
6 German International Journal of Modern Science №7, 2021 

Conclusion. 

To conclude, culture is a set of values, ideas, ob-

jects of human labor and other significant symbols that 

help people as members of society communicate, inter-

pret and evaluate situations. Culture as one of the 

strongest factors of external influence on consumer be-

havior affects the decision to buy and how the con-

sumer will use this or that product. Manufacturers need 

to manufacture and sell their products in accordance 

with the cultural characteristics of consumers of a par-

ticular country. Culture is associated with traditions, 

prohibitions and basic relations existing in a social en-

vironment in which certain people are located. It gives 

the direction of development for the person and her way 

of life. There are values and norms that are fundamental 

to the consumer and which determine his behavior. For-

mation of values in a person begins with the moment of 

the beginning of socialization, and these values subse-

quently influence consumption. The basic values show 

how the product is used in society. They ensure the abil-

ity of communicative programs to be associated with 

trademarks. Great influence is exerted by the family, 

the church, the school, and also the struggle for sur-

vival. Value is also influenced by the media. Internal 

values of a person are formed under the influence of his 

personal life position, education, as well as representa-

tives of his generation. The values of one generation are 

inculcated in the following primarily in the family, 

school and with the help of religion. This triad plays a 

key role in the assimilation of social values. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the processes of transformation in the structure of education and self-

education among public authorities at the regional level. Since independence, Ukraine has undergone processes of 

transformational changes in the civil service, the creation of educational institutions network, advanced training 

and the creation of a favorable environment for professional self-education of government officials at various 

levels. The basic level of the power vertical becomes a united territorial community, which exercises its own 

powers being closest to the citizens. It ensures the functioning and creation of social facilities (culture, education, 

medicine, utilities, etc.). All organizational activities are carried out by officials of local self-government bodies 

and structural subdivisions of executive bodies at the regional level. 
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The level of assessment and trust performed by the residents of the territory depends on the coordinated work 

of public authorities in the region and communal institutions of the community. And the level of work of govern-

ment depends on the degree of professional activity and the completeness of the powers’ exercise, aimed at meeting 

the demand of citizens for services: education, culture, medicine, social support. Criteria on which the issue of 

improving the living standards of citizens depends and outline their life prospects. Accordingly, public administra-

tion should be carried out by officials, civil servants who have the appropriate educational qualifications, able to 

develop independently and ensure organizational and administrative activities at a high level. 

Анотація 

Стаття присвячена дослідженню процесів трансформації структури освіти і самоосвіти посадових осіб 

органів публічної влади на регіональному рівні. За часи незалежності в Україні пройшли процеси з транс-

формаційних змін державної служби, створення мережі закладів з навчання, підвищення кваліфікації та 

створення сприятливого середовища для професійної самоосвіти службовців органів влади різного рівня. 

Базовим рівнем владної вертикалі стає об’єднана територіальна громада, яка виконує власні повноваження 

та найближча до громадян. Саме вона забезпечує функціонування та створення соціальних об’єктів тери-

торії (культури, освіти, медицини, комунальні підприємства тощо). Всю організаційну діяльність здійсню-

ють посадові особи органів місцевого самоврядування та структурні підрозділи органів виконавчої влади 

регіонального рівня. 

Від злагодженої роботи органів публічної влади в регіоні та комунальних закладів громади залежить 

рівень оцінки й довіри до них з боку жителів території. А рівень роботи органів влади залежить від ступеня 

професійної діяльності та повноти виконання повноважень направлених на задоволення запиту громадян 

на послуги: освіти, культури, медицини, соціальної підтримки. Критерії від яких залежить питання покра-

щення рівня життя громадян та окреслюються їх життєві перспективи. Відповідно державне управління 

має здійснюватися посадовими особами, державними службовцями, які мають відповідну освітню квалі-

фікацію, спроможних самостійно розвиватися та забезпечити організаційно-розпорядчу діяльність на ви-

сокому рівні.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді 

та зв'язок з важливими науковими чи практич-

ними завданнями. В Україні проходять публічнi 

реформи, які сконцентровані на децентралізацію та 

демократизацію взаємовідносин інститутів держав-

ної й регіональної влади; перезавантаження повно-

важень, відповідальності й нового змісту діяльності 

місцевої публічної влади; трансформації змісту 

професійної діяльності посадових осіб влади, фор-

мальної і неформальної освіти службовців тощо. 

