. Львів — Національний університет «Львівська 
політехніка»), міжнародну конференцію «Розбудова 
системи забезпечення якості вищої освіти в Україні» 
(11–12.06.2019, м. Київ — Київський національний 
торговельно- економічний університет) тощо. Учас-
ники кожного з цих науково- комунікативних заходів 
звернули увагу на зростання значущості якості вищої 
освіти у забезпеченні підвищення рівня конкурен-
тоспроможності особистості та держави в умовах 
інноваційного соціально- економічного розвитку.

Не дивлячись на достатній рівень наукової ува-
ги до проблематики взаємозалежності феноменів 
якості життя та освіти, окремі з її питань все ще 
залишаються відкритими для подальших наукових 
пошуків.

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується дана стаття. 
Переважна більшість отриманих у межах державно- 
управлінської науки результатів досліджень щодо 
залежності рівня добробуту населення від рівня 
освіти, була опрацьована за допомогою використан-
ня суто універсальних та теоретичних методів на-
укового пізнання (аналіз і синтез, абстрагування, 
моделювання, ранжування, індукція й дедукція, 
ідеалізація, порівняння, формалізація, систематиза-
ція, узагальнення тощо). Безумовно, використання 
теоретичних методів дозволяє вченому: з’ясува-
ти зміст, систему та структуру предмету наукової 
уваги; сформулювати припущення щодо сутності 
феномену та моделі явища; виявити у предметі на-
укової уваги приховані закономірності; зрозуміти 
взаємозалежність факторів розвитку тощо. Разом 
з тим, використання теоретичних методів науко-
вого пошуку не дозволяє досліднику виявити прин-
ципову різницю між теоретичним та емпіричним 
рівнем позиціонування предмету дослідження та 
виявити його рефлексію на різних етапах розвитку. 
Пріоритетність використання у межах державно- 
управлінської науки інструментарію теоретичних 
методів дослідження є цілком виправданим та об’єк-
тивним явищем. Це пов’язано насамперед з тим, 
що використання в державному управлінні, напри-
клад, методу експерименту не є простим, особливо 
з огляду на необхідність інституалізації кожного 
з прийнятих управлінських рішень. Запроваджен-
ня експерименту в держаному управлінні потребує 
значного науково- методологічного, матеріально- 
технічного, організаційно- інституціонального тощо 
забезпечення. Разом з тим, інші емпіричні методи 
(спостереження, вимірювання, порівняння, опиту-
вання тощо) є цілком доступними до використання 
у межах науки «Держане управління». За результа-
тами аналізу наукової літератури було з’ясовано той 
факт, що у межах вітчизняного наукового дискурсу 

бракує тих з напрямів наукових пошуків, отримання 
результатів за якими передбачає використання ем-
піричних методів дослідження. Відсутність балансу 
у використанні теоретичних та емпіричних методів 
наукового пізнання обумовлює не лише порушення 
принципу системності у розгляді предмету наукової 
уваги, а і зменшення рівень достовірності отрима-
них результатів. Отже, у межах цієї публікації ми 
маємо намір дослідити окремі аспекти прояву вза-
ємозалежності дії феноменів добробуту та освіти 
за допомогою одного з емпіричних методів, а саме 
методу опитування.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). За результатами опитування студентів вітчиз-
няних закладів вищої освіти (ЗВО) з’ясувати рівень 
залежності добробуту людини та держави від якості 
вищої освіти, а також запропонувати напрями вдо-
сконалення змісту та практики реалізації механізмів 
держаного управління забезпеченням якості вищої 
освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Опитування студентів вітчизняних ЗВО було 
організовано та проведено у межах реалізації про-
грамних заходів авторського позагрантового проекту 
«Оцінка якості вищої освіти». Модель реалізації 
проекту передбачала організацію опитування сту-
дентів вітчизняних та зарубіжних ЗВО, а також 
проведення порівняльного аналізу отриманих ре-
зультатів. Залишаючи по за увагою висвітлення 
механізму пошуку та зацікавлення зарубіжних парт-
нерів до участі у проекті, адже цей напрям організа-
ційної роботи, з огляду на свою неабияку значущість 
для забезпечення практики здійснення наукових 
пошуків, потребує на окремий напрям науково- 
методичного обґрунтування, звернемо увагу на той 
факт, що у реалізації проекту прийняли участь Бал-
тійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвія) та 
Інститут міжнародної та порівняльної освіти Пе-
кінського педагогічного університету (м. Пекін, 
Китай). Кожен з учасників проекту організував 
опитування студентів в країні розміщення свого 
головного кампусу та передав партнерам отримані 
результати для подальшого самостійного аналізу. 
Деякі з результатів опитування китайських та лат-
війських студентів були оприлюднені нами у межах 
попередньо опублікованих наукових працях [5, 10, 
13], а отже у межах цієї наукової статті ми маємо 
намір зосередитись виключно на аналізі відповідей 
вітчизняних студентів.

Для організації опитування студентів автором 
проекту «Оцінка якості вищої освіти» було опра-
цьовано відповідну анкету. В основу розбудови архі-
тектоніки анкети були покладені методичні поради 
С. Садмана, Н. Бредберна та Н. Шварца щодо осо-
бливостей подання змісту анкети та формулювання 
її питань [19]. У запропонованому до заповнення 
студентами вигляді анкета містила вісімнадцять 
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питань, аналіз відповідей за двома з яких було по-
кладено в основу змісту цієї публікації.

В опитуванні прийняли участь 542 респонденти 
віком від 18 до 35 років з Харківської, Полтавської, 
Сумської, а також підконтрольних Україні частин 
Донецької та Луганської областей. З огляду на той 
факт, що кількість опитаних студентів не є достат-
ньою, а місце отримання ними освіти обмежується 
лише декількома областями України, ми не може-
мо вести мову про репрезентативність отриманого 
результату. Разом з тим, отримані нами результати 
можуть бути використані суб’єктами публічного 
управління функціонуванням та розвитком системи 
вищої освіти на рівні інформаційно- аналітичного 
забезпечення.

Серед питань анкети, які були запропоновані 
студентам для відповіді, були у тому числі і ті, зміст 
яких має безпосередній зв’язок з обраним нами 
предметом наукових пошуків. Респондентам було 
запропоновано оцінити рівень впливу якості вищої 
освіти на добробут соціального об’єкту, а саме особи 
(індивідуальний рівень) та держави. Результати екс-
пертної оцінки студентів подано на рисунку 1 та 2.

У межах рисунків 1 та 2 номера секторів діаграми 
мають таке значення: 1 — дуже низький; 2 — скорі-
ше низький; 3 — середній; 4 — скоріше високий; 5 — 
високий. За результатами аналізу змісту рисунку 1 
можемо сформулювати такі основні узагальнення. 
По-перше, жоден з респондентів (0%) не підтримав 
твердження про те, що «рівень впливу якості вищої 
освіти на добробут людини яка її здобула є дуже 
низьким». Іншими словами, на переконання сту-
дентів ми не можемо вести мову про те, що рівень 
добробуту не залежить від якості освіти.

Така думка респондентів може бути обґрунтова-
на через призму таких фактів: в країнах які мають 
високий рівень розвитку суспільно- економічних 
та ринкових інституцій рік навчання забезпечує 

у майбутньому збільшення доходу приблизно 5%; 
рівень оплати осіб які мають вищу освіту на рівні 
магістра, як правило, більше за середній по країні 
на 37%; особи які мають вищу освіту працюють 193 
дні на рік, в той час як особи з професійно- технічною 
освітою — 204 дні; особи з вищою освітою мають 
більш тривалі за часом відпуски та майже не працю-
ють понаднормово; особи які мають бакалаврський 
рівень вищої освіти отримують 76,7% від середньої 
зарплати у країні, в той час як особи з професійно- 
технічною освітою — 62,6% [7]. Разом з тим, майже 
кожен п’ятий з респондентів (22% опитаних) до-
тримується думки про те, що «рівень впливу якості 
вищої освіти на добробут людини яка її здобула є 
скоріше низьким», тобто на думку суб’єкта експерт-
ної оцінки вплив, залежність добробуту особи від 
якості її вищої освіти, таки існує. Цей факт може 
бути пояснений тим фактом, що організатори дослі-
дження, з метою полегшення сприйняття респон-
дентами змісту анкети, не пропанували оцінювання 
залежності добробуту від рівня здобутої вищої освіти 
(короткий цикл, бакалаврський та магістерський 
рівні). Отже виникає ситуація за якою респондент 
сприймає всі рівні освіти у межах однієї категорії 
«вища освіта». Разом з тим, статистика свідчить про 
можливість зростання доходу в залежності від рівня 
освіти людини лише з магістерського рівня. Іншими 
словами, відбувається так зване розчинення магіс-
терського рівня серед інших рівнів вищої освіти, тоб-
то респонденти цілком обґрунтовано ідентифікують 
магістерський рівень у межах запропонованого до 
вибору твердження. По-друге, переважна більшість 
респондентів (78%) переконані в існуванні прямої 
залежності між якістю вищої освіти особи та рівнем 
її добробуту, причому 44% студентів оцінили таку за-
лежність на достатньо високому та високому рівнях. 
Такий результат є дещо неочікуваним для організа-
торів опитування, адже за результатами досліджень 

Рис. 1. Рівень впливу якості вищої освіти на добробут 
людини яка її здобула 
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Рис. 2. Рівень впливу якості вищої освіти на добробут 
держави
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О. В. Купець «в Україні віддача від освіти — нульова. 
Ефект не є статистично значущим» [7]. На наше пе-
реконання, така думка не є безапеляційною, адже 
так звана віддача від освіти таки існує, хоча і дійсно 
не достатньо відчутна — на рівні 1% за один рік 
навчання проти згаданих вище 5% у країнах з ви-
соким рівнем розвитку суспільно- економічних та 
ринкових інституцій. Приймаючи до уваги певну 
диспропорцію між суб’єктивним сприйняттям рів-
ня впливу якості вищої освіти на добробут людини 
яка її здобула (переважна більшість респондентів 
(78%) ідентифікувала відповідну залежність на 
достатньому рівні) та об’єктивними показниками 
(статистична інформація щодо залежності рівня 
добробуту людини від якості здобутої нею вищої 
освіти свідчить про низький рівень кореляції між 
відповідними феноменами) можемо припустити про 
існування в суспільстві так званих романтичних або 
ідіалистичних настоїв щодо місця та ролі вищої осві-
ти в житті конкретної особистості. Іншими словами, 
люди сподіваються на те, що наявність вищої освіти 
дозволить їм у майбутньому отримувати більшу за 
розміром заробітну плату. З одного боку, таке споді-
вання є цілком виправданим, адже його вектор може 
бути пояснений через призму результатів чисельних 
наукових досліджень. З іншого боку, в середньому 
40% випускників загальноосвітніх навчальних за-
кладів країн з високим рівнем розвитку суспільно- 
економічних та ринкових інституцій здійснюють 
свій вибір на користь професійно- технічної освіти 
[4] та при цьому у майбутньому отримують цілком 
конкурентну, у порівнянні з особами які отримали 
вищу освіту, заробітну плату.

