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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз розвитку сфери телекомунікацій різних держав

свідчить про те, що практично протягом усього ХХ століття

у більшості країн підприємства, що надавали послуги зв'яз1

ку, були державними монополістами. Відповідно політику у

сфері телекомунікацій формували та впроваджували орга1

ни державної влади, в управлінні яких і знаходились ці

підприємства. Зміст цієї політики в основному полягав у виз1

наченні технічних вимог щодо побудови телекомунікаційних

мереж, розробці нормативно1правової та нормативно1тех1

нічної бази сфери телекомунікацій, здійснення заходів щодо

сертифікації телекомунікаційного обладнання, розподілу

номерного ресурсу, визначення вартості телекомунікацій1

них послуг. Впровадження цієї політики здійснювалось че1

рез державне управління галуззю зв'''язку, яка складалася

із певної сукупності державних підприємств.
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Однак сучасні вимоги щодо розвитку сфери телекому1

нікацій, проблема задоволення попиту споживачів у теле1

комунікаційних послугах із відповідним рівнем якості, гло1

балізація та впровадження нових технологій призвели до

необхідності впровадження ринкових відносин у сфері те1

лекомунікацій. Саме ринкові відносини в умовах лібералі1

зації та конкуренції надають можливість значно підвищити

ефективність діяльності у сфері телекомунікацій. Зазначені

трансформації, що відбувалися у багатьох країнах у 80—

901х роках, потребували відповідних трансформацій у фор1

мах державного впливу на сферу телекомунікацій. У дер1

жавах стали втілюватися різні форми регулювання ринку те1

лекомунікацій. А для інституціональної підтримки виконан1

ня регуляторних функцій з урахуванням нових основ пол1

ітики у сфері телекомунікацій більшістю розвиненими дер1

жавами світу були створені незалежні регуляторні органи
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[1]. Виникла проблема розподілу функцій між органами

державного регулювання та державного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Протягом останніх 20—30 років уряди країн світу

здійснили масштабні реформи, спрямовані на реструктури1

зацію державного впливу на сферу телекомунікацій. Рефор1

ма цієї сфери мала різні за змістом етапи, здійснювалася

різноманітними шляхами та приймала різні форми в залеж1

ності від національних, політичних, соціальних і економіч1

них умов та цілей державної політики країн. Створення са1

мостійного регуляторного органу у сфері телекомунікацій

було одним із основних складових елементів процесу ре1

формування сфери. До кінця 2010 року самостійні регуля1

торні органи були створені більш ніж у 80 % країн світу,

тобто у 158 країнах світу у порівнянні із 108 країнами 10

років тому [2]. Але в деяких країнах поряд із регуляторни1

ми органами продовжують функціонувати також і органи

державного управління галуззю зв'язку.

Таким чином, у світі відбувається перехід від управлін1

ня до регулювання телекомунікаціями, що в результаті при1

звело до виникнення такої проблеми, як необхідність чітко1

го розподілу повноважень між органами державного управ1

ління та органами державного регулювання у сфері теле1

комунікацій.

Зазначена проблема в повній мірі стосується і України.

Кінець ХХ століття відзначився появою на телекомунікацій1

ному ринку держави певної кількості приватних підприємств.

Тобто в Україні відбувся перехід від монопольної структури

сфери телекомунікацій до конкурентного середовища.

Трансформація державного впливу на сферу телеко1

мунікацій була зафіксована в Законі України " Про теле1

комунікації" (2003 р.) шляхом зменшення повноважень

центрального органу виконавчої влади у галузі зв'язку із

делегуванням регуляторних функцій новому органу Націо1

нальній комісії з питань регулювання зв'язку[3]. Однак за1

конодавець на той час не достатньо чітко визначив розподіл

та зміст функцій державного регулювання та державного

управління, що ускладнює вичерпне визначення змісту по1

вноважень щодо державного управління та державного

регулювання у сфері телекомунікацій. А це має негатив1

ний вплив на подальший розвиток телекомунікацій. Особ1

ливо в цей час, коли розвиток сфери телекомунікацій — є

одним із головних чинників, що впливає на подальший про1

цес розбудови інформаційного суспільства, а також на

створення ефективної економіки держави, розвиток гро1

мадянського суспільства, демократизації та європейської

інтеграції України.