Всі процеси реформування публічного простору 

держави та рігіонів пов’язано із процедурами інте-

грації в контексті «Україна-ЄС». 

Наразі, основною мотивацією до широкої кон-

солідації зусиль громади постають організаційні 

проблеми підвищення ефективності самоорганіза-

ції, яка має сприяти запровадженню європейських 

стандартів рівня життя, освіти, медицини, доступ-

ності соціальної інфраструктури і ефективного зру-

шення у подоланні соціально-економічних проблем 

громади. Особлива місія покладається на організа-

ційну і комунікативну дію публічної системи дер-

жавної влади, місцевого самоврядування та активне 

долучення до регіональних процесів всіх громадян. 

Ключовою фігурою таких комунікацій та організа-

ційної діяльності постає посадова особа публічного 

управління, яка має постати освіченою, професій-

ною та компетентісно-орієнтованою особистістю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження проблем реформи публічної влади та по-

шуку сучасних моделей розвитку громадянського 

суспільства і організаційної діяльності в Україні 

знаходить своє дослідження, а саме: Авер’янова В., 

Баймуратова М., Бердавова О., Бородіна Є., Ваку-

ленка В., Гринчука Н., Дмитренка К. Колтуна В., 

Куйбіди В., Лазора О., Саханенка С., Серьогіна С., 

Сиченка В., Кулєшова О. та ін.. Дослідники узага-

льнили окремі аспекти теорії і практичних процесів 

демократизації та діяльності громади освітньому 

розвитку громади, компетентісного і освітнього ро-

звитку посадових осіб регіональної влади. Актуаль-

ними є дослідженнея представників європейської 

та американської наукових шкіл: стан й перспек-

тиви розвитку публічних інститутів влади, розши-

рення демократичних основ організаційної діяль-

ності центру і рігонів, можливі перспективи нових 

процесів. Необхідно відмітити, що для українських 

реалій є досить гострими питання: повноти дослі-

дження проблем становлення нових моделей сис-

теми освіти/самоосвіти посадових осіб місцевої 

влади; стратегії розвитку територіальної громади, 

нової регіональної політики та перспективи розви-

тку мережі закладів освіти. 

Формування цілей дослідження. Регіональна 

влада і організаціїні процеси з демократизації й де-

централізації потребують вибудовування нових мо-

делей, індивідуальних траєкторій професійного і 

освітнього зростання посадових осіб державного 

управління та місцевого самоврядування.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Процеси реформування публічного простору на ре-

гіональному рівні оголили старі проблеми із кадро-

вим забезпеченням діяльності органів місцевої 

влади: регіональні структури державної виконавчої 
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влади і місцевого самоврядування. Адже регіона-

льна реформа потребує нових моделей поведінки та 

діяльності посадових осіб публічної влади, які тісно 

пов’язані з освіченістю, професійністю, демократи-

чністю і комунікативністю представників публічної 

влади. Бо освітня система громади, місцеве само-

врядування і структури державної влади, знахо-

дяться у тісному партнерському організаційному 

процесі, який зорієнтовано на створення ефектив-

них умов для задоволення освітніх і життєвих пот-

реб людини для повноцінної самореалізації [1]. Ін-

акше кажучи, українська стратегія і «національні 

темпи розвитку … мусять зосередити зусилля .., як-

от новаторство, освіта, здатність розумно зрівнова-

жити силу та дипломатію, якість політичного ліде-

рства та привабливість демократичного способу 

життя» [2, с.146]. Звичайно, публічний простір по-

требує чіткого стратегічного розуміння послідов-

ності дій, відпрацювання можливих викликів і за-

гроз, окреслення принципів прозорості організацій-

ної діяльності, демократичності управлінських 

процедур та відповідальності за прийняті рішення.  

На сучасному етапі в Україні вже відпрацьо-

вано моделі: нового переліку інституційних питань 

– повноваження, відповідальність і самодостатно-

сті в бюджеті території; нові моделі співіснування, 

співпраці і розвитку соціальних контрактів між 

суб’єктами публічного простору, господарювання 

та громадянськими інститутами; можливості акти-

візації освітнього/самоосвітнього процесу посадо-

вих осіб публічної влади; створюються ефективні 

соціальні інституції для задоволення освітніх пот-

реб службовців тощо. Передусім, як відмічають на-

уковці «на сучасному етапі реформування» вже по-

стало питання щодо «ефективності вирішення пи-

тань місцевого значення» та подолання системної 

кризи публічного простору держави й відновлення 

життєдайності державної системи управління і ад-

міністрування, яка буде ефективною, гнучкою та 

послідовною у реалізації рішень направлених на 

позитивні зміни в регіоні [3, с. 3-4]. 