За результатами аналізу змісту рисунку 2 мо-
жемо сформулювати такі основні узагальнення. 
По-перше, 4% респондентів переконані у тому, що 
«рівень впливу якості вищої освіти на добробут 
людини яка її здобула є дуже низьким». Такий ре-
зультат у поєднанні з тим фактом що 14% студен-
тів підтримали тезу про достатньо низький рівень 
відповідної залежності переконливо свідчить про 
існування занепокоєння у здобувачів вищої освіти 
щодо можливості забезпечення добробуту держави за 
рахунок якісної вищої освіти. Іншими словами, 18% 
респондентів (4% та 14%) переконані у відсутності 
зв’язку між якістю вищої освіти у державі та рівнем 
її добробуту. Такий результат, на нашу думку, є 
цілком об’єктивним, адже Україна, не дивлячись 
на достатньо високу ефективність функціонування 
своєї системи вищої освіти, має в цілому не високий 
рівень свого добробуту (протиріччя між високою 
якістю вищої освіти у державі з рівнем її добробуту). 
Наприклад, за оцінками фахівців World Economic 
Forum, за рівнім розвитку навичок випускників 
(skillset of graduates) ЗВО (відповідно до методо-
логії розрахунку цей показник використовується 
для характеристики якості вищої освіти) Україна 
у 2018 році займала 62 місце з 140 країн світу, в той 

час як показник України у підсумковому рейтингу 
World Economic Forum, а саме у межах The Global 
Competitiveness Index, відповідав лише 83 позиції 
[20, c. 577]. Для порівняння, такі країни як Італія, 
Тайланд (Китай), Мексика, Уругвай, Латвія тощо 
мають схожі з Україною за значенням показники 
рівня розвитку навичок випускників ЗВО (60, 61, 
63, 66, 68 відповідно), але при цьому їх підсумкові 
індекси мають значно кращі від України значення, 
а саме 42, 38, 46, 53, 42 відповідно. Приймаючи 
до уваги вище наведене, можемо припустити той 
факт, що у майбутньому відсоток переконаних у від-
сутності кореляції між якістю освіти у країні та її 
добробутом буде зростати, що у кінцевому випадку, 
безумовно, позначиться на рівні довіри громадян 
до своєї держави. По-друге, основна частка рес-
пондентів (82%) переконана в снуванні залежності 
добробуту країни від якості вищої освіти в її ЗВО. 
Цікаво, що кожен другий респондент оцінив відпо-
відну залежність на «скоріше високому» (38%) та 
«високому» (12%) рівнях. Така оцінка студентів 
переконливо свідчить про існування у представників 
суспільства певного рівня довіри до держави. Інши-
ми словами, респонденти переконані у можливості 
так званої конвертації отриманих під час навчання 
у ЗВО знань в добробут суспільства. Досить цікавим 
є порівняння цього результату з результатом, який 
було отримано у межах аналізу змісту відповідної 
категорії відповідей на індивідуальному рівні. На 
індивідуальному рівні (рисунок 1) підтримка тези 
про існування впливу якості вищої освіти на добро-
бут людини яка її здобула дорівнює 78%, в той час 
як на державному (рисунок 2) — 82%. Для цього 
порівняння ми враховували ті відповіді респон-
дентів, які позиціонували у площині експертних 
оцінок відповідної залежності, а саме: «середній 
рівень», «скоріше високий рівень» та «високий рі-
вень». З одного боку, розбіжність в рівнях підтримки 
тези про існування залежності між якістю освіти та 
добробутом людини / держави на індивідуальному 
(рисунок 1) та державному (рисунок 2) рівнях не є 
значною (78% проти 82%), але з іншого боку — вона 
(розбіжність) існує. Можемо констатувати, що на 
державному рівні така підтримка, хоча і не значно, 
але є вищою. Отже, на досить опосередкованому 
рівні ми можемо припустити переважання в суспіль-
стві державноорієнтованих настроїв та незначну 
перевагу потенціалів суспільноорінтованої моделі 
розвитку над індівідуальноорієнтованою. Разом 
з тим, виявлена нами різниця може бути пояснена 
через призму того факту, що на індивідуальному 
рівні оцінювання залежності добробуту людини від 
якості здобутою нею вищої освіти здійснюється через 
призму власного, не завжди позитивного досвіду. 
Тобто, експерт (респондент), маючи отриману під 
час своєї соціалізації інформацію про те, що в ос-
нову добробуту переважної більшості оточуючих 
його осіб було покладено не якість їх вищої освіти, 
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а наприклад, їх родинні зв’язки, вдача, наявність 
зв’язків з представниками влади, наявність пер-
винного капіталу тощо, приймає рішення про оці-
нювання залежності добробуту людини від якості 
вищої освіти на достатньо низькому рівні. У межах 
оцінювання залежності між відповідними феномена-
ми на державному рівні, суб’єкт експертизи не має 
об’єктивного досвіду (інформації) щодо відсутності 
прямопропорційної залежності між добробутом та 
якістю вищої освіти, а отже може припустити її 
існування.

Вище наведені узагальнення мають певні обме-
ження, адже формулювання їх змісту відбулось 
на підставі умовного ототожнення нами таких ка-
тегорій як «якість вищої освіти» та «рівень вищої 
освіти». Крім того, використане нами у публікації 
припущення про можливість розгляду добробуту 
через призму доходу або (та) рівня заробітної плати 
не завжди є припустимим.

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Приймаючи 
до уваги вище наведене можемо сформулювати такі 
основні висновки.

1. За результати опитування студентів вітчизня-
них ЗВО було встановлено той факт, що переваж-
на більшість респондентів підтримує думку про 
можливість розгляду якості вищої освіти на рівні 
однієї з детермінант добробуту людини та держави. 
Разом з тим, слід звернути увагу на той факт, що 
в суспільстві все далі частіше починає домінувати 
думка про відсутність кореляції між феноменами 
якості вищої освіти та добробуту. Така тенденція має 
певне історичне підґрунтя. Наприклад, на відміну 
від переважної більшості країн з високим рівнем 
розвитку суспільно- економічних та ринкових ін-
ституцій, в Україні, протягом відносно тривалого 
часу, вища освіта сприймалась не як один з інстру-
ментів підвищення добробуту людини (вища освіта 
забезпечує для особи яка її здобула більшій дохід), 
а скоріше як елемент механізму так званого соці-
ального ліфту (вища освіта забезпечувала людині 
перехід з однієї соціальної групи до іншої). Ніяким 
чином не заперечуючи значущість останньої з наве-
дених вище функцій освіти вважаємо за необхідне 
зосередити увагу саме на здатності вищої освіти, 
а точніше сформованих у її межах компетенцій та 
безпосередніх дій з їх реалізації, забезпечити людині 
гідні умови життя. Зміна акценту уваги з соціально- 
гуманітарної та суспільно- політичної функцій вищої 
освіти на економічну функцію є вкрай необхідним, 
адже результатом вищої освіти є не лише «сукупність 
систематизованих знань, умінь і практичних нави-
чок, способів мислення, професійних, світоглядних 
і громадянських якостей, морально- етичних ціннос-
тей, інших компетентностей» [14], а у тому числі 
і сукупність якостей (знань, умінь, навичок) здат-

них задовольнити духовні і матеріальні потреби на 
гідному рівні. Відповідна зміна акценту уваги може 
відбутись в контексті зміни певних норм, а саме: 
1) доповнення змісту тлумачення категорії «якість 
вищої освіти» (стаття 1 Закону України «Про вищу 
освіту») посиланням на її економічні результати; 
2) поступової зміни механізму державного замов-
лення на підготовку фахівців з вищою освітою на 
механізм державних стипендій, цільових пільгових 
кредитів та грантів (така зміна, у кінцевому випадку, 
обумовить: підвищення рівня мотивації людини до 
вибору спеціальності та навчання; зростання вимог-
ливості з боку об’єкта навчальної комунікації до її 
суб’єктів тощо).

2. Протиріччя між рівнем заробітної плати ви-
пускника ЗВО та витраченими особою на здобуття 
знань, умінь, навичок та інших компетентностей 
ресурсів (матеріальні, часові, організаційні тощо) є 
причиною зростання у суспільстві недовіри до сис-
теми вищої освіти та її здатності ефективно викону-
вати деякі з своїх функцій. Поступова втрата довіри 
з боку представників суспільства до інституту вищої 
освіти, з часом, зменшить ефективність виконання 
ним й тих функцій які на цей час виконуються на 
достатньому рівні (передача так званих знань поко-
лінь; формування ціннісних орієнтацій; формування 
компетентностей відповідно до стандартів вищої 
освіти тощо). Вирішення цього протиріччя може 
бути розпочато з запровадження у дію, принаймні 
у межах посад організацій та установ бюджетної 
сфери, системи прив’язування рівня заробітної пла-
ти фахівця, виконання службових обов’язків за 
посадою якого вимагає наявності вищої освіти, до 
рівня середньої заробітної плати в державі (регіоні). 
Реалізація цієї пропозиції потребує перегляду окре-
мих норм Постанови Кабінету Міністрів України від 
30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників 
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіці-
єнтів з оплати праці працівників установ, закладів 
та організацій окремих галузей бюджетної сфери» 
в частині зміни тарифних коефіцієнтів та базової 
категорії для розрахунку, а саме «прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб» на «середньомі-
сячну заробітну плату одного працівника».

