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СЕКЦІЯ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRATION: 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

УДК 353.2
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Дьомін М.В.
аспірант
Навчально-науковий інститут публічного 
управління та державної служби 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Будь-яка соціальна система під час свого роз-
витку проходить певні етапи: формування, 
активності (реалізації своїх завдань), досяг-
нення цілей та завдань, еволюція (розвиток) 
своєї структури та постановка нових цілей 
через призму переосмислення (оцінювання). 
При цьому кожна соціальна система є само-
відновною саме завдяки останньому етапу, 
оскільки її подальше існування обумовлене 
існуванням та досягненням все нових цілей 
і завдань. 
Відтак, соціальна система перманентно 
перебуває в постійному розвитку, а її 
рушійна сила – це переосмислення (оціню-
вання) попередніх етапів існування. Без про-
ходження цього етапу існує обґрунтований 
ризик самознищення або занепаду соціальної 
системи. 
Публічне управління як інструмент впливу 
на соціальну систему (державу та її інсти-
тути) проходить подібні періоди свого роз-
витку. 
Безумовно, чи не найважливішою складо-
вою публічного управління виступає якраз 
механізм оцінювання ефективності впливу 
суб’єктів управління на розвиток суспільних 
відносин, економіки, екології та інших сфер 
людського буття. 
Україна як держава та її бюрократичний 
апарат вже достатньо тривалий час свого 
існування не має дієвої та ефективної сис-
теми оцінювання публічного управління; 
більш того навіть вчені почали вивчати цю 
складну тему лише декілька останніх років. 
Відповідно, за таких умов розвитку системи 
публічного управління досить складно гово-
рити про її послідовність, передбачуваність, 
обґрунтованість, цілеспрямованість, які є 
основними принципами (засадами) публіч-
ного управління в розвинутих країнах світу. 
Очевидно, що лише формування системи 
оцінювання ефективності публічного 
управління, безсумнівно, здатне надати від-
повіді на безліч запитань подальшого роз-
витку держави, як то: наскільки діяльність 
суб’єктів публічного управління є цілеспря-
мованою; чи використовуються найдієвіші 
засоби досягнення певних цілей управлін-
ської діяльності; які саме сфери потребу-
ють особливої уваги суб’єктів публічного 
управління тощо. 
Відтак, метою цієї наукової статті є нама-
гання провести узагальнення теоретич-
них та методологічних засад оцінювання 
ефективності в науці публічного управління, 
здійснення теоретичного формулювання 
деяких основних понять, якими оперує 
система оцінювання, виявлення подальших 
векторів наукового дослідження в аспекті 
регіонального управління. 

Ключові слова: публічна політика, оціню-
вання, ефективність політики, розвиток, 
система оцінювання політики.

Any social system during its development 
goes through certain stages: formation, activity 
(realization of its tasks), achievement of goals 
and objectives, evolution (development) of its 
structure and setting new goals through the prism 
of rethinking (evaluation). At the same time, each 
social system is self-renewing due to the last 
stage, because its continued existence is due to 
the existence and achievement of new goals and 
objectives.
Thus, the social system is constantly evolving, 
and its driving force is a rethinking (evaluation) 
of previous stages of existence. Without passing 
this stage, there is a reasonable risk of self-
destruction or decline of the social system.
Public administration as an instrument of 
influence on the social system (the state and its 
institutions) goes through similar periods of its 
development.
Undoubtedly, the most important component 
of public administration is the mechanism of 
assessing the effectiveness of the influence 
of government entities on the development of 
social relations, economy, environment and other 
spheres of human existence.
Ukraine as a state and its bureaucracy has 
not had an effective and efficient system of 
evaluating public administration for a long time; 
moreover, even scientists have only begun to 
study this complex topic in the last few years.
Accordingly, under such conditions of 
development of the public administration system 
it is quite difficult to talk about its consistency, 
predictability, validity, purposefulness, which 
are the basic principles (principles) of public 
administration in developed countries.
Obviously, only the formation of a system 
for evaluating the effectiveness of public 
administration, of course, can provide answers 
to many questions of further development of 
the state, such as: how the activities of public 
administration are purposeful; whether the most 
effective means are used to achieve certain 
goals of management; which areas need special 
attention of public administration entities, etc.
Therefore, the aim of this scientific article is to try 
to generalize the theoretical and methodological 
principles of evaluating the effectiveness 
of the science of public administration, the 
implementation of theoretical formulation of 
some basic concepts of the evaluation system, 
identifying further vectors of research in regional 
governance.
Key words: public policy, evaluation, policy 
effectiveness, development, policy evaluation 
system.
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Вступ. Попри достатньо жвавий інтерес 
науковців до тематики оцінювання в аспекті 
публічного управління в науковій площині є 
недостатньо узагальненими питання теоре-
тичного та методологічного підґрунтя. 