На нашу думку, ключовим організаційно-дія-

льнісним центром регіонального рівня постає сис-

тема органів місцевого самоврядування (далі – 

ОМС) та посадові особи цих структур. Окрім того 

врядування місцевого рівня вже сформовано й на-

повнено реальним змістом, правом і здатністю рег-

ламентувати значну частину публічних справ й від-

повідально управляти в межах чинного законодав-

ства, в інтересах місцевого населення [4; 5]. 

Основою у регіональних процесах суспільної тран-

сформації стала Концепція реформування місце-

вого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні. Відповідно новими принципами 

служби в ОМС є наступні положення: служіння те-

риторіальній громаді; поєднання місцевих і держа-

вних інтересів; верховенства права, демократизму і 

законності; гуманізму і соціальної справедливості; 

гласності; пріоритету прав та свобод людини і гро-

мадянина; рівних можливостей доступу до служби 

в ОМС з урахуванням їх ділових якостей та профе-

сійної підготовки; професіоналізму, кометентності, 

ініціативності, чесності, відданості справі; підконт-

рольності, підзвітності, персональної відповідаль-

ності за порушення дисципліни і неналежне вико-

нання службових обовязків; дотримання прав міс-

цевого самоврядування; правової і соціальної 

захищеності посадових осіб місцевого самовряду-

вання; захисту інтересів територіальної громади; 

фінансового та матеріально-технічного забезпе-

чення служби за рахунок коштів місцевого бю-

джету; самостійності кадрової політики в територі-

альній громаді. Державна політика щодо служби в 

ОМС здійснюється за деякими напрямками, сред 

яких: організація підготовки та перепідготовки ка-

дрів для публічної служби; правовий та соціальний 

захист посадових осіб; методичне та інформаційне 

забезпечення служби [6; 7]. 

В окреслених концептах публічної реформи 

посилюється актуальність ідей Юргена Хабермаса 

(Jürgen Habermas), який всебічно досліджує євро-

пейські цивілізаційні зміни в публічному просторі 

на тлі загальної потреби у поглибленні демократи-

чного розвитку суспільства і формування сучасної, 

активної й освіченої людини. Певна річ, на думку 

Ю.Хабермаса «моральні світогляди ефективно об-

межують волю тоді …, коли вони укорінені в ети-

чне саморозуміння, скріплюючого турботу про вла-

сне благополуччя із зацікавленістю у справедливо-

сті» [8, с.4]. Незаперечною є думка, що значно 

зростає суспільна і індивідуальна потреба людини 

у розширенні життєвих рамок відповідальної сво-

боди діяльності, отриманні ефективних результатів 

життєтворчості через розуміння власної місії в 

житті та активної суспільної діяльності. Відзнача-

ємо, що Ю.Хабермас запровадив поняття «інстру-

ментальна» та «комунікативна дія», пізніше він ви-

окремив їх у чотирьох ключових типах, а саме: 

стратегічній, нормо-регулювальній, експресивній 

та комунікативній дії. Оскільки на регіональному 

рівні для ефективного вирішення спільних проблем 

потребують об’єднання зусиль громадян, представ-

ників ОМС, державної влади та громадських інсти-

тутцій самоорганізації. Адже регіональний соціаль-

ний ліфт комунікативної дії має рухатись між 

суб’єктами, створювати передумови для подолання 

проблем. 

Останнім часом у розвитку регіонів окресли-

лись стратегічні потреби у швидкості і ефективно-

сті вирішення кризових ситуацій розвитку, які в су-

часних умовах проявляються паралельно із тенден-

ціями: погіршення якості та доступності до 

публічних послуг через ресурсну неспроможність 

ОМС на здійснення власних повноважень; неузго-

дженість регіональної політики щодо соціально-

економічного розвитку та інтересами окремих те-

риторій; нерозвиненість окремих форм прямого на-

родовладдя: солідарності дій, захисті прав та інте-

ресів усіх громадян, співпраця суспільних інститу-

цій на території; зниження рівня професійності 

посадових осіб ОМС через недостатній рівень кон-

курентоспроможності, престижності посад і ефек-

тивності рішень; корпоратизація ОМС, закритість і 

непрозорість їх діяльності, корупція та соціальна 

напруга у процесі роботи; правові/інституційні 
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прогалини в тріаді «повноваження-відповідаль-

ність-самодостатність», які неузгоджені з регіона-

льною адміністративно-територіальною реформою. 