Сформульовані вище узагальнення та висновки 
не вичерпують проблематики залежності рівня до-
бробуту соціального об’єкту (особи, держави) від 
якості вищої освіти, а отже можуть бути уточнені 
під час подальших наукових пошуків. Найбільш 
перспективними з напрямів в організації наукових 
досліджень щодо порушеної проблематики є ті з них, 
фокус уваги яких зосереджено на з’ясуванні змісту 
системи та структури детермінант добробуту людини 
та держави. Крім того, на увагу дослідників заслу-
говують питання взаємодії держави та суспільства 
у забезпеченні якості вищої освіти.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ  

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ  
В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

THE MODERN STATE AND THE MECHANISM  
OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY  

OF REGULATION OF LAND RELATIONS OF UKRAINE  
IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан нормативно- правового забезпечення механізму реалізації державної 
політики регулювання земельних відносин в Україні в умовах децентралізації. Систематизовано ключові проблеми у сфері 
державного управління земельними відносинами в умовах децентралізації. Обґрунтовані наслідки відсутності в Україні 
вільного обігу земель. Проаналізовано законопроекти, які подані до Верховної Ради для активізації земельної реформи 
в Україні. Ідентифіковані ключові можливості та ризики прийняття й впровадження представленого діючим Урядом законо-
давства щодо зняття мораторію на землю в Україні (доступ іноземців та юридичних осіб до ринку землі; стратегічність та 
поетапність відкриття ринку землі; питання фінансового забезпечення; вирішення питань щодо функціонування договорів 
Емфітевзису та довгострокової оренди землі; розрахунок вартості землі; електронні аукціони; землі громадам). Запропо-
новано комплексний механізм реалізації державної політики регулювання земельних відносин в умовах децентралізації, 
який наповнений сукупністю спеціалізованих механізмів (нормативно- правового, організаційно- адміністративний, 
фінансово- економічний, екологічний та механізм встановлення земельної власності) та представляє собою їх інтеграцію 
з комплексом інструментів, принципів, функцій та ресурсного забезпечення на різних управлінських рівнях. Обґрунтована 
необхідність формування в Україні іпотечної установи діяльність якої повинна бути орієнтована на викуп сільськогоспо-
дарської землі у громадян (власників паїв), якщо вони не хочуть її продавати діючим орендарям, громадам. Зазначена 
доцільність становлення загальноукраїнської регіональної біржі з інвестиційних проектів в аграрному секторі.

Ключові слова: державна політика, земельні відносини, децентралізація, механізм, регулювання, нормативно- правова 
база.
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Аннотация. В статье проанализировано современное состояние нормативно- правового обеспечения механизма 
реализации государственной политики регулирования земельных отношений в Украине в условиях децентрализации. 
Систематизированы ключевые проблемы в сфере государственного управления земельными отношениями в условиях 
децентрализации. Обоснованные последствия отсутствия в Украине свободного оборота земель. Проанализированы за-
конопроекты, которые поданы в Верховную Раду для активизации земельной реформы в Украине. Идентифицированы 
ключевые возможности и риски принятия и внедрения представленного действующим Правительством законодатель-
ства о снятии моратория на землю в Украине (доступ иностранцев и юридических лиц к рынку земли; стратегичность 
и поэтапность открытия рынка земли, вопрос финансового обеспечения; решение вопросов по функционированию до-
говоров эмфитевзис и долгосрочной аренды земли; расчет стоимости земли, электронные аукционы; земли общинам). 
Предложен комплексный механизм реализации государственной политики регулирования земельных отношений в усло-
виях децентрализации, который наполненный совокупностью специализированных механизмов (нормативно- правового, 
организационно- административный, финансово- экономический, экологический и механизм установления земельной 
собственности) и представляет собой их интеграцию с комплексом инструментов, принципов, функций и ресурсного обе-
спечения на различных управленческих уровнях. Обоснована необходимость формирования в Украине ипотечного учреж-
дения деятельность которой должна быть ориентирована на выкуп сельскохозяйственной земли у граждан. Указанная 
целесообразность становления всеукраинской региональной биржи по инвестиционным проектам в аграрном секторе.

Ключевые слова: государственная политика, земельные отношения, децентрализация, механизм, регулирования, 
нормативно- правовая база.

Summary. The article analyzes the current state of regulatory support of the mechanism of implementation of the state pol-
icy of regulation of land relations in Ukraine in the conditions of decentralization. The key problems in the sphere of state man-
agement of land relations in the conditions of decentralization have been systematized. The consequences of the lack of free 
circulation of land in Ukraine are justified. The bills submitted to the Verkhovna Rada for activation of land reform in Ukraine 
are analyzed. Key opportunities and risks identified for adoption and implementation of legislation introduced by the current 
Government on lifting the land moratorium in Ukraine (access of foreigners and legal entities to the land market; strategic and 
gradual opening of the land market; issues of financial security; resolving issues regarding the functioning of the Emdigitez 
agreements; calculation of land value; electronic auctions; land to communities). The complex mechanism of realization of the 
state policy of regulation of land relations in the conditions of decentralization is offered, which is filled with a set of specialized 
mechanisms (normative- legal, organizational- administrative, financial- economic, environmental and mechanism of establishing 
land ownership) and represents their integration with a set of instruments, principles, functions and resource management at 
different managerial levels. The necessity of forming a mortgage institution in Ukraine is justified. The activity of which should be 
oriented to the purchase of agricultural land from citizens (unit owners), if they do not want to sell it to existing tenants, commu-
nities. The expediency of becoming a nationwide regional exchange for investment projects in the agricultural sector was noted.

Key words: state policy, land relations, decentralization, mechanism, regulation, regulatory framework.

Постановка проблеми. Сучасна державна політи-
ка регулювання земельних відносин в Україні 

слугує важливим фактором забезпечення результа-
тивності реалізації різних суспільно- політичних та 
економічних реформ в Україні, що впливає на якість 
людської культури й суспільного устрою в державі, 
забезпечення раціонального освоєння її природо- 
ресурсного потенціалу. До сьогодні в Україні від-
сутній системно- функціональний підхід до рефор-
мування земельних відносин, нормативно- правова 
база у цій сфері відрізняється фрагментарністю й 
незбалансованістю. Вітчизняне законодавство у сфері 
нормативно- правового регулювання земельних відно-
син є неузгодженим та не враховує нагальних потреб 
суспільства в умовах децентралізації. Саме недоско-
налість механізму державного регулювання земель-
них відносин та відсутність стратегічного плану його 
реформування загострили природо- ресурсні проблеми 
щодо забезпечення інноваційного розвитку аграрного 
сектору та держави і її регіонів зокрема. Вирішення 
таких питань, зазвичай, стримується неналежною 
науково- методологічною основою вдосконалення 

механізму реаізації державної політики регулювання 
земельних відносин в умовах децентралізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матика формування механізму реалізації державної 
політики регулювання земельних відносин та фор-
мування ринку землі представлена в працях таких 
вітчизняних вчених О. Бородіної [3], О. Мушака 
[6], Л. Поліщук [8], А. Третяк [7], М. Федорова [9], 
О. Чаплигіна [2], М. Щурика [1] та ін. Однак дис-
кусійними залишаються питання результативності 
державного регулювання, адекватності інструментів 
аграрної політики та нормативно- правового забез-
печення функціонування ринку землі. Крім того, 
сучасний етап реформування земельних відносин 
перебуває в періоді децентралізації влади.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
оцінка стану функціонування державної політики 
регулювання земельних відносин в Україні та роз-
робка ефективного механізму її реалізації в умовах 
децентралізації.

Виклад основного матеріалу. Земельна ре-
форма в Україні на сьогодні акумулювала 
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системно- універсальні характеристики та основні 
напрями реалізації сучасної державної політики 
регулювання земельних відносин, які, передбача-
ють оновлення нормативно- правового забезпечення 
і засобів реформування земельних відносин в умовах 
децентралізації влади. Зазначене вимагає розробки 
та формування адекватного реальним соціально- 
економічним процесам механізму провадження 
державної регуляторної політики, включаючи комп-
лекс правових, економічних, техніко- технологічних 
і організаційних заходів забезпечення трансформації 
земельних відносин [1–2].

Питання децентралізації повноважень у сфері 
земельних відносин знайшло відображення в Кон-
цепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні. 
У ній представлено нагальні проблеми розвитку 
місцевого самоврядування, а саме не вирішеність 
питань у сфері земельних відносин. Як результат 
проведеного дослідження було систематизовано 
ключові проблеми у сфері державного управління 
земельними відносинами в умовах децентралізації. 
Насамперед це:

1. Відсутність у територіальних громад земельних 
ресурсів, які необхідні для їх розвитку.

2. Покладення на Держгеокадастр розпорядчих 
й контрольних функцій, призводить до розгортання 
конфліктів інтересів та стимулювання корупційних 
механізмів.

3. Неузгодженість законодавчих норм у різних 
нормативно- правових актах, які сприяють виник-
ненню зловживань у процесі розпорядження дер-
жавними та комунальними землями.

4. Наявність значної кількості земель, які мають 
невизначений правовий статус (тобто, землі колек-
тивної власності, невитребувані земельні частки 
(паї), нерозподілені земельні ділянки тощо).

5. Відсутність у державному земельному кадастрі 
відомостей про значну кількість земельних ділянок, 
право на які набуто раніше за чинним на той час 
законодавством.

Для розв’язання комплексу таких проблем на 
рівні держави було запропоновано надати органам 
місцевого самоврядування базового рівня повнова-
жень у вирішенні питань забудови (надання дозволів 
на будівництво, відведення земельних ділянок), 
визначення матеріальної основи місцевого само-
врядування майна, насамперед землі, яка перебуває 
у власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
та необхідної бази оподаткування та інше. Тобто, для 
ефективної реалізації задекларованого державою 
напряму на децентралізацію влади необхідно роз-
робити такий механізм державної політики регулю-
вання земельних відносин, при якому територіальні 
громади будуть самостійно, без зайвого втручання 
інших державних органів чи їх посадових осіб, ви-
рішувати спільно з жителями громад важливі для 
них питання, у тому числі й питання щодо розпо-

рядження земельними ресурсами на підвідомчій 
їм території [3].

На порядку денному державної аграрної політики 
України стоїть питання зняття мораторію на землю 
та розробка ефективної нормативно- правової бази 
для функціонування вітчизняного ринку землі. Адже 
тривала відсутність вільного обігу земель в Укра-
їні має негативні наслідки: корупція у земельній 
сфері, тіньове використання земель, відсутність 
конкуренції та заниження ціни орендної плати за 
землю, відсутність іпотечного кредитування під за-
ставу земель, недоотримання надходжень в місцеві 
бюджети тощо. Крім того, земельний мораторій 
обмежує конституційне право власності на землю. 
Так громадяни України, які відчувають негативний 
вплив такого обмеження, вже намагаються захи-
стити порушене право у судах різних рівнів, в тому 
числі і у Європейському суді з прав людини.

Зазначимо, що згідно із соціологічним опитуван-
ням, майже 50% українців вважають, що власник 
землі повинен мати право щодо її продажу. Решта 
45% громадян припускають можливість продажу 
землі за наявності відповідних умов: не продавати 
землю іноземцям (22% респондентів), ввести об-
меження на величину площі, яка продається одній 
людині чи одній фірмі (12%), законодавчо забезпе-
чити гідну ціну, нижче за котру земля продаватися 
не може (11%) [4].