Окрім того, практично відсутні наукові 
доробки, які би досліджували як понятійний 
апарат, так і інші складові цієї системи: прин-
ципи побудови; завдання; суб’єктів оціню-
вання та методології її здійснення. 

Ця наукова стаття має за ціль здійснити 
спробу теоретичного узагальнення напра-
цювань науковців щодо системи оцінювання 
ефективності в публічному управлінні. 

Найбільш відомими науковцями в цій сфері 
наукового пізнання є наступні: В. Авер’янов, 
Г. Атаманчук, В. Бабаєв, В. Бакуменко, 
В. Князєв, В. Мамонова, О. Машков, Н. Нижник, 
О. Оболенський, В. Сороко, Ю.П. Шаров та 
інші відомі вчені. 

Виклад основного матеріалу. Вирішення 
будь-якої наукової проблеми логічно розпочи-
нається з усвідомлення сутності явищ та про-
цесів, які її наповнюють.

У цьому сенсі критично важливо достеменно 
з’ясувати природу ефективності, результатив-
ності та оцінювання в контексті науки публіч-
ного (державного) управління. 

З. Коваль зауважує, що результативність 
виступає одним із базових критеріїв оціню-
вання ефективності, при цьому абсолютним 
показником результативності є ефект. Разом 
з тим результативність визначається спів-
відношенням отриманих наслідків і введених 
факторів [1, с. 353].

І. Розпутенко результативність управління 
інтерпретує цілеспрямованістю на створення 
потрібних, корисних речей, здатних задоволь-
няти певні потреби, забезпечити досягнення 
кінцевих результатів, адекватних поставленим 
цілям управління [2, с. 49].

У свою чергу Л. Приходченко пропонує 
розглядати результативність як явище, яке 
пов’язане із технічною раціональністю, коли 
результати порівнюються з цілями, а відтак, 
результативність ототожнюється зі ступенем 
досягнення цілей. Обов’язковою вимогою тут 
є також і зіставлення з використаними ресур-
сами [3, с. 126]. 

У цьому науковому пошуку пропонується 
розуміти під результативністю публічного 
управління показники рівня досягнення пев-
них цілей, які відображені в документах стра-
тегічного планування, отриманих в результаті 
ціленаправленої, системної та планомірної 
діяльності суб’єктів публічного управління з 
максимальним використанням наявних ресур-
сів (економічних, організаційних тощо). 

У свою чергу ефективність доцільно визна-
чати як наслідки ціленаправленої, системної 
та планомірної діяльності суб’єктів публічного 
управління, які перебувають поза межами 
організаційної складової та самої діяльно-
сті цих суб’єктів, які оцінюються крізь призму 
затрат (економічних, організаційних тощо) та 
їх впливу на «неекономічні» показники сус-
пільного розвитку (рівень індексу людського 
капіталу, рівень мобільності населення тощо) 
[4, с. 43-44].