З окреслених тенденцій посилюються причини 

актуалізації проблеми загального і стратегічного 

аналізу потреби у професійно-освітньому розвитку 

державно-управлінських кадрів, ас саме: складових 

елементів організації професійного навчання; зага-

льних принципів, методів і технологій аналізу про-

фесійної підготовки; вибудовуванні ефективної мо-

делі компетнтності державних службовців і посадо-

вих осіб місцевого самоврядування; розумінні 

реальної потреби особистості у інтерактивній й ін-

тегрованій освіті. Вказані сукупні професійно-осві-

тні ознаки мають стати основою для створення ре-

єстру для прогнозування: перспектив з розвитку си-

стеми підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; розроблення стратегії й планів профе-

сійного навчання працівників, навчальних програм 

різних форм/видів навчання; розроблення моделей 

неперервного навчання за профілями/галузями 

компетентностей [9]. Відповідно окреслений аналіз 

має стати складовою функції з вивчення, оцінки, 

систематизації та узагальнення різноманітної інфо-

рмації про стан кадрового забезпечення, якісний 

склад, рівень компетнтісного формального і нефор-

мального розвитку, наявність проблем у професій-

ній діяльності, розуміння перспектив для самостій-

ного розвитку тощо. В окресленому векторі органі-

заційно-кадрової роботи постає певне число 

запитань, на які мало об’єктивних відповідей. 

Разом з тим одна із проблем сучасної публічної 

служби є ситуація із формуванням регіональних 

концепцій становлення і реалізації індивідуальної 

освітньої траєкторії посадової особи державного 

управлінні та ОМС, яка має вибудовувати персона-

льний шлях реалізації особистісного потенціалу, 

що формується з урахуванням його професійної ді-

яльності, здібностей, інтересів, потреб, мотивації 

до професійно-освітнього зростання, індивідуаль-

них можливостей й досвіду. Без сумніву, що 

обов’язково мають враховуватися індивідуальні 

можливості вибору видів, форми і темпу здобуття 

освіти, суб’єктів освітньої діяльності й запропоно-

ваних програм, навчальних циклів та їх рівень скла-

дності, методи і засоби навчання, стимули до пос-

тійної самоосвіти [10; 11; 12]. Зіставлення окресле-

ного засвідчує, що переважно освіта й самоосвіта 

службовця сприяє формуванню індивідуальних 

компетентностей, які є свідченням динамічності 

комбінації знань, умінь, навичок, способів мис-

лення, світоглядів, цінностей, інших особистісних 

якостей. В результаті вони визначають здатність 

особи до публічної соціалізації та ефективної про-

фесійної діяльності. 

Певна річ, що загальною кваліфікаційною ви-

могою до кандидатів на посади державних службо-

вців є наявність повної вищої освіти за професій-

ним спрямуванням. У 1992 році для відповідної під-

готовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

кадрового складу службовців публічної влади було 

створено Інститут державного управління і само-

врядування при Кабінеті Міністрів України, який в 

подальшому трансформовано в Українську (з 2003 

року – Національну) академію державного управ-

ління при Президентові України, до її складу вхо-

дять 4 регіональні інститути.  

Станом на 01.01.2021 року у Дніпропетровсь-

кій області серед закладів вищої освіти діяли 8 ус-

танов, які здійснюють підготовку кваліфікованих 

кадрів за освітньо-професійною програмою: «Уп-

равління та адміністрування» зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» за пер-