Верховна Рада України щороку протягом останніх 
років приймала зміни до Земельного кодексу Укра-
їни стосовно продовження на черговий рік заборони 
на купівлю- продаж або іншим способом відчуження 
земельних ділянок сільськогосподарського призна-
чення. Наразі ця заборона діє до 1 січня 2019 року. 
Однак, станом на жовтень 2019 року у парламенті 
зареєстровано п’ять законопроектів для активізації 
земельної реформи в Україні:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо обігу земель сільсько-
господарського призначення № 2178 від 20 вересня 
2019 р. Положеннями проекту Закону визначають 
особливості правового регулювання обігу земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення на ос-
нові ринкових механізмів переходу прав на земельні 
ділянки, а саме: — покупцями земель сільськогоспо-
дарського призначення можуть бути: громадяни Укра-
їни, юридичні особи України, територіальні грома-
ди та держава; — обмеження концентрації земель 
у власності: не більше 0,5% у межах країни та 15% 
у межах області; — вносяться доповнення до Закону 
України «Про санкції» для можливості обмежувати 
набуття земель особами, пов’язаними із Російською 
Федерацією; — надається можливість фермерам ви-
купити надані їм у постійне користування чи на праві 
довічного успадкованого володіння земельні ділян-
ки з розстрочкою на 5 років за ціною, що дорівнює 
нормативній грошовій оцінці таких земельних діля-
нок; — дата набрання чинності з 1 жовтня 2020 року.
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2. Проект Закону про внесення змін до Земельного 
кодексу України та інших законодавчих актів щодо 
удосконалення системи управління та дерегуляції 
у сфері земельних відносин № 2194 від 01 жовтня 
2019 р. Визначає правила обігу с/г землі в Украї-
ні. Документ розроблено на основі законопроекту 
№ 2178, запропонованого урядом та з урахуванням 
побажань експертів аграрного ринку і включає такі 
основні положення: — землі державної власності за 
межами населених пунктів передаються у комуналь-
ну власність територіальних громад; — сільські, 
селищні, міські ради розпоряджатимуться земля-
ми через земельні аукціони. Проведення земель-
них аукціонів здійснюватиметься через систему 
PROZORRO або інші дворівневі системи; — Держ-
геокадастр позбавляється контролюючих функцій, 
які передаються сільським, селищним, міським 
радам, державній екологічній інспекції та обласним 
державним адміністраціям; — встановлення спро-
щеного порядку визначення меж громад без участі 
будь-яких державних органів шляхом розроблення 
спрощеної землевпорядної документації; — перехід 
на розробку документації із землеустрою та технічної 
документації з оцінки земель в електронній формі 
та публічне її погодження.

3. Проект Закону про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів щодо продажу земельних ділянок 
державної та комунальної власності або прав на них 
(оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні 
аукціони № 2195 від 01 жовтня 2019 р.

4. Проект Закону про внесення змін до Земель-
ного кодексу України щодо набуття, відчуження та 
розпорядження землями сільськогосподарського 
призначення № 2183 від 26 вересня 2019 р.

5. Проект Закону про внесення змін до розді-
лу X «Перехідні положення» Земельного кодексу 
України щодо заборони відчуження сільськогоспо-
дарських земель до проведення та встановлення 
результатів Всеукраїнського референдуму стосовно 
купівлі- продажу земель сільськогосподарського 
призначення № 1101 від 29.08.2019. Прийняття 
законопроекту дозволить продовжити заборону на 
продаж сільськогосподарських земель до проведен-
ня Всеукраїнського референдуму з цього питання. 
Це, в свою чергу, захистить власників української 
землі від передчасного зняття мораторію, який може 
відбутися з прийняттям закону про обіг земель сіль-
ськогосподарського призначення.

Отже, із зареєстрованих у Верховній Раді України 
проектів Законів орієнтованих на запуск земельної 
реформи в Україні два з них передбачають проведен-
ня Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі- 
продажу земель сільськогосподарського призначення 
та перші три спрямовані на активізацію процесу 
зняття мораторію на землю в Україні.

Проаналізувавши основні положення законо-
проектів щодо зняття мораторію на землю, можна 
зробити проміжні висновки. По-перше, позитивним 

є те, що забезпечується право громадян на викуп 
земельних ділянок для ведення господарства, які 
їм належать на праві постійного користування та 
праві довічного успадкованого володіння. По-друге, 
дискусійним є питання допуску на ринок україн-
ських юридичних осіб, зокрема з іноземним ка-
піталом. Тобто допускаючи на ринок юридичних 
осіб, держава у свою чергу орієнтує свої дії не на 
розвиток сільських територій та фермерство, а на 
розвиток великомасштабного сільського господар-
ства та підвищення його результативності. По-третє, 
не вирішеним залишається питання з державними 
землями, які представляють собою сформований 
масив з кращими ґрунтами. Площа державних зе-
мель — 10,5 млн. га. Наразі великі компанії, серед 
них іноземні, цікавляться саме такими землями. 
По-четверте, відсутній законопроект щодо обміну 
рівноцінними паями, а саме кількості та якості те-
риторії поля.

Отже, в ході проведеного дослідження ідентифі-
ковані ключові можливості та ризики прийняття 
й впровадження представленого діючим Урядом 
законодавства щодо зняття мораторію на землю 
в Україні:
1) доступ іноземців до ринку землі в Україні. Набо-

лілим питанням для українців у межах земель-
ної реформи залишається відкриття ринку для 
іноземців. Згідно із новими законопроектами, 
громадяни іншої країни, як фізична особа, не 
зможуть придбати землю. Однак іноземців не 
обмежуватимуть виступати співзасновниками 
підприємств, які можуть її викупити. У той самий 
час Президент України Володимир Зеленський 
закликає міжнародний бізнес інвестувати в зе-
мельний ринок України, опираючись на те, що 
відкриття ринку для іноземців сприяє залученню 
значних інвестицій та суттєвого зниження курсу 
долара. Однак аграрії та деякі науковці вбачають 
у цьому загрозу національній безпеці держави [5].

2) доступ юридичних осіб до ринку землі в Україні. 
На думку провідних фахівців з питань земельної 
реформи, є декілька ризиків відкриття ринку 
землі для юридичних осіб, насамперед, її масо-
ве скуповування великими агрохолдингами та 
падіння інвестиційної привабливості України.

3) стратегічність та поетапність відкриття ринку 
землі. Більшість науковців та галузевих спеці-
алістів продовжує наголошувати на поетапному 
відкритті ринку, адже в Україні на сьогодні від-
сутній аудит земельних ділянок та відповідна 
інфраструктура, а також, що не менш важливо, 
значна частина земель є не інвентаризованою. 
Авторська позиція полягає у тому, що це має бути 
стратегічно та тактично продуманий поступовий 
процес. Варто за наступні півроку опрацювати 
дієві інструменти, орієнтовані на те, щоб укра-
їнський фермер мав доступ до довгострокового 
й дешевого кредитування на рівні європейської 
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фірми, яка захоче купити вітчизняні землі, тобто 
забезпечити рівні конкурентні умови. Тобто варто 
розробити концепцію розвитку ринку землі а не 
терміновість його запуску.

4) питання фінансового забезпечення. У держбю-
джеті на 2020 рік буде передбачено 4,4 млрд. грн 
на кредитування фермерів, також уряд спільно 
з Національним банком має зробити кредиту-
вання в гривні значно дешевше, ніж на сьогодні 
це можливо, починаючи від 14–15% у гривні. 
Водночас, відкритим питанням залишається те, 
скільки коштів реально дійде до фермерів та чи 
сприятиме їм це нарівні конкурувати з агрохол-
дингами на земельних аукціонах.

5) вирішення питань щодо функціонування до-
говорів Емфітевзису та довгострокової оренди 
землі. Таких документів в Україні укладено 
на 1,1–1,2 млн. га с/г із 28 млн. всієї с/г землі, 
яка перебуває під мораторієм. На нашу думку, 
у розроблених законопроектах варто розкрити 
питання щодо надання власнику землі права 
в односторонньому порядку припиняти договори 
користування землею. Адже за наявної ситуації 
вільний розпродаж землі не спрацює і не буде 
ефективним як з точки зору корумпованості, так 
і з точки зору економічного зростання.

6) розрахунок вартості землі. Представленими на 
розгляд до Верховної Ради законопроектами пе-
редбачено, що після відкриття ринку землі її 
вартість буде залежати від нормативної грошової 
оцінки. Однак зауважимо, що половина с/г земель 
залишилася без нормативної грошової оцінки. 
Тому варто врахувати дане питання у зазначених 
документах, враховуючи особливості розрахунку 
загальної й регіональної вартості землі та зміни 
орендних відносин сільськогосподарських земель. 
Активістом земельної реформи, народним депу-
татом VIII скликання Олексієм Мушаком зазана-
чено, що після відкриття ринку землі в Україні 
1 га коштуватиме $2 тис./га. [6].

7) електронні аукціони. Електронні аукціони після 
відкриття ринку стануть інструментом продажу 
землі. Пропонуємо зосередити увагу на особливос-
тях та можливостях використання інноваційної 
технології Blockchain. Адже саме Держгеокадастр 
є другим проектом у державному секторі України, 
де використовується технологія Blockchain. На 
початку вересня вона була запроваджена в дер-
жавному аукціоні CЕТАМ, який зараз назива-
ється OpenMarket. Використовуючи цю систему, 
провели перші електронні торги в Україні. Аналіз 
вітчизняного ринку показав, що багато постачаль-
ників хочуть працювати з цією технологією і ста-
ти частиною нової інноваційної торгової системи, 
яка приведе до зниження витрат і більш високого 
рівня довіри між учасниками ринку. Однак для 
того, щоб Blockchain безперебійно працював, 
система повинна мати високий рівень захисту 

в інфраструктурі мережі та достатню кількість 
потужності. Окрім цього, у ході роботи, можуть 
виникнути й інші проблеми. Перша з яких це 
достовірність даних, які вводяться в систему. 
Blockchain гарантує їхню незмінність, однак не 
може перевірити їхню правильність. На особливу 
увагу заслуговують питання визначення статусу 
програми Блокчейн у вітчизняній нормативно- 
правовій базі.