Не менш важливим є думка Д. Олійника 
про те, що для розуміння внутрішньої сутності 
оцінки і ефективного її застосування необхідно 
розрізняти оцінку як функцію, оцінку як процес 
і оцінку як результат [5, с. 276]. 

Відповідно, оцінку як функцію можливо 
інтерпретувати як певні завдання суб’єктів 
публічного управління (як державних органів, 
так і приватних інституцій) щодо систематич-
ного, упорядкованого та обґрунтованого про-
цесу збору, аналізу та інтерпретації отриманих 
даних щодо ефективності публічного управ-
ління в певній сфері суспільного життя. 

Оцінка як процес являє собою систему 
логічно взаємопов’язаних етапів, які засновані 
на єдиних принципах, правилах та методології 
оцінювання, та мають за мету надати за наслід-
ками узагальнення та інтерпретації результати 
аналітично-пошукової роботи. При цьому, 
найважливішими компонентами є вивірена, 
логічна та об’єктивна методологія оцінки та 
принципи, на основі яких вона реалізується. 

І, нарешті, оцінка як результат – це конкретні 
науково обґрунтовані аналітичні дані, за допо-
могою яких суб’єкти публічного управління 
можуть з’ясувати ступінь ефективності реалі-
зації політики, проблеми та виклики в реаліза-
ції та перспективні напрямки й механізми впро-
вадження публічної політики у певній сфері. 

У розвинених країнах світу терміном «оціню-
вання» в двох основних аспектах: оцінювання 
(evaluation), що застосовується в публічному 
управлінні та загальне розуміння оцінювання 
(assessment) [6, с. 23-24]. 

Оцінювання (evaluation) – це визначення 
змін за результатами реалізації політики, 
програми, проєкту задля того аби зрозуміти: 
чи були досягнуті заплановані результати; 
наскільки вірними були припущення щодо 
результатів політики, програми, проєкту; 
наскільки результативними, ефективними і 
стійкими є зміни [6, с. 23]. 

Фактично це визначення акумулює в собі 
загальне призначення та основні завдання 
оцінювання публічної політики.

Загальне розуміння оцінювання (assess-
ment) – це процес, який може бути несистем-
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ним, зі збору інформації, її аналізу та форму-
вання суджень на його основі. Цей термін має 
певні відмінності від оцінювання (evaluation), 
оскільки останній використовується як кон-
кретний термін щодо оцінювання політик, про-
єктів та програм [6, с. 24]. 

При цьому необхідно звернути увагу на 
те, що зарубіжні вчені й досі не дійшли згоди 
щодо єдиного визначення оцінювання в галузі 
публічного управління.

Майкл Скрайвен, один із засновників сучас-
ного оцінювання, у свій час говорив про те, що 
існує близько шістдесяти різних термінів, які 
означають оцінювання і можуть використову-
ватися в тому чи іншому контексті. Тут, здебіль-
шого, йдеться про такі дієслова, як оцінювати, 
аналізувати, рецензувати, розглядати, судити, 
ранжувати, вивчати, перевіряти тощо [7, с. 5].

Проте, у вітчизняній науці публічного (дер-
жавного) управління в частині оцінювання 
публічної політики в певній сфері доцільно 
оперувати саме терміном evaluation, який буде 
найбільш належним чином відповідати зару-
біжним науковим уявленням. 

Зарубіжна наука та практика публіч-
ного управління (врядування) використовує 
в  своєму арсеналі наступні різновиди оціню-
вання в загальній її системі: 

– оцінювання впливу (impact evaluation); 
– передоцінювання (ex-ante evaluation); 
– постоцінювання (ex-post evaluation); 
– оцінювання процесу (process evaluation); 
– оцінювання результатів (outcome evalua-

tion).
Через велику палітру сенсів, які закладено 

в основу оцінювання публічного управління 
зарубіжної науки, доцільним буде коротко роз-
глянути їх детальніше. 