шим (бакалаврським), другим (магістерським) та 

третім (PhD) рівнями вищої освіти. Освітньо-про-

фесійні програми з підготовки здобувачів вищої 

освіти (далі – ЗВО) за відповідними рівнями вказа-

ної спеціальності розробляються випускаючою ка-

федрою за наявності гарантів освітніх програм та 

професорсько-викладацького складу для забезпе-

чення виконання змісту навчальної програми. На 

підставі освітньо-професійних програм розробля-

ються: навчальні плани, які формують перелік і об-

сяг навчальних дисциплін у кредитах ECTS; послі-

довність їх викладання і форми проведення навча-

льних занять; форми поточного і підсумкового 

контролю. Підготовка фахівців за рівнями вищої 

освіти включають цикли дисциплін: обов’язкові 

(гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

– 270.0 годин, що складає 9.0.кредитів ECTS; про-

фесійний цикл – 930.0 годин, 31.0 – ECTS); вибір-

ковий компонент (дисципліни самостійного вибору 

закладу освіти: професійний і практичний блоки – 

240.0 годин, що складає 8.0 - ECTS; за вибором здо-

бувачів освіти: професійний і практичний блок – 

540.0 годин, що складає – 18.0 ECTS). Окремо від-

ведено години: дипломування та підсумкову держа-

вної атестації (450.0 годин, що становить 15.0 – 

ECTS); практичну підготовку на конкретному ро-

бочому місці (обсяг: 270.0 годин, 9.0 – ECTS) та за-

хист дипломної роботи. Загальний обсяг підготовки 

ЗВО другого (магістерського) рівня складає 16 мі-

сяців та становить – 2700.0 годин, 90.0 кредитів 

ECTS. 

Завдяки окресленому після завершення нав-

чання подає документи на працевлаштування до ві-

дповідного органу влади, пройшовши відбіркові 

процедури приступає до роботи на посаді. Чинним 

законодавством України передбачено проведення 

заходів направлених на підвищення кваліфікації 

посадовців за напрямком професійної діяльності, 

проходженням короткотермінових курсів (одно-

денних (8 год.), тижневих (30 год) та індивідуаль-

ними планами щодо проходження певних освітніх 

процедур за моделлю самоосвіти. Відповідно до но-

рмативів визначених Національним агенством Ук-

раїни з питань державної служби визначено: 1) за 

тривалістю та інтенсивністю програми підвищення 

кваліфікації поділяються на: довгострокові (профе-

сійні (сертифікатні)) програми підвищення кваліфі-

кації обсягом не менше двох кредитів ЄКТС; коро-

ткострокові програми обсягом 0,2 – 1 кредит ЄКТС; 

2) за змістом програми підвищення кваліфікації по-

діляються на: загальні та спеціальні програми [13]. 

За останній час в Дніпропетровському регіоні 

в рамках співпраці із європеськими інституціями 
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ЗВО приймають активну участь у освітніх програ-

мах за стандартами Європейського Союзу, які фі-

нансуються за кошти країн-учасників ЄС за освіт-

німи програмами з популяризації національного 

досвіду у публічному просторі України: Швейцар-

сько-український проєкт DESPRO (формування не-

обхідних управлінських і проектних спроможнос-

тей у регіонах та у громадах); DOCCU (Швейцар-

сько-український проєкт «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні); U-LEAD (Німеччина, 

Польща, Швеція, Данія, Естонія та Словенія: Підт-

римка реформи децентралізації в Україні/U-LEAD 

з Європою – програма для України з розширення 

прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності 

та розвитку); DOBRE (проект Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID); Програма «Деце-

нтралізація приносить кращі результати та ефекти-

вність»: Покращене стратегічне планування; Міс-

цевий економічний розвиток (далі – МЕР); Проект-

ний фонд МЕР; Покращення комунальних послуг; 

Фонд Інфраструктури; Фонд міжмуніципального 

співробітництва; Фонд заохочувальних грантів; 

Покращена робота ОМС; Бюджетування та управ-

ління фінансами; Покращення в залученні грома-

дян; Місцеві ради молоді; Публічна інформація і 

комунікація); EGAP (Фонд Східна Європа та Фон-

дом Innovabridge реалізовує Програму: Електронне 

урядування задля підзвітності влади та участі гро-

мади) тощо.  

У січні 2021 року було продовжено активну 

освітньо-просвітницьку діяльність за ініціативою 

Програми «U-LEAD з Європою»/«U-LEAD with 

Europe»: «Кроки для керівників», участь у цьому 

проєкті разом зі 150-ма лідерами громад інших об-

ластей України беруть участь в тому числі – 19 го-

лів сільських, селищних та міських рад Дніпропет-

ровського регіону. Організатори проєкту приймали 

заявки від нових об’єднаних територіальних гро-

мад, а після їх реєстрації. провели фінальний кон-

курсний відбір для безпосередньої участі у різних 

заходах визначених програмою співпраці. Так, єв-

ропейським проєктом передбачено проведення 11 

онлайн-семінарів та 4 інтерактивних ворк-шопів, за 

підсумками навчання учасники підготували власні 

проєкти громади, здійснивши захист, в подаль-

шому реалізують в громаді через багаторівневе спі-

вфінансування. У лютому вже пройшов вебінар за 

темою «Стратегічне лідерство та управління», ко-

ординацію всіх передбачених заходів будуть здійс-

нювати регіональні офіси Програми «U-LEAD з Єв-

ропою», які відкрито в областях України [14]. Су-

часні кроки для керівників – це системний/якісний 

підхід до формування професійних знань і навичок 

через розуміння ключових вимірів, пріоритетів та 

результатів діяльності місцевої/регіональної влади. 