8) землі громадам. У рамках нових земельних за-
конопроектів, державні землі с/г призначення 
за межами населених пунктів передаватимуть-
ся об’єднаним громадам, сільрадам та міським 
радам. Однак 90% населених пунктів України 
не мають офіційно встановлених меж. Адже де-
централізація в Україні ще не завершена. Тому 
логічно було б вирішити питання формування 
ОТГ, передати їм землю, а потім дозволяти нею 
розпоряджатись. Тобто, нагальним питанням 
є зібрання та аналіз інформації про території 
ОТГ шляхом спільної роботи жителів та бізнесу 
з метою напрацювання схем перспективного ви-
користання земельних ресурсів, впровадження 
новітніх геоінформаційних технологій та підбір 
кваліфікованого персоналу. Місцевим органам 
влади варто з’ясувати, які земельні ділянки ви-
користовуються, а які — ні, ким вони обробля-
ються, які ліси наявні та чи оформлені вони. Все 
це необхідно перевести в електронний вигляд, 
для доступу місцевої спільноти та бізнесу [7].
Неефективність інструментів механізму реалі-

зації сучасної державної політики регулювання 
земельних відносин в Україні виправдано існуван-
ням сукупності проблем, а саме: 1) неефективний 
розподіл функцій та повноважень між суб’єктами 
регулювання земельних відносин; 2) відсутність 
стабільності системи органів державного управлін-
ня земельними відносинами; 3) значна кількість 
нормативно- правових актів, які регулюють земельні 
відносини; 4) корупція в системі управління зе-
мельними відносинами; 5) відсутність стратегії роз-
витку земельних відносин та чіткого плану дій для 
кожного елементу механізму реалізації державної 
політики регулювання земельних відносин в умовах 
децентралізації [8–9]. Для вирішення різного роду 
проблем регулювання земельних відносин в Україні 
пропонуємо комплексний механізм реалізації дер-
жавної політики регулювання земельних відносин 
в умовах децентралізації, який наповнений сукуп-
ністю спеціалізованих механізмів (нормативно- 
правового, організаційно- адміністративний, 
фінансово- економічний, екологічний та механізм 
встановлення земельної власності) та представляє 
собою їх інтеграцію з комплексом інструментів, 
принципів, функцій та ресурсного забезпечення на 
різних управлінських рівнях (рис. 1).

Запропонований механізм орієнтований на досяг-
нення ефективності регулювання земельних відно-
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Рис. 1. Архітектоніка механізму реалізації державної політики регулювання земельних відносин  
в умовах децентралізації влади в Україні*

Джерело: розроблено автором

 Комплексний інтегрований механізм реалізації державної політики регулювання земельних відносин України 
в умовах децентралізації владних повноважень 
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1) загальні: конституційності та законності, комплексності, децентралізації, субсидіарності, доступності, програмності, партнерства, відкритості, відповідальності, наукового 
обґрунтування; 
2) спеціальні: стратегічного і поточного планування земельних відносин та землекористування, гармонізації земельного законодавства України із законодавством ЄС, 
переважного застосування визначених законом економічних методів регулювання земельних відносин, землекористування, відтворення земельних ресурсів, пріоритетності 
завдань щодо охорони та відтворення родючості земель, посилення державного впливу на оптимізацію структури аграрного землекористування, консолідацію земель в 
аграрній сфері, платності використання земель, раціонального використання земель, цільового використання земель; 
3) інтеграційні (запропоновані до використання автором) координованості, деконцентрації, пріоритетності та поетапності, відкритості інформації про стан земельних 
ресурсів країни, пріоритетності екологічної складової землекористування перед економічною складовою, безконтактного надання державницьких послуг у сфері земельних 
відносин. 

 

Спеціалізовані функції 

- управління забезпеченням сталого землекористування в ресурсних обмеженнях у контексті глобальних ви-кликів і загроз українському державотворенню;  
- підвищення рівня результативності реалізації державної політики регулювання земельних відносин; 
- коригування діяльності щодо усунення соціально-економічних диспропорцій в межах регіонів держави у контексті стандартів ЄС; 
- удосконалення структури сучасної системи державно-го управління земельними відносинами та визначення раціонального складу специфічних функцій її суб’єктів; 
- управління стратегічними змінами та уточнення змістовності відповідного типу Стратегії при інкорпорації її детермінант до механізмів Стратегій сталого розвитку та 
національної безпеки. 

Інструментарій реалізації 

Застосування важелів впливу на рівнях: загальної системи державного регулювання земельними відносинами; природо-ресурсного; промислового; структурних змін; інноваційного; 
інформаційного; енергоефективності; екологічної безпеки. 
Інструменти: Нормативно-правові: а) розробка та прийняття природно-ресурсного та екологічного законодавств; б) загальна та секторальні/галузеві стратегії сталого розвитку, 
дорожні карти; в) концепції, стратегії, державні цільові програми розвиту земельних відносин та ін. 
Інституціональні: а) розмежування: повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування (зокрема, щодо функцій управління та контролю) щодо земельних ресурсів; б) 
реалізація державної політики щодо використання та охорони земель; в) інституалізація форм власності та прав власності на землю. Адміністративно-контрольні: а) державний 
контроль за використанням, охороною і відтворенням земельних ресурсів; б) громадський контроль за використанням, охороною і відтворенням земельних ресурсів; в) відповідальність 
за порушення/невиконання законодавчих норм щодо власності, охорони і відтворення земельних ресурсів; г) моніторинг довкілля; д) екологічна сертифікація та екологічні стандарти, 
нормативи, норми, ліміти, регламенти. Землевпорядні: а) цільове призначення та обмеження (обтяження); б) контурно-меліоративна організація території; в) сівозміна у товарному 
сільськогосподарському виробництві; г) землевпорядна звітність та розроблення і. запровадження у практику проектів із землеустрою; д) технічна документація із землеустрою. 
Планувальні: а) цільове призначення та обмеження ( обтяження); б) контурно-меліоративна організація території; в) сівозміна у товарному сільськогосподарському виробництві г) 
організація землевпорядної звітності та уточнення параметрів проектів із землеустрою; д) розроблення технічної документації із землеустрою. Інформаційні: а) моніторинг стану земель 
і ґрунтів: б) відкритість доступу до інформації державного земельного кадастру України та системи реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна з прав на них; в) узагальнення 
практики застосування законодавства з питань земельних відносин. Інституціоналізації структури управління: з) убезпечення оптимальної для України ієрархічної структури суб'єкта 
земель-них відносин в державі. Економічного стимулювання: а) пошук та убезпечення державних субсидій, дотацій та субвенцій; б) податкові та кредитні пільги; в) державні 
інвестиційні фонди. Ринкові: а) ринкова ціна землі; б) експертна оцінка. землі; в) земельні аукціони; г) екологічний маркетинг. Кредитно-іпотечні: а) земельна іпотека та земельні банки; 
б) державне пільгове кредитування. 
Фіскально-бюджетні: а) встановлення земельного податку; б) визначення оптимального рівня екологічних податків; в) обґрунтування штрафних санкцій; г)орендна плата; д) 
нормативна оцінка землі. Інноваційні: а) державний інноваційний фонд, б) еко- інновації у землекористуванні; в) безвідсоткове бюджетне кредитування; г) інноваційні проекти сталого 
землекористування. 

Ресурсне забезпечення 

НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ: інформаційно-методичне забезпечення; кредити та капітальні вкладення держави, міжнародних банків, інвестиційних фондів. 
РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ: інструментарій формування та запровадження у практику системи моніторингу; техніко-технологічні ресурси. РІВЕНЬ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ: інструментарій об'єктивного моніторингу результативності реалізації політики державного регулювання земельних відносин; техніко-технологічні 
ресурси 

Розробка та обґрунтування етапів реалізації державної політики регулювання земельних відносин в Україні в умовах 
децентралізації влади  

син в умовах децентралізації з метою забезпечення 
раціонального використання та охорони землі як 
головного ресурсу природи, використання якого 
в ресурсних обмеженнях, які притаманні Україні 

дозволить забезпечити продовольчу безпеку країни 
та створити екологічно безпечні умови для ведення 
господарської діяльності й підвищення рівня якості 
життя громадян.
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Відтак, зауважимо, що формування механізму 
реалізації державної політики регулювання земель-
них відносин в Україні на комплексних інтегра-
ційних засадах дозволить: а) вирішити більшість 
проблем у даній сфері, а також створить прозорі, 
стабільно діючі, ефективні механізми державного 
регулювання земельних відносин в умовах децен-
тралізації; б) сприяти значному зниженню коруп-
ційних ризиків й порушень законних прав й інте-
ресів учасників земельних відносин; в) сформувати 
інвестиційно- привабливий клімат при плануванні та 
забудові територій, а також при використанні земель 
сільськогосподарського призначення; г) створити 
сучасну інтегровану систему органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування з управ-
ління земельними ресурсами; д) удосконалити еко-
номічні і правові відносини власності, адаптувати 
нормативно- правове регулювання у цій сфері до 
вимог країн ЄС.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Отже, питання проведення децентралізації повнова-
жень органів влади у сфері розпорядження землями 
є актуальним. Формування механізмів реалізації 
державної політики регулювання земельних відно-
син повинно базуватися на визначенні форм землеко-
ристування, які є найбільш ефективними, підтримці 
будь-якої форми земельної власності з боку держа-
ви, сприянню виробників сільськогосподарської 
продукції у розгортанні виробництва, становленні 
такої економіки, яка була б заснована на двох ок-
ремих соціально- економічних системах, які співіс-
нують на одній географічній території й основою 
якої мають бути різні форми власності на землю. 
Визначені проблеми у сфері державного управління 
земельними відносинами в умовах децентралізації 

та представлені напрями їх вирішення у контексті 
запровадження сучасного законодавства щодо знят-
тя мораторію на землю в Україні. Ідентифіковані 
ключові можливості та ризики прийняття й впро-
вадження представленого діючим Урядом законо-
давства щодо зняття мораторію на землю в Україні. 
З метою нейтралізації дій тіньового ринку продажу 
землі в Україні, налагодження прозорих взаємних 
відносин між власниками паїв та тими, хто виступає 
потенційними покупцями або орендарями необхідно 
розробити чіткий механізм та його інструмента-
рій ґрунтуючись на потребах аграрного сектору. 
Для цього пропонуємо створити в Україні іпотечну 
установу, діяльність якої повинна бути орієнтована 
на викуп сільськогосподарської землі у громадян 
(власників паїв), якщо вони не хочуть її продавати 
діючим орендарям, громадам. Така установа повинна 
також викуповувати сільськогосподарську землю 
у юридичних осіб, які брали у іноземних банків 
кредити для покупки землі, і вони або виходять з біз-
несу, або компанія (власник землі) стала банкротом. 
Паралельно із запуском ринку землі варто створити 
загальноукраїнську регіональну біржу з інвести-
ційних проектів в аграрному секторі метою якої є 
зацікавлення інвесторів та диверсифікація проек-
тів за напрямками: тваринництво, рослинництво, 
сільгоспкоперація тощо. Запропоновано структуру 
комплексного інтегрованого механізму реаліза-
ції державної політики регулювання земельних 
відносин в умовах децентралізації, який включає 
такі складові: нормативно- правову, організаційно- 
адміністративну, фінансово- економічну, екологічну 
та встановлення власності на землю. Обґрунтовані 
переваги використання такого механізму в сучасних 
реаліях.
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ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ  