Під оцінюванням впливу (impact evaluation) 
зарубіжні колеги-вчені розуміють система-
тичне вивчення змін, які стали наслідком кон-
кретних заходів, здійснених в рамках політики, 
програми, проєкту [6, с. 25]. 

Передоцінювання (ex-ante evaluation) про-
водиться на початку впровадження політики, 
програми, проєкту та має за мету визначення 
чи правильно було ідентифіковано проблему; 
чи відповідають цілі політики, програми, про-
єкту та способи їх досягнення потребам; 
чи достатніми є наявні ресурси та чи пра-
вильна логіка закладена в процес досягнення 
змін [6, с. 24]. 

Фактично наведений вище тип оцінювання 
можливо визначити як оцінювання підготов-
чого етапу реалізації публічної політики, на 
етапі якого надважливо оцінити всі виклики, 
на які спрямовано таку політику, інструменти 
їх подолання (досягнення результату) та наяв-

ність ресурсів (матеріальних, організаційних, 
правових тощо). 

Постоцінювання (ex-post evaluation) роз-
глядається як різновид оцінювання, що про-
водиться через кілька років після завершення 
реалізації політики, програми, проєкту. Таке 
оцінювання має на меті з’ясувати, які фак-
тори вплинули на досягнення чи недосягнення 
успіху реалізації; оцінку сталості результатів та 
впливу політики, програми, проєкту; надання 
рекомендацій для майбутніх політик, програм 
та проєктів [6, с. 24].

Вбачається, що цей вид оцінювання є 
надважливим, оскільки за допомогою його 
результатів можливо реально оцінити успіш-
ність заходів публічної політики в певній сфері 
та напрацювати практичні рекомендації, з ура-
хуванням попереднього практичного досвіду, 
задля більшої успішності та ефективності реа-
лізації публічної політики. 

 Оцінювання процесу (process evaluation) є 
ще одним різновидом оцінювання, яким опе-
рують зарубіжні науковці та практики, який 
сфокусований на процесі реалізації публічної 
політики та включає в себе оцінювання доступу 
до послуг, їх якість, рівень задоволеності спо-
живачів, підхід до управління політикою. 

Окрім того, такий різновид оцінювання 
спроможний дати розуміння культурного, соці-
ально-політичного, юридичного, економічного 
контекстів, що можуть вплинути на імплемен-
тацію публічної політики в певній сфері сус-
пільного життя [6, с. 25]. 

Саме такими своїми можливостями цей 
різновид має велике значення для успішної 
реалізації публічної політики, оскільки саме за 
допомогою нього можливо отримати відпо-
віді на побічні (але не менш важливі) чинники, 
що сприятимуть або заважатимуть її реалізації 
у певних умовах, конкретному соціумі тощо. 

Завершальним різновидом оцінювання 
в контексті зарубіжної науки є оцінювання 
результатів (outcome evaluation), що визначає 
наскільки заходи політики вплинули на досяг-
нення цілей, а також до яких запланованих 
та незапланованих кінцевих результатів при-
звела така політика [6, с. 26]. 

Також закордонні науковці виділяють і такі різ-
новиди оцінювання як формативне оцінювання 
(розглядає використані шляхи реалізації публіч-
ної політики), сумативне оцінювання (тобто оці-
нювання результату або впливу) та перспективне 
оцінювання (стосується ймовірних результатів 
запропонованої політики) [8, с. 9-10]. 