У такий спосіб здійснивши порівняльні харак-

теристики відомостей діючих ОМС у Дніпропет-

ровській області, відмічаємо, що у 2015 році, їх 

було 308 рад, з них: 288 – сільських та 20 – міських, 

то, станом на 01.03.2021 року, в результаті реформи 

ОМС сформовано – 75 громад, до їх числа входять, 

як міські, так і сільські громади [15; 16; 17]. Отри-

мані результати свідчать, що проходять процеси за-

безпечення кадровими фахівцями органів регіона-

льної влади, окреслюються ефективні організаційні 

процедури з підготовки, перепідготовки і підви-

щення кваліфікації посадових осіб в контексті де-

мократизації діяльності, дебюрократизації управ-

лінських процесів, ефективності і професійності 

роботи, попередження корупції і посилення уваги 

до стратегічного планування діяльності тощо.  

Висновки із цього дослідження і подальші 

перспективи. Таким чином, дослідивши процеси 

структурних змін в ході демократизації і децентра-

лізації, відмічаємо, що публічні органи влади прий-

шли до розуміння нових тенденцій й змісту системи 

освіти державних службовців та посадових осіб мі-

сцевого самоврядування. Встановлено, що нові мо-

делі освітніх інституцій перебувають у процесах 

пошуку нових освітніх систем на регіональному і 

загальнодержавному рівнях. Одна із ефективних 

моделей трансформації організаційної структури 

ЗВО з підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації посадовців відповідно до освітніх і 

професійних стандартів Європейського Союзу.  

За результатами дослідження відзначаємо по-

зитивні та негативні тенденції у сфері вищої освіти 

з організації змістовної й якісної підготовки та під-

вищення кваліфікації посадових осіб на регіональ-

ному рівні, серед яких: нормативне врегулювання 

професійної та освітньої діяльності посадових осіб 

органів влади; посилення відповідальності за ефек-

тивність організаційної діяльності; відсутність ефе-

ктивної моделі процедури підвищення кваліфікації 

посадових осіб за відповідними освітніми програ-

мами; неготовність посадових осіб формувати інди-

відуальну траекторію підвищення освітнього рівня 

в контекстах демократизації і децентралізації регі-

ональної влади; вибудовування кошторису місце-

вих бюджетів направлених на підготовку, переква-

ліфікацію та підвищення кваліфікації посадових 

осіб тощо. 
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Abstract 

Throughout the world have been looking for reducing significant ways for Global warming and greenhouse 

gas (GHG) emissions. Kazakhstan is located in Central Asia, has been managed the natural resource management 

badly, that is influenced by environmental degradation for many years. Kazakhstan is being faced with difficulty 

to stop carbon dioxide (CO2) emissions due to its growing power plant energy consumption. A detailing and ac-

curate calculation of CO2 emissions in Kazakhstan in terms of production and consumption is the first step in 

further action. The efficient use of petroleum products plays an important role in reducing total CO2 emissions in 

the power plant energy sector. This study uses a simulation calculation and a Computable general equilibrium 

(CGE) model because it takes into account the interaction between power energy products and the economy. In 

2005 Social Accounting Matrix (SAM) table of Kazakhstan was used for simulation. This study contains three 

scenarios of Business as Usual (BaU) and CO2 emissions that were developed and predicted by the production-

based CO2 emission inventory in Kazakhstan from 2020 to 2035. An Input-Output (IO) table covering 18 indus-

tries in Kazakhstan which were including information on five power energy generating industries. Depend on the 

simulation results, policymakers emphasize that controlling the growing energy consumption and CO2 emissions 

in Kazakhstan, improving fuel efficiency is to be an important strategy. Implementing a coal resource tax policy 

is an appropriate measure to further reduce CO2 emissions, and there is an urgent need to develop renewable 

energy. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://decentralization.gov.ua/areas/0562
https://decentralization.gov.ua/areas/0562
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-3-5
https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-3-5
https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-7-2-11-25