Таким чином, потребує відповідного наукового вивчен1

ня проблема вичерпного визначення змісту повноважень

щодо державного управління та державного регулювання

у сфері телекомунікацій, яка в свою чергу обумовлена не1

вирішеністю наукового завдання щодо визначення змісту

державного управління та державного регулювання у сфері

телекомунікацій.

Питання управління у сфері телекомунікацій досліджу1

ються О. Барановим, О. Скибуном, О. Тер1Степаняном. Ро1

боти О. Баєва, Д. Горобченка, Є. Іванова, Ю. Мельникової,

Л. Чумака, А. Шумського, А. Щуровської, також присвячені

розкриттю та вивченню проблем, що виникають при держав1

ному регулюванні у сфері телекомунікацій.

Зміст і визначення дефініції терміна "державного управ1

ління" досліджували багато як зарубіжних, так і українсь1

ких вчених: Г. Атаманчук В. Батичко, Н. Глазунова, В. Коб1

заненко, П. Пилипишин, Є. Охотський, М. Ткач.

Водночас поза увагою дослідників перебуваються пи1

тання визначення змісту і сутності, поняття і розуміння тер1

міна "державне управління у сфері телекомунікацій".

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у вивченні змісту державного управ1

ління у сфері телекомунікацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В існуючій науковій літературі та у підручниках не наве1

дено узгодженого визначення змісту таких базових понять

як "державне управління у сфері телекомунікацій" та "дер1

жавне регулювання у сфері телекомунікацій".

Найчастіше в науковій літературі та законодавстві ці

два поняття підмінюють один одного, при цьому недо1

стає чіткого розмежування між ними. Але від розуміння

їх сутності значною мірою залежать науково1методичні

підходи до вирішення питання змісту державного управ1

ління та державного регулювання у сфері телекомуні1

кацій, оцінки їх рівня, вибору та обгрунтування ме1

ханізмів щодо їх забезпечення, підтримки на необхід1

ному рівні тощо.

Беззаперечно, для подальшого дослідження змісту тер1

міна "державне управління у сфері телекомунікацій" спо1

чатку необхідно зрозуміти, що ж таке " управління"?

На сьогодні існує дуже багато визначень поняття "уп1

равління". Так Г. Атаманчук вважає, що управління існує в

рамках взаємодії людей, в межах суб'єктивного фактора.

За допомогою управління, перш за все, люди зв'''язуються

між собою, спільними зусиллями формують загальне і ко1

лективне життя, при цьому предметом управління можуть

бути матеріальні речі, технічні засоби, технологічні проце1

си, соціальні цінності тощо, але сторонами в управлінні мо1

жуть бути тільки люди [4].

М. Корецький зазначає, що існує багато варіантів

дефініцій терміна "управління", які вживають залежно від

сфери практичного застосування. Науковець надає виз1

начення управлінню як властивості, що внутрішньо при1

таманна суспільству на будь1якому етапі його розвитку,

оскільки серед об'єктивних закономірностей його існу1

вання і розвитку є потреба постійного впорядкування,

тобто впливу на нього, а саме управління і здійснює та1

кий вплив [5].

Десять соціальних особливостей управління, що явля1

ють собою найсуттєвіше в його змісті, які властиві також і

державному управлінню, визначив В. Авер'янов. Він заз1

начає, якщо в цілому управління в суспільстві являє собою

загальносоціальну функцію, що реалізується через влад1

но1організуючу діяльність з метою забезпечення узгодже1

ності спільної праці та побуту людей для досягнення сусп1

ільно1значущих завдань, то державне управління відно1

ситься до функцій держави, яка вносить у цю діяльність

притаманні їй ознаки державного устрою та форми дер1

жавного правління, поділу державної влади, правотвор1

чості, правозастосування і правоохорони, верховенства

закону та державного примусу щодо його забезпечення

тощо [6].