В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

PRIORITIES OF THE STATE POLICY OF DEVELOPMENT  
OF THE TRANSPORT SYSTEM OF UKRAINE  

IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Анотація. Проаналізовано сучасний стан розвитку транспортної галузі України та перспективи її інтеграції до ЄС. 
Проведено SWOT-аналіз галузі на основі визначення слабких і сильних сторін транспортної системи України. Визначено 
пріоритети транскордонного співробітництва в рамках транспортної галузі. Представлені можливості для співробітни-
цтва у сфері транспорту ЄС та України. Враховуючи досвід ЄС, обґрунтовані напрями розвитку транспорту в Україні. 
Запропоновано якісно новий концептуальний підхід до формування та реалізації механізму державного регулювання 
розвитку транспортної системи України в умовах євроінтеграції, який дає змогу усунути існуючі суперечності та проблеми, 
використовуючи програмно- цільові методи, основні положення системного підходу та концепцію інноваційного розвитку. 
Визначено базові (мета, завдання, принципи, функції, суб’єкти, об’єкт, важелі, методи та інструменти) та специфічні (етапи 
стратегічного планування, інструментарій для реалізації та організаційно- економічне забезпечення) складові такого ме-
ханізму, використання яких орієнтоване на досягнення синергетичного ефекту. Обґрунтовано науково- практичні рекомен-
дації щодо формування ефективної державної політики розвитку транспортної системи України в умовах євроінтеграції.

Ключові слова: державна політика, розвиток, інноваційний розвиток, механізм, транспорт, євроінтеграція, державне 
регулювання.

Аннотация. Проанализировано современное состояние развития транспортной отрасли Украины и перспективы ее 
интеграции в ЕС. Проведен SWOT-анализ отрасли на основе определения слабых и сильных сторон транспортной систе-
мы Украины. Определены приоритеты трансграничного сотрудничества в рамках транспортной отрасли. Представлены 
возможности для сотрудничества в сфере транспорта ЕС и Украиной. Учитывая опыт ЕС, обоснованные направления 
развития транспорта в Украине. Предложено качественно новый концептуальный подход к формированию и реализа-
ции механизма государственного регулирования развития транспортной системы Украины в условиях евроинтеграции, 
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который позволяет устранить существующие противоречия и проблемы, используя программно- целевые методы, ос-
новные положения системного подхода и концепции инновационного развития. Определены базовые (цель, зада-
чи, принципы, функции, субъекты, объект, рычаги, методы и инструменты) и специфические (этапы стратегического 
планирования, инструментарий для реализации и организационно- экономическое обеспечение) составляющие тако-
го механизма, использование которых направлено на достижение синергетического эффекта. Обоснованно научно- 
практические рекомендации по формированию эффективной государственной политики развития транспортной систе-
мы Украины в условиях евроинтеграции.

Ключевые слова: государственная политика, развитие, инновационное развитие, механизм, транспорт, евроинте-
грация, государственное регулирование.

Summary. The current state of development of the Ukrainian transport sector and the prospects of its integration into the 
EU are analyzed. The SWOT-analysis of the industry was conducted on the basis of identification of weaknesses and strengths 
of the Ukrainian transport system. Priorities of cross- border cooperation within the transport sector are identified. Opportu-
nities for cooperation in the field of transport of EU and Ukraine are presented. Taking into account the EU experience, the 
directions of transport development in Ukraine are grounded. A qualitatively new conceptual approach to the formation and 
implementation of the mechanism of state regulation of the development of the transport system of Ukraine under the condi-
tions of European integration is proposed, which allows to eliminate existing contradictions and problems using program- target 
methods, basic provisions of the systematic approach and the concept of innovative development. The basic (purpose, tasks, 
principles, functions, subjects, object, levers, methods and tools) and specific (stages of strategic planning, tools for implemen-
tation and organizational and economic support) components of such mechanism, which are oriented towards achievement, 
synergistic effect are defined. Scientific and practical recommendations for the formation of an effective state policy for the 
development of the transport system of Ukraine under the conditions of European integration are substantiated.

Key words: state policy, development, innovative development, mechanism, transport, European integration, state regulation.

Постановка проблеми. Інтеграція економіки 
України у європейський простір вимагає дина-

мічного і збалансованого розвитку всіх її секторів, 
насамперед транспорту та транспортної інфраструк-
тури, підприємства яких посідають одне з пріоритет-
них місць серед нефінансових корпорацій. Співро-
бітництво у сфері транспорту України з ЄС є одним 
з пріоритетів вітчизняної транспортної політики. 
Міжнародні економічні угоди виступають основним 
інструментом для співпраці України з ЄС, тому будь-
які інноваційні підходи до розвитку вітчизняної 
транспортної галузі та його наближення до євро-
пейських стандартів будуть доленосно впливати на 
швидкість та ефективність євроінтеграції. Іннова-
ційний підхід до формування політики Україна- ЄС 
в транспортній системі може стати базою стабільного 
розвитку транспортної галузі та позитивно вплинути 
на розвиток вітчизняного транспорту, а також на 
економіку в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичним та практичним аспектам співробіт-
ництва Україна- ЄС, у тому числі у транспортній 
системі, присвячені дослідження відомих науков-
ців, серед яких: Н. В. Логвинова [1], Т. Г. Логутова 
[3], М. М. Полторацький [3], В. В. Полякова [4], 
Р. К. Щенина [4], Н. Л. Панасенко [5], В. Б. Іваник 
[6], К. Arrow [7] та інші. Проте, залишаються відкри-
тими питання удосконалення державної політики 
розвитку транспортної системи у зв’язку з посилен-
ням євроінтеграційних процесів та екстенсифікацією 
інноваційного розвитку.

Формулювання цілей статті. Метою статті є оцін-
ка стану функціонування транспортної системи 

в Україні та розробка перспективних орієнтирів 
державної політики щодо її розвитку в умовах єв-
роінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Транспорт — це 
важливий компонент економіки: багато європей-
ських компаній є світовими лідерами у сфері інфра-
структури, логістики, виробництва транспортного 
обладнання та систем управління перевезеннями. 
У процесі інтеграції в європейську і світову еко-
номіку все більше посилюється потреба у розви-
нутій транспортній системі, яка стає основою для 
ефективного входження України у світове співто-
вариство та зайняття в ньому місця, яке відповідає 
рівню прогресивної держави. Роль транспортної 
системи України в світовій економіці становить 
значущу частину глобальної системи міжнародних 
транспортних коридорів, що забезпечує світові то-
варносировинні ринки, безперебійне переміщення 
потоку вантажів і пасажирів, трудових і виробничих 
ресурсів, фінансів і послуг [1].

Вітчизняна транспортна система має міжнародне 
значення, оскільки транспортні шляхи сполучення, 
що проходять через Україну, з’єднують країни Азії, 
Західної і Центральної Європи. Україна має потен-
ціал для розвитку транспортного комплексу, проте 
існують значні проблеми в його реалізації, однією із 
яких є те, що показники енергоефективності та тех-
ногенного навантаження на навколишнє природне 
середовище не задовольняють екологічних вимог ЄС.

За ринкових умов до транспортної системи країни 
ставляться високі вимоги щодо якості, регулярності 
й надійності транспортних зв’язків, збереження 
вантажів і безпеки перевезень пасажирів, швидкості 
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і вартості доставки, енергоефективності та показ-
ників техногенного навантаження на навколишнє 
природне середовище. Відповідно до цього стан тран-
спортних комунікацій України має відповідати по-
требам європейської інтеграції. За даними Державної 
служби статистики України загальна транспортна 
мережа України охоплює 166,1 тис км автомобільних 
доріг з твердим покриттям; 21,6 тис км залізничних 
колій, посідаючи друге місце в Європі; 2,1 тис км 
експлуатаційних річкових судноплавних шляхів 
з виходом до Азовського та Чорного морів, вздовж 
яких розташовано 10 річкових портів; 18 морських 
торговельних портів у Чорноморському, Азовському 
і Дунайському басейнах; 33 аеропорти, 17 з яких 
міжнародні; 4,4 тис км тролейбусних ліній; 1,9 тис 
км трамвайних колій; 0,1 тис км колій метрополіте-
ну; 4,8 тис км магістральних нафтопроводів; 39,9 тис 
км газопроводів та 1,0 тис км аміакопроводів [2].

Останніми роками функціонування транспорт-
ної системи України перебуває під впливом таких 
тенденцій, які впливають на завантаженість та стан 
інфраструктури країни:

 – зростання промислової продукції у 2017 р. ста-
новило 0,4%, сільського господарства — 0,2%, 
реальна заробітна плата у 2017 р. зросла на 19,1%; 
відповідно до цих тенденцій мобільність населення 
не досягла рівня докризового періоду, а саме по-
пит на перевезення пасажирів усіма видами тран-
спорту зменшився на 4,3% (за 2017 р. перевезено 
4647,2 млн. пасажирів проти 4854,4 млн. у 2016 р.);

 – зростання експорту в 2017 р. становило 20,6%; за-
лежність від зовнішньої кон’юнктури на експорт-
ну продукцію України відноситься до ключових 
факторів зростання ВВП України і у 2014–2015 рр. 
негативно впливало на його динаміку та переве-
зення вантажів усіма видами транспорту;

 – зниження надійності України як бізнес- партнера;
 – зростання динаміки капітальних інвестицій на 

22,1% у 2017 р.; у транспорт, складське господар-
ство, поштову та кур’єрську діяльність у 2017 р. 
спрямовано 35,7 млн. грн (8,7% до загального 
обсягу), що на 42,2% більше, ніж у звітному пе-
ріоді минулого 2016 р.;

 – зростання перевезення вантажів за 2017 р. порів-
няно з відповідним періодом 2016 р. на 1,8% — 
з 624,5 млн. т до 635,9 млн. т.; за видами тран-
спорту найбільше падіння спостерігалось на ринку 
перевезень водним транспортом — (–11,9)%, 
залізничним — (–1,1)%; найбільше зростання 
спостерігалось на ринку перевезень авіаційним 
транспортом — на +10,5%, трубопровідним — на 
+7,6%, автомобільним — на +4,7% до аналогіч-
ного періоду минулого року; — обсяги переробки 
вантажів у морських портах України за 2017 р. 
показують приріст на 0,6% до аналогічного по-
казника минулого року;