На нашу думку, важливим є також визна-
чення напрямків, для яких може бути застосо-
вано оцінювання політики в контексті публіч-
ного (державного) управління. 
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З цього приводу вбачається за доцільне 
погодитись зі спеціалістами з оцінювання, які 
зазначають, що можливо виокремити чотири 
основні напрями застосування оцінювання: 

• етичний: інформувати політичних лідерів 
та громадян про хід реалізації політики або 
програми та досягнуті при цьому результати. 
Ця мета поєднує в собі завдання покращення 
обліку, обробки інформації та сприяння демо-
кратії; 

• управлінський: забезпечити більш раці-
ональний розподіл фінансових та людських 
ресурсів серед «конкуруючих» програм, підви-
щити якість управління програмами, а також 
якість результатів таких програм; 

• для прийняття рішень: підготувати базу 
для прийняття рішень щодо продовження, 
припинення або внесення змін до політики чи 
програми; 

• освітньо-мотиваційний: сприяти освіті та 
мотивації державних установ та їхніх партне-
рів, даючи їм можливість розуміти процеси, з 
якими вони працюють, та співвідносити свою 
діяльність з відповідними цілями [8, с. 11]. 

Безумовно, що методика проведення оці-
нювання ефективності реалізації публічної 
політики є наріжним каменем всієї теорії оці-
нювання, оскільки саме на цьому рівні закла-
дають не тільки принципи, але й певні критерії, 
індикатори цих критеріїв тощо. 

У рамках цього наукового узагальнення, 
вочевидь, недоцільно розглядати всі існуючі 
методики оцінювання, проте слід зазначити, 
що найбільш поширеною та універсальною 
серед них є методика, яка розроблена спеці-
аліста Світового Банку. 

Під час такого дослідження пропонується 
враховувати такі показники:

1) показник публічного управління;
2) показники оцінки державної політики, 

ділового клімату, якості регулювання, рівня 
корупції та якості державних послуг у контексті 
взаємодії бізнесу та держави;

3) показники оцінки якості управління, діло-
вого клімату, конкурентного середовища, 
рівня корупції в контексті взаємодії бізнесу та 
держави в країнах з перехідною економікою;

4) показник сприйняття корупції;
5) показник економічної свободи організа-

цій приватного сектору економіки;
6) показник непрозорості влади;
7) показник ефективності публічного управ-

ління, що формується на основі опитувань 
державних службовців та інших суб’єктів.

Проте на думку автора на сучасному етапі 
розвитку суспільства необхідним та дуже 
ефективним може стати методика, яка запро-
понована експертами Організації Об’єднаних 

Націй, яка покликана оцінювати ефективність 
реалізації публічної політики крізь призму роз-
витку людського капіталу. 

В основу цієї методики покладено порів-
няння наступних даних:

– цілей, практично здійснюваних у публіч-
ному управлінні, з цілями, які об’єктивно 
визначені суспільними потребами;

– цілей, реалізованих в управлінських про-
цесах, з результатами, отриманими при зов-
нішньому вираженні публічного управління 
(рішення і дії посадових осіб, органів тощо);

– об’єктивних результатів управління із 
суспільними потребами та інтересами;

–  суспільних витрат, пов’язаних з публічним 
управлінням, з об’єктивними результатами, 
отриманими внаслідок цього управління;

– можливостей, закладених в управлінський 
потенціал, зі ступенем їх реального виконання 
(реалізації) [9, с. 59]. 

Безумовно, що теоретичні та методологічні 
засади оцінювання ефективності в контексті 
науки публічного (державного) управління є 
значно ширшими в когнітивному сенсі, а їх 
подальше дослідження та вдосконалення існу-
ючих знань сприятиме досягненню конкретних 
результатів за наслідками реалізації політики. 

Висновки і пропозиції. За наслідками 
проведеного дослідження можливо прийти 
до висновку про недостатність теоретичного 
обґрунтування питань оцінювання в контексті 
науки публічного (державного) управління. 

У рамках цього наукового доробку здійс-
нено дослідження суті елементів системи оці-
нювання: надано узагальнене визначення тер-
мінам «результативність» та «ефективність», 
розглянуто широку палітру трактувань термінів 
«оцінка» та «оцінювання» в контексті наукового 
пізнання, досліджено основні методики оціню-
вання політики в зарубіжних країнах. 