Поняття державного управління надзвичайно бага1

тозначне і складне, а відтак існує багато підходів до його

визначення. Наприклад, М. Ткач у своїх дослідженнях

аналізує сучасні теоретичні уявлення про поняття дер1

жавного управління та практику його вживання у зако1

нодавстві України, на підставі яких робить висновок про

його ознаки і сутнісні характеристики. Він надає визна1

чення терміна "державне управління" як управління, під

яким слід розуміти форму реалізації виконавчої влади,

змістом якої є організація практичного виконання за1

конів як безпосередньо суб'єктом державного управлі1

ння, так і іншими учасниками суспільних відносин [7].

Розуміючи управляння як процес, важко погодитись з

визначенням його як форми реалізації влади. Зведення

державного управління лише до виконання законів знач1
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но звужує сферу впливу держави та не дозволяє досяг1

нути всіх потрібних цілей.

На думку В. П. Пилипишина, слід вважати, що держав1

не управління — це внутрішньоорганізаційна діяльність дер1

жавних органів, спрямована на регулювання суспільних

відносин у різних сферах державної політики з метою за1

доволення соціально1економічних, політичних та інших інте1

ресів [8]. З цим можна було би в цілому погодитись, але таке

визначення цього терміна не відповідає дійсності в частині

нагальної необхідності в процесі здійснення державного

управління виходити далеко за межі внутрішньоорганізац1

ійної діяльності державних органів.

Російський дослідник В. Батичко визначає "державне

управління" як виконавчо1розпорядчу діяльність, яка

здійснюється з використанням метода влади і підпорядку1

вання, головною ознакою якого є практична організація

здійснення функцій держави та виконання законів [9]. Це

визначення досить схоже на попередньо наведені визначен1

ня українських дослідників і теж зводить зміст терміна "дер1

жавне управління" до виконання законів, і враховує тільки

виконавчо1розпорядчу діяльність влади.

Останні декілька років поширюється дещо інший

підхід до визначення державного управління. Наприклад,

Г. Атаманчук визначає "державне управління" як практич1

ний, організуючий і регулюючий вплив держави на сусп1

ільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування,

збереження чи перетворення, що спирається на її владну

силу [4]. При цьому Г. Атаманчук звертає увагу на те, що

таке визначення об'єднує в логічну цілісність принаймні

три моменти: державу, як системно організований суб'єкт

управління; суспільну життєдіяльність людей, яка сприй1

має керуючі дії та реагує на них; самі управляючі дії, що

утворюють активний взаємозв'язок між державою і сусп1

ільством.

Вочевидь, схвалюючи такий підхід, Є. Охотський про1

понує наступне визначення: "державне управління" — це

цілеспрямований, організовуючий та регулюючий вплив

держави (через систему державних органів, організацій,

відповідних посадових осіб) на суспільні процеси,

свідомість і поведінку людей [10]. Також Є. Охотський виз1

начає, що державне управління здійснюється з метою впо1

рядкування, зберігання і спланованого заздалегідь пере1

творення життєдіяльності людей. При цьому воно включає

в себе цілий ряд взаємопов'язаних елементів: аналіз конк1

ретної ситуації; прогнозування розвитку подій і процесів;

цілепокладання; розробку і прийняття управлінських

рішень; матерільно1фінансове, кадрове, інформаційне,

правове тощо забезпечення реалізації цих рішень; коор1

динацію і регулювання; оцінку проміжних і підсумкових

результатів управління. Зміст зазначених складових є по

суті загальним змістом функцій відповідного органу дер1

жавного управління.

В. Кобзаненко стверджує, що державне управління

— це діяльність з реалізації законодавчих, виконавчих,

судових і інших владних повноважень держави в цілях ви1

конання її організаційно1регулюючих і службових функцій

як у суспільстві в цілому, так і в окремих його частинах

[11]. Цей автор зазначає, що мета і зміст державного уп1

равління залежать з одного боку від стану і структури

суспільних процесів, що управляються державою, а з

іншого — від місця і ролі держави в суспільстві, а також

від взаємовідносин і характеру діяльності окремих дер1

жавних органів.

Також можна виділити найбільш вдале, на наш погляд,

визначення терміна "державного управління", запропоно1

ване Н. Глазуновою, — як ціленаправленого організуючого

та регулюючого впливу держави (через систему його органів

і посадових осіб) на суспільні процеси, відносини і діяльність

людей [12].