 – стан транспортної інфраструктури в результаті 
анексії АР Крим та неоголошеної війни: змен-

шення статичних показників транспортної інф-
раструктури, які за останні 23 роки практично не 
змінювалися (зменшення довжини автомобільних 
доріг загального користування на 6,3 тис. км — до 
163,0 тис., довжини залізниць — на 630 км, кіль-
кості торговельних портів — з 18 до 13 (діяльність 
портів Євпаторія, Керч, Феодосія, Севастополь, 
Ялта припинена указом Мінінфраструктури), кіль-
кості аеропортів (втрачено Сімферополь, Бельбек, 
Керч, Донецьк і Луганськ) [2–3]. Таким чином, 
відбувається погіршення соціально- економічної 
кон’юнктури та реальна переорієнтація вантажо-
потоків на території України, що відображається 
на показниках завантаження транспортної інф-
раструктури, вантажообігу і пасажирообороту 
транспортної системи України. Узагальнення 
ситуації, ідентифікація шансів та загроз прове-
дено шляхом SWOT-аналізу галузі на основі ви-
значення слабких й сильних сторін транспортної 
системи України (табл. 1).
Із матриці SWOT-аналізу вітчизняної транспорт-

ної системи можемо дійти висновку, що активізація 
процесів інтеграції транспортної системи України до 
європейської можливе шляхом вигідного географіч-
ного положення України, наявності власної виробни-
чої бази з виготовлення міського електротранспорту 
та однієї із найбільш широких мереж залізних доріг 
в Європі. Відповідно, за рахунок інтеграційних про-
цесів на транспорті, на основі досвіду ЄС Україна 
зможе вирішити питання мінімізації техногенного 
навантаження на довкілля, підвищити рівень про-
пускної спроможності найбільших транспортних 
вузлів, підвищити рівень ефективності пасажир-
ських перевезень та покращити стан рухомого складу 
транспортної галузі.

Проведений аналіз показує, що транспортна си-
стема України, за сприятливих умов може застосо-
вувати цілий ряд різних видів стратегій розвитку, 
що мають бути направлені на мінімізацію слабких 
сторін вітчизняної транспортної галузі на основі 
використання зовнішніх можливостей або ж вико-
ристання сильних сторін для реалізації зовнішніх 
можливостей, чи використання сильних сторін для 
знешкодження можливих зовнішніх загроз. Тобто, 
в сучасних умовах, Україна має всі передумови для 
розбудови транспортно- логістичної системи, яка є 
подібною до європейської, в першу чергу шляхом 
налагодження ефективного співробітництва з ЄС 
в транспортній системі.

Адаптувавши досвід щодо розбудови транспорт-
них комплексів передових європейських країн вар-
то зазначити, що для транспортних підприємств 
України, на даному етапі, суттєві переваги може 
принести саме стратегія формування транспортних 
кластерів. Кластерна форма організації досить добре 
зарекомендувала себе у країнах ЄС, в тому числі й 
у транспортній системі, вона забезпечує підвищення 
конкурентоспроможності різних транспортних фірм, 
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збільшення їх прибутковості, мінімізації стриму-
вальних й обмежувальних факторів та інновацій-
ного розвитку. Крім того, відповідна транспортна 
кластеризація може стати досить результативним 
інструментом інноваційного розвитку ефективної й 
інтегрованої вітчизняної транспортної системи [4–5].

Тобто досягнення ЄС у сфері удосконалення тран-
спортних систем, відкривають абсолютно нові ви-
моги щодо екологічно обумовленої трансформації 
транспортної системи України. До складу ключових 
напрямів трансформації вітчизняного транспорту 
можна віднести: електрифікацію транспорту; ви-
користання альтернативних джерел енергії (перш 
за все водню); використання інноваційних видів 
транспортних засобів та їх гібридизацію; роботи-
зацію транспортних засобів; процес заміщення ма-
теріальних переміщень новими інформаційними; 
вдосконалення системи транспортної логістики.

Варто зауважити, що всі зазначені напрями тран-
сформації транспорту досить давно й вдало реалізу-
ються в Європі. Однак, в Україні трансформаційні 
процеси на транспорті лише мають свій початок. Ін-
новаційний розвиток транспортної системи України 
передбачає гармонізацію й збалансування відносин 
всередині самої системи, завдяки комплексному 
підходу до функціонування різних його складових. 
У свою чергу екологічна компонента займає ключове 
місце в процесі трансформацій вітчизняного тран-
спорту, як важливої умови євроінтеграції. Так як, 
ЄС орієнтований на формування єдиної Європейської 

транспортної системи, яка має бути ефективною 
для використання ресурсів, екологічно чистою, 
безпечною для клімату на користь всіх громадян, 
економіки й всього суспільства.

Тобто, особливої актуальності набувають питання 
формування концепції розвитку транспортної сис-
теми у контексті екологічної компоненти в аспекті 
інноваційного розвитку. Звідси, можемо зробити 
висновок, що державна політика інноваційного 
розвитку транспортної системи повинна гуртуватись 
на трьох таких взаємопов’язаних принципах: 1) лік-
відація або мінімізація непотрібних поїздок шляхом 
поєднання процесу планування використання земель 
й транспорту та локалізації процесу споживання; 
2) перехід на більш екологічно ефективні засоби 
транспорту, такі як громадський і не автомобільний 
транспорт, а також для пасажирів та доставки — для 
вантажів; 3) вдосконалення технології та палива 
для мінімізації їх впливу на навколишнє природне 
середовище й зменшення соціальних витрат [6–7].

Актуальна проблема формування вітчизняної 
системи транскордонного співробітництва за єв-
ропейськими стандартами є нагальним питанням 
сьогодення у теорії та практиці європейської ін-
теграції України. На сьогодні можна визначити 
такі пріоритети транскордонного співробітництва 
в рамках вітчизняної транспортної системи:
1) розвиток транспортної мережі у форматі інте-

грованих транспортних коридорів, а також від-
новлення зв’язків, які фактично були втрачені 

Таблиця 1
Матриця SWOT-аналізу транспортної системи України

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)

1. Вигідне географічне положення України, що дозволяє 
отримувати доходи від здійснення транзитних переве-
зень.
2. Наявність в Україні власної виробничої бази з виго-
товлення рухомого складу міського електротранспорту.
3. Широка мережа автомобільних доріг.
4. Одна з найбільших мереж залізних доріг в Європі

1. Рівень техногенного навантаження на навколишнє се-
редовище не відповідає вимогам сучасного світу.
2. Не відповідність розвитку мережі автомобільних до-
ріг темпам автомобілізації держави.
3. Більшість транспортних засобів за своєю конструкці-
єю, видами та питомими витратами палива не відповіда-
ють сучасним вимогам.
4. Низький рівень пропускної спроможності основних 
транспортних вузлів.
5. Низький рівень якості та ефективності перевезень па-
сажирів та вантажів.
6. Основна частина транспорту України морально та фі-
зично застаріла

Можливості (О) Загрози (Т)

1. Активізація процесів інтеграції транспортно- 
дорожнього комплексу України до європейської.
2. Використання альтернативних видів палива та запро-
вадження міжнародних екологічних норм.
3. Побудова додаткових транспортних коридорів міжна-
родного значення та розвиток мережі логістичних цен-
трів, покращення якості доріг.
4. Збільшення пасажирообігу та вантажообігу.
5. Ліквідація бюрократичних перепон при оформлення 
транзитних перевезень.
6. Удосконалення фіскальної політики держави

1. Ризики аварій через високий рівень зносу транспорту 
та незадовільний стан доріг.
2. Загострення політико- економічної кризи та подальше 
зниження активності транспортних підприємств в ре-
альному секторі економіки.
3. Девальвація національної валюти і відповідно погір-
шення фінансового стану фірм-перевізників.
4. Спад попиту на послуги, що зумовить можливий вихід 
з ринку транспортних підприємств.
5. Зростання вартості пального.
6. Погіршення екологічної ситуації в країні
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у зв’язку з припиненням взаємодії в рамках тран-
спортних коридорів.

2) Аналіз «вузьких місць» національної транспорт-
ної мережі, яка поєднуються з TEN-T мережею, 
підготовка та пріоритетність інфраструктурних 
проектів, для реалізації яких виділяються гран-
тові ресурси ЄС.

3) Включення внутрішніх водних шляхів України 
(р. Дніпро, р. Південний Буг та ділянка річки 
Дунай) до регіональної мережі TEN-T [8].
На шляху до євроінтеграції вітчизняної тран-

спортної системи необхідно досягти високої еконо-
мічної та екологічної ефективності реалізації тран-
спортних процесів, що передбачає, в тому числі, їх 
значну дематеріалізацію (зниження матеріаломіст-
кості та енергоємності). Тому, у рамках вирішення 
комплексної проблеми підвищення ефективності 
державної політики розвитку транспортної системи 
України актуальності набуває визначення страте-
гічних орієнтирів екологізації транзитних пере-
везень по території країни, можливості посилення 
екологічних компонентів транспортно- транзитного 
потенціалу України.

Однак, задля забезпечення ефективного співро-
бітництва з ЄС у сфері транспорту варто розроби-
ти загальну модель взаємовідносин України з ЄС 
у сфері транспорту на довгострокову перспективу, 
що полягатиме у: розробці концепції інноваційно- 
активної позиції країни; виявленні можливостей 
участі України в певних міжнародних економічних 
проектах (за певними видами транспорту); співробіт-
ництві у тріаді взаємовідносин: державний сектор, 
науково- освітній та приватний сектор. Стратегіч-
на мета транскордонного співробітництва полягає 
у його спрямованості на гармонізований комплек-
сний розвиток всіх регіонів та поглиблення їх участі 
в міжнародних інтеграційних процесах. У розвитку 
сучасного транскордонного співробітництва клю-
чову роль повинні відігравати регіональні органи 
самоврядування і територіальні громади прикор-
донних адміністративно- територіальних одиниць 
відповідних країн.