Проте, здійснена систематизація основних 
теоретичних та методологічних засад науко-
вого та практичного знання, зокрема, закор-
донних спеціалістів і науковців відкриває 
ще більш широкий спектр запитань, на які в 
подальшому доведеться давати обґрунтовані 
відповіді. 

Так, вітчизняна наука публічного (держав-
ного) управління в перспективі має запро-
понувати своє бачення системи оцінювання 
результатів публічного управління, оскільки за 
відсутності такої або її недієвості неможливо 
говорити про будь-який розвиток (як загаль-
нодержавний, так і регіональний). 

Окрім того, враховуючи нові виклики, які 
виникли в Української держави внаслідок війни 
Росії проти нашої країни, необхідно активізу-
вати наукові пошуки задля надання можли-
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вості управлінцям-практикам застосовувати 
дієві інструменти для розроблення та аналізу 
своїх рішень, їх найоптимальнішого втілення 
в життя, своєчасного реагування на труднощі 
в їх реалізації тощо. 

Разом з тим, проведений науковий ана-
ліз вказав і на необхідність більш ґрунтовного 
дослідження вітчизняними науковцями тео-
рії та практики європейських країн, які мають 
достатньо багатий досвід управління проце-
сами саме крізь призму системи оцінювання. 

ЛІТЕРАТУРА:
1. Коваль З. О. Оцінювання ефективності вар-

тісно-орієнтованого управління підприємством  
в екосистемі інновацій. Менеджмент та підпри-
ємництво в Україні: етапи становлення і про-
блеми розвитку : [збірник наукових праць] / за ред.  
О. Є. Кузьміна, 2011. C. 348−357.

2. Ефективність державного управління / за ред. 
І. О. Розпутенка. Київ, 2002. 420 с.

3. Реформування державного управління в Україні: 
проблеми і перспективи / Київ : Оріяни, 1998. 364 с.

4. Ефективність управління регіональним 
розвитком в аспекті дефінітивного складника / 
М. В. Дьомін. Держава та регіони. Серія: державне 
управління. 2021. № 1 (71). С. 40–45

5. Олійник Д. В. Сучасні методи оцінки ефек-
тивності діяльності органів державного управління 
Ефективність державного управління. 2013. 
Вип. 34. С. 275–283 

6. Горошко А., Нарчинська Т., Озимок І., Тарнай В. 
Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання. Київ : 
Українська асоціація оцінювання, 2016. 53 с. 

7. Program evaluation: alternative approaches 
and practical guidelines / Jody L. Fitzpatrick, James R. 
Sanders, Blaine R. Worthen.

8. Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. Шлях до резуль-
татів: планування та проведення ефективних оціню-
вань розвитку. Київ, 2015. 580 с. 

9. Матвієнко П. В. Міжнародна практика 
визначення ефективності публічного управління. 
Економіка та держава. 2008. № 3. С. 57-61.



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

14 Випуск 28. 2022

МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ:  
АСПЕКТИ ЇЇ СТРУКТУРИ, СПІВВІДНОШЕННЯ, ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ 
ЗАКОНІВ, ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТА ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ 
METHODOLOGY OF PUBLIC GOVERNANCE:  
ASPECTS OF ITS STRUCTURE, RELATIONSHIPS, INTERDEPENDENCES  
OF LAWS, LAWS AND FUNCTIONS OF PRINCIPLES

УДК 351
DOI https://doi.org/10.32843/
pma2663-5240-2022.28.2

Куйбіда В.С.
д. наук з держ. упр., професор,
президент
Національна академія державного 
управління при Президентові України

Шпекторенко І.В.
д. наук з держ. упр.,
професор кафедри державного 
управління і місцевого самоврядування 
Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка»