Треба зауважити, що загальним недоліком більшості

вищезазначених дефініцій є відсутність визначення мети

управління. Але визначення цілей управління є невід'ємною

частиною будь1якого процесу управління [4].

Отже, аналізуючи дефініції терміна "державне управлі1

ння", надані як українськими науковцями, так і зарубіжни1

ми, можна надати узагальнене визначення державного уп1

равління" як цілеспрямованого впливу держави на суспіль1

ство в цілому, що реалізується різними видами діяльності

органів державної влади, спрямованої на забезпечення соц1

іального благополуччя громадян. Відмінністю запропонова1

ного визначення є наявність цілі управління —    основної

ознаки цього суспільного процесу.

Багато українських дослідників вивчають проблемати1

ку державного управління у сфері телекомунікацій, як без1

посередньо, так і в розрізі інших проблемних питань у сфері

телекомунікацій. Наприклад, О. Баранов описує особливості

інформаційної сфери і її складових, досліджує особливості

формування інституціональної структури системи держав1

ного управління і регулювання інформаційної сфери, у тому

числі і сфери телекомунікацій. Науковець також описує

принципи регулювання діяльності суб'єктів у сфері телеко1

мунікацій, ліцензування їх діяльності [13].

О. Тер1Степанян досліджує питання ефективного управ1

ління у сфері телекомунікацій, визначення кола суб'єктів

сфери телекомунікацій, які відповідно до адміністративно1

правових норм наділені певним обсягом прав та обов'язків

у сфері державного управління, визначення змісту право1

відносин у цій сфері [14]. Формування нових напрямів дер1

жавної політики у сфері телекомунікацій, що дозволяє на

сучасному рівні, виходячи із реалій сьогодення, здійснюва1

ти державне управління у сфері телекомунікацій досліджує

О. Скибун. Він зазначає, що на сьогодні в Україні в цілому

існує відповідна нормативно1правова база в сфері телеко1

мунікацій, яка дає змогу проводити державну політику і

здійснювати державне управління в сфері телекомунікацій

[15].

Роботи О. Баєва, Ю. Мельникової, Є. Іванова, А. Щу1

ровської, А. Шумського, Л. Чумака, Д. Горобченка також

присвячені розкриттю та вивченню проблем, що виникають

при державному регулюванні у сфері телекомунікацій. Але

нажаль в наукових роботах на сьогодні майже не дослідже1

но дефініцію терміна "державне управління у сфері телеко1

мунікацій".

Використовуючи метод аналогії дослідимо визначення

дефініції терміна "державне управління" в інших галузях

економіки України. Наприклад, державне управління транс1

портною системою визначене як активна, цілеспрямована,

організуюча діяльність у сфері функціонування окремих

видів транспорту згідно з їх призначенням, забезпечення

відповідного розвитку транспортної інфраструктури, надан1

ня транспортних послуг, а також діяльність щодо убезпе1

чення переміщень учасників руху транспортних засобів. При

цьому держава в особі уповноважених органів (посадових

осіб) встановлює правила поведінки у сфері діяльності

транспорту і охороняє їх, здійснюючи правотворчу та пра1

возастосовчу діяльність [16].

Державне управління освітою — це цілеспрямова1

ний організаційний та регулюючий вплив держави на

стан і розвиток системи освіти, свідомість, поведінку і

діяльність суб'єктів освітнього процесу з метою досяг1

нення цілей та реалізації функцій держави, відображе1

них у конституції та законодавчих актах, шляхом запро1

вадження державної освітньої політики, виробленої

політичною системою та законодавчо закріпленої через

діяльність органів державної влади, наділених необхід1

ною компетенцією [17].

Достатньо цікаве визначання надали М. Мацелик та

Ю. Корнєєв. Вони розглядають державне управління у сфері
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використання та охорони земель як організаційно1правову

діяльність уповноважених органів із забезпечення раціо1

нальної та ефективної експлуатації земель усіма суб'єкта1

ми господарювання у межах, визначених земельним зако1

нодавством України [18].