Значні можливості для співробітництва у сфері 
транспорту ЄС та України відкриває програма Гори-
зонт 2020 на 2018–2020 роки за напрямом «Розум-
ний, екологічно чистий та інтегрований транспорт». 
Загалом, на секцію «Транспорт» на період 2014–
2020 рр. виділяється бюджет в 6,339 млрд. євро. 
Мета такої програми полягає в тому, щоб підтримати 
процес удосконалення і розробки політики для про-
сування інновацій та вирішення проблем транспорту. 
Горизонт 2020 надає фінансову підтримку у трьох 
конкурсних проектах секції «транспорт»: 1) мобіль-
ність для зростання; 2) зелений транспорт; 3) малий 
бізнес та інновації «Fast Track» для транспорту. 
У свою чергу, важливим інструментом підтримки 
позитивних трансформацій транспортної системи 
України вже довгий час виступає Європейський банк 

реконструкції та розвитку. За даними Міністерства 
інфраструктури, на сьогоднішній день, за підтримки 
ЄБРР та ЄІБ, завершено реалізацію 7 транспортних 
проектів загальною вартістю 909,55 млн. євро (кре-
дитних коштів — 659,23 млн. євро).

Європейська спільнота вже давно усвідомила 
негативний ефект від застарілої та неефективної 
транспортної системи та стала на шлях боротьби 
з її наслідками. Україна сьогодні має можливості 
перейняти європейський досвід удосконалення свого 
транспортного комплексу. Однак, у сучасних умовах 
ефективне вирішення соціально- екологічних проблем 
неможливе без самоорганізації та самостійного за-
безпечення громадськістю. Більшість європейських 
організацій орієнтовані на взаємодію з організаціями 
різних рівнів, підприємцями і насамперед грома-
дами. Тому, ключовим інструментом мінімізації 
негативного впливу на довкілля є вирішення гострих 
соціально- екологічних проблем на локальному рівні 
шляхом зміни свідомості та поведінки членів суспіль-
ства, ефективної взаємодії з усіма прошарками насе-
лення, що призведе до впровадження інноваційного 
розвитку для країни та всього світу.

У контексті реалізації можливостей співробітни-
цтва у сфері транспорту ЄС та України вітчизняна 
транспортна система наближається до ефектив-
ної її інтеграції в європейську. Враховуючи досвід 
ЄС, варто запропонувати такі напрями розвитку 
транспорту в Україні: 1) активізувати оновлення 
транспортного фонду України роблячи акцент на 
електрифікації транспорту; 2) внутрішня мотивація 
розуміння важливості для кожного індивіда певної 
послуги або товару з метою популяризації «зеленого» 
транспорту, доносячи суспільству всі вигоди його 
експлуатації; 3) інституціональне стимулювання 
та удосконалення транспортної інфраструктури.

Отже, сучасний стан розвитку транспортної 
системи в Україні свідчить про те, що сформовані 
методи державного регулювання є вкрай неефек-
тивними в частині раціональності використання 
транспортного потенціалу України, становлення 
конкурентного середовища, яке б відповідало гло-
бальним умовам ринкових трансформацій щодо 
ведення бізнесу в транспортній системі, гармонізації 
відносин між державою й суб’єктами транспортної 
системи. У даному аспекті особливого значення 
набуває розробка нового концептуального підходу 
до формування структури механізму державного 
регулювання розвитку транспортної системи в умо-
вах євроінтеграції, який дозволить нейтралізувати 
існуючі проблеми й протиріччя, задіявши положення 
стратегічного планування і комплексності (рис. 1). 
Саме від рівня організації стратегічного планування 
залежить результативність механізму державного 
регулювання розвитку транспортної системи Укра-
їни в умовах євроінтеграції.

Отже, для формування ефективної державної 
політики розвитку транспортної системи України 
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Рис. 1. Складові механізму державного регулювання розвитку транспортної галузі України  
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Рис. 1. Складові  механізму державного регулювання розвитку транспортної галузі 

Механізм державного регулювання розвитку транспортної системи України  

Стратегічна мета – створення сприятливих умов для забезпечення розвитку транспортної системи на основі 
нормативно-правових принципів та програмно-цільових методів у напрямку узгодження інтересів та об’єднання 

зусиль держави й бізнесу  

Суб’єкти – органи державної влади; міжнародні профільні 
організації; асоціації та спеціалізовані громадські організації, 

благодійні фонди; суб’єкти транспортної системи   

Об’єкт – інноваційно-інвестиційні 
процеси в транспортній системі   

Завдання – системне застосування механізмів 
антимонопольного регулювання; плановий розвиток і 

модернізація об'єктів транспортної системи; поступове 
зниження впливу за допомогою тарифного регулювання 

і заміщення його впровадженням вільних тарифів; 
формування рівноправного доступу до інноваційної 

інфраструктури транспортної системи для різних 
суб'єктів господарювання; застосування передових 

інформаційних технологій, інновацій в сфері логістики; 
методологічне вдосконалення державного регулювання  
 

Принципи  – 
комплексності; 

цілеспрямованості; 
взаємоузгодженості; 

цільового використання 
ресурсів; дотримання 
законів міжнародного 

морського права; 
системності; 

альтернативності; 
науковості; інтеграції та 

взаємодії та ін.   

Функції  – цільова; 
стимулююча; 
коригуючи; 
соціальна; 

контролююча; 
регулююча; 
нормативна; 

організаційна; 
аналітична; 

планування і 
прогнозування   

Методи –  адміністративні, 
економічні та спеціальні 

Пряме регулювання 

Опосередковане  регулювання 

Важелі; стимули; 
санкції; ресурси; форми 

регулювання  

Блоки забезпечення державного регулювання – законодавчий; бюджетно-фінансовий; організаційно-управлінський; 
інформаційно-технологічний 

Пріоритетні напрями – ефективне використання транспортного потенціалу України; державна підтримка 
інноваційних проектів; формування конкурентного середовища, яке відповідало б сучасним ринковим 

трансформаціям; гармонізація відносин між державою та суб’єктами транспортної системи 

Інструментарій реалізації механізму: адаптація вітчизняного законодавства до законодавства ЄС; впровадження 
податкових пільг і інших стимулів, які гарантують зростання стабільності податкових надходжень і зростання 

підприємницької ініціативи у суб'єктів транспортної системи; модернізація інноваційної інфраструктури 
транспортної системи, що прямо впливає на зростання інноваційно-інвестиційного потенціалу; приведення тарифів 

на послуги суб'єктів транспортної системи у відповідність з соціально-економічними реаліями за допомогою 
застосування механізмів  ціноутворення і врахуванням аналогічних тарифів у підприємств-конкурентів 

Послідовність стратегічного планування розвитку транспортної системи в умовах євроінтеграції: 
1. Обґрунтування завдань і цілей розвитку транспортної системи. 2. Оцінка потенціалу та чинників  інноваційного розвитку 
транспортної системи. 3. Визначення  існуючих регіональних переваг,  з метою посилення   потенціалу транспортної системи. 4. 
Розробка механізму державного регулювання інноваційного  розвитку транспортної системи. 5. Розробка плану заходів щодо 
впровадження розробленого механізму, що базуються на інвестиційно-інноваційному синергізмі в економічній і соціальній 
сферах. 6. Здійснення комплексу заходів щодо реалізації механізму. 7. Розробка та реалізація програм інноваційного розвитку 
системи. 8. Моніторинг результативності реалізованого механізму. 9. Коригування поставлених цілей і методів їх досягнення 

нами представлені наступні її пріоритетні напря-
ми: 1) збільшення обсягу інвестицій в розвиток 
транспортної системи (надання субвенцій на роз-
виток транспортної інфраструктури; підтримка 
інноваційно- інвестиційних проектів); 2) адаптація 

вітчизняної нормативно- правової бази до вимог й 
стандартів ЄС; 3) формалізація державної клас-
терної політики та розробка науково- методичного 
забезпечення щодо реалізації такої політики у тран-
спортній системі країні; 4) сприяння формуванню 
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та впровадженню інновацій в транспортну систему 
(формування ефективної системи взаємодії тран-
спортної системи та науково- освітнього сектору; 
формування інвестиційних фондів з реалізації інно-
ваційних проектів; нарощення фінансового та інте-
лектуального потенціалу; активізація позабюджет-
них джерел підтримки інноваційної транспортної 
діяльності); 5) розвиток соціальної інфраструктури; 
6) поліпшення якості освіти та життя населення; 
7) збільшення наукового потенціалу, налагодження 
зовнішньої співпраці транспортної системи, науково- 
освітнього сектору та держави.

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
На шляху до інтеграції вітчизняної транспортної 
системи в європейський простір Україні необхідно 
досягти високої економічної та екологічної ефек-
тивності функціонування всієї транспортної систе-
ми. Бар’єрами розвитку вітчизняної транспортної 
системи є недостатнє фінансування, відсутність 
мотивації до «екологізації» транспортної системи, 
бюрократизм та корумпованість в Україні. Значні 
можливості вирішення зазначених проблем відкри-
ває співробітництво з ЄС через програми фінансуван-
ня та європейські некомерційні програми передачі 
ефективних технологій та досвіду. Україна сьогодні 
має можливості перейняти європейський досвід 
удосконалення транспортної системи, що в першу 
чергу передбачає «озеленення» транспорту — це 
дозволить суттєво скоротити викиди парникових 
газів і отримати додаткові кошти. Тобто, як резуль-
тат реалізації можливостей співробітництва у сфері 

транспорту ЄС та України вітчизняна транспортна 
система може значно наблизитися до ефективної 
інтеграції в європейську транспортну систему.

Удосконалено структурну декомпозицію меха-
нізму державного регулювання розвитку транспорт-
ної системи і умовах євроінтеграції, яка пeрeдбaчaє 
рeaлiзaцiю завдань стратегічного планування ін-
новаційного розвитку системи на основі викори-
стання відповідного iнcтрумeнтaрiю зі зв’язками 
горизонтального й вертикального типів. Результати 
рeaлiзaцiї зaпропоновaного мeхaнiзму cпрямовaнi 
нa ефективне використання соціально- економічного 
потенціалу транспортної системи України, дер-
жавну підтримку інноваційних проектів та форму-
вання конкурентного середовища, яке відповіда-
ло б сучасним євроінтеграційним трансформаціям. 
Формалізовано шляхи вдосконалення державної 
політики розвитку транспортної системи України 
в умовах євроінтеграції: формування відповід-
ного інституційного середовища; забезпечення 
нормалізації законодавства; формування сприят-
ливих умов для активізації механізмів державно- 
приватного партнерства та інші. До пріоритетів 
реалізації запропонованих напрямів належать: 
підвищення рівня довіри до механізму державно-
го регулювання розвитку системи та активізація 
державно- приватного партнерства; забезпечення 
достатньо високих темпів інноваційного розвитку 
транспортної системи; покращення ресурсного та 
матеріально- технічного стану транспортної сис-
теми України.
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