У статті поставлено та обґрунтовані 
проблеми методології як системи знань. 
Основну увагу приділено на з’ясування вза-
ємозв’язків та взаємозалежності законів, 
закономірностей управління з функціями 
управління у системі методології управління 
(менеджменту), публічного управління. Мету 
статті розглянуто з урахуванням найваж-
ливіших її підсистем: закономірностей, прин-
ципів, функцій (або структури управлінської 
діяльності), методів, підходів та технологій 
управління. Автори пропонують до зазна-
ченої системи додати структуру управлін-
ської діяльності та пропонують її побудову: 
сенс і мотиви діяльності для особистості; 
відображення об’єктивних та суб’єктивних 
умов діяльності; інформаційна основа діяль-
ності; визначення проблеми; постановка 
мети діяльності (ціль діяльності); уявлення 
про результати та програму (процес) діяль-
ності;концепти, методи, засіб (засоби), 
інструменти, механізми діяльності; норма-
тивні умови діяльності; індивідуальні якості 
суб’єкта (підсистема діяльнісно важливих 
якостей); орієнтування і кореляція діяльно-
сті; відображення дій; відображення параме-
трів результатів; відображення результа-
тів дій (результат); рефлексія.
Автори віддають перевагу поняттю «зако-
номірність» та визнанню методологічної 
ролі закономірностей публічного управління 
у сфері пізнання узагальнення та система-
тизації емпіричного матеріалу, дослідженню 
методологічного змісту закономірностей 
управління у методології публічного управ-
ління, у науковій теорії управління загалом.
У даному дослідженні увагу зосереджено 
у першу чергу взаємозалежність між законо-
мірностями та функціями управління.
У статті по суті обґрунтовано єдиний варі-
ант, який дозволить уникнути  відображення 
функціональних управлінських аспектів 
в закономірностях публічного управління. 
Автори наголошують, що функції управ-
ління є обов’язковими, системними і самі по 
собі є елементом (підсистемою) методології 
управління як системи, обов’язкові для здійс-
нення. Закономірність зміни функцій управ-
ління, закономірність концентрації функцій 
управління повністю забезпечують на мето-
дологічному рівні обов’язковість здійснення 
не лише загальних функцій цілепокладання, 
комунікації, прийняття рішень, а й функцій 
мотивації, організації, контролю, управ-
ління персоналом в публічному управлінні.
Ключові слова: публічне управління; мето-
дологія публічного управління; закономір-
ності управління; функції управління; струк-
тура управлінської діяльності.

The article presents and substantiates the 
problems of methodology as a system of 
knowledge. The main attention is paid to 
clarifying the relationship and interdependence 
of laws, patterns of management with the 
functions of management in the system of 
management methodology (management), 
public administration. The purpose of the article is 
considered taking into account its most important 
subsystems: laws, principles, functions (or 
structure of management), methods, approaches 
and technologies of management.
The authors propose to add the structure of 
management activities to this system and 
propose its construction: the meaning and 
motives of activities for the individual; reflection 
of objective and subjective conditions of activity; 
information base of activity; problem definition; 
setting the purpose of the activity (purpose of 
the activity); ideas about the results and program 
(process) of activities; concepts, methods, 
means (means), tools, mechanisms of activity; 
regulatory conditions of activity; individual 
qualities of the subject (subsystem of activity-
important qualities); orientation and correlation 
of activities; display of actions; display of 
parameters of results; display of results of actions 
(result); reflection.
The authors prefer the concept of "regularity" and 
recognition of the methodological role of public 
administration laws in the field of generalization 
and systematization of empirical material, study 
of the methodological content of management 
laws in public administration methodology, in 
scientific management theory in general.
In this study, the focus is primarily on the 
interdependence between patterns and functions 
of management.
The article essentially substantiates the only 
option that will avoid the reflection of functional 
management aspects in the laws of public 
administration. The authors emphasize that 
management functions are mandatory, systemic 
and in themselves are an element (subsystem) 
of management methodology as a system 
required for implementation. The regularity of 
change of management functions, the regularity 
of concentration of management functions fully 
ensure at the methodological level the obligation 
to perform not only the general functions of goal 
setting, communication, decision making, but 
also the functions of motivation, organization, 
control, personnel management in public 
administration.
Key words: public administration; methodology 
of public administration; regularities of 
management; management functions; structure 
of management activities.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний погляд на систему мето-
дології управління, інколи – на систему теорії 
публічного управління сфокусовано на прин-