Як вже зазначалось телекомунікації відіграють дуже

важливу роль у всіх сферах життєдіяльності окремої лю1

дини, суспільства та держави. Для людині це означає мож1

ливість отримувати телекомунікаційні послуги з голосо1

вого зв'язку, доступу до мережі Інтернет, електронної по1

шти, багатьох різноманітних електронних послуг, телеме1

дицини, електронної освіти, електронних бібліотек, доз1

вілля тощо. Суспільство має змогу за допомогою телеко1

мунікацій організовувати більш ефективну діяльність в

економіці, науці, сільському господарстві, освіті, культурі,

охороні здоров'я тощо. Для держави вкрай важливим є

використання телекомунікацій в інтересах забезпечення

територіальної цілісності  та національної безпеки

(збройні сили, прикордонна служба, служби державної

безпеки, охорони правопорядку тощо), управління за1

гальнодержавними системами (енергетичним, транспор1

тним, інфраструктурними комплексами), попередження та

подолання техногенних катастроф та стихійного лиха

тощо.

Для забезпечення відповідності сфери телекомунікацій

вищеописаному призначенню потрібно на державному рівні

насамперед:

— формувати політику щодо сфери телекомунікацій із

визначенням перспектив її технологічного розвитку;

— мати повний комплекс нормативно1правових, норма1

тивно1технічних актів з різних аспектів функціонування сфе1

ри телекомунікацій;

— сформувати вимоги щодо рівня якості телекомуні1

каційних послуг, які повинні бути адекватними сучасним

потребам різноманітних приватних та публічних спожи1

вачів;

— з метою забезпечення функціональної взаємодії з

телекомунікаційними мережами інших держав забезпечити

впровадження гармонізованої зі світовими вимогами техні1

чної політики у телекомунікаційній сфері;

— формувати та забезпечити особливі умови функці1

онування сфери телекомунікацій в інтересах забезпечен1

ня та захисту інтересів та прав людини, суспільства та гро1

мадян.

Значення телекомунікацій та їх місце в розвитку сус1

пільства потребують ефективного державного управлі1

ння у сфері телекомунікацій, від якого залежить задо1

волення попиту споживачів всіх рівнів у телекомунікац1

ійних послугах відповідної якості, що сприятиме ство1

ренню необхідних умов для розвитку та благополуччя

суспільства.

Отже, підсумовуючі, пропонуємо наступне визначення

дефініції терміна "державне управління у сфері телекомун1

ікацій" — як цілеспрямованого впливу держави на сферу

телекомунікацій, що реалізується організаційно1правовою

діяльністю уповноважених органів із забезпечення та реал1

ізації державної політики шляхом формування державної

політики у сфері телекомунікацій, створення нормативно1

правової бази та нормативно1технічної документації, вста1

новлення вимог щодо рівня якості телекомунікаційних по1

слуг, впровадження гармонізованої зі світовими вимогами

технічної політики, сприяння впровадженню нових техно1

логій та засобів телекомунікацій, спрямованої на всебічне

задоволення потреб людини, суспільства та держави у те1

лекомунікаційних послугах.

Запропоноване визначення терміна "державне управ1

ління у сфері телекомунікацій" надає методологічні підста1

ви для більш чіткого розмежування повноваження між інсти1

туціями державного управління та державного регулюван1

ня, подальшого уточнення переліку та змісту функцій дер1

жавного управління в цій сфері, а також визначення особ1

ливостей реалізації механізмів державного управління у

сфері телекомунікацій.

ВИСНОВКИ
1. Аналіз особливостей трансформації державного

впливу на сферу телекомунікацій в сучасних умовах пока1

зав необхідність уточнення дефініції "державне управління

в сфері телекомунікацій".

2. Завдання визначення дефініції "державне управ1

ління в сфері телекомунікацій" потребує уточнення виз1

начення родового поняття "державне управління". На ос1

нові аналізу наукових робіт із урахуванням сучасних тен1

денцій досліджень в цій сфері запропоновано авторсь1

ке визначення терміна "державне управління", яке відпо1

відає загальнотеоретичним уявленням про процес управ1

ління.

3. За результатами аналізу визначень державного уп1

равління, наданих для різних галузей, а також вивчення зна1

чення та особливостей сфери телекомунікацій для окремої

людини, суспільства та держави, запропоновано дефініцію

терміна "державне управління у сфері телекомунікацій", що

надає методологічні підстави для подальшого визначення

переліку та змісту функцій державного управління в цій

сфері.
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