ципах, способах (засобах) та методах управ-
ління. Такий підхід нами вважається неповним і 
в зазначеній методології обґрунтовуються такі 
найважливіші її підсистеми: закономірностей, 
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принципів, функцій (або структури управлін-
ської діяльності), методів, підходів та техноло-
гій управління. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема співвідношення та взаємодії 
законів, закономірностей та функцій управ-
ління у відомій нам на сьогоднішній день нау-
ковій літературі не ставилася. Для постановки 
даного питання, обґрунтування робочих гіпо-
тез та їх обґрунтування авторами даної статті 
було використано наукові праці, авторами яких 
є В. Д. Бакуменко, І. С. Бондар, В. Г. Горник, 
В. В. Шпачук, Е. О. Смирнов, П. О. Міхненко, 
Є. С. Півнєв, Н. Л. Виноградова. Однак авторів, 
які досліджували проблематику методології 
публічного управління набагато більше.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми і мета статті. Метою 
цієї публікації є постановка та обґрунтування 
деяких проблем методології як системи знань; 
розгляд взаємозв’язків та взаємозалежності 
законів, закономірностей управління з функ-
ціями управління у системі методології управ-
ління (менеджменту), публічного управління.

Виклад основного матеріалу. Як вка-
зувалося вище, проблема співвідношення та 
взаємодії законів, закономірностей та функцій 
управління у відомій нам на сьогоднішній день 
науковій літературі не ставилася. Найчастіше 
розглядаються у даному ракурсі закони, зако-
номірності та принципи управління. Є. С. Півнєв 
звернув увагу на співвідношення та взаємо-
залежність, наприклад, організаційних форм, 
методів управління з матеріально-технічною 
основою управління (засобами управління). 
Однак це співвідношення та взаємозалежність 
ним не конкретизувалась і не пояснювалась. 
«Системність методології державного управ-
ління зумовлена тим, що в основі будь-якого 
управління і державного особливо лежить ідея 
порядку, упорядкування, додання системності. 
Саме ця сутнісна риса державного управління 
приводить до того, що особливо популярним в 
управлінні справами держави стає системний 
підхід» [3, c. 99]. Наведена думка рівною мірою 
стосується публічного управління. Закони, 
закономірності управління, публічного управ-
ління як елемент системи методології управ-
ління до нашого часу не розглядалися у спів-
відношенні та взаємозалежності до іншого 
відносно відокремленого елементу тієї ж сис-
теми – функціями управління (підсистемою 
функцій управління).

Загальновідомим є визначення поняття 
«закон (наука)» як фактологічно доведеного 
твердження (в межах теорії, концепції, гіпо-
тези), що пояснює об’єктивні факти; або певне 
явище, що володіє спільністю й повторювані-
стю, зафіксоване та описане.

Законами прийнято називати найбільш 
загальні зв’язки явищ, що досліджуються 
тією чи іншою наукою. Н. Л. Виноградова з 
цього приводу вказує: «методологічна роль 
законів виявляється в тому, що регулярні, 
повторювані, сталі, суттєві зв’язки в діяль-
ності закріплюються в суспільному досвіді як 
певні шаблони, зразки, схеми поведінки, які 
набувають предметності в нормативно-пра-
вовому вираженні, в існуючій структурі дер-
жавного управління» [2, c. 13]. У контексті 
даного дослідження нам цікаве не конкретно 
правове значення закону в площині практич-
ного здійснення управлінської діяльності, як 
нормативно-правового акту, що регулює певні 
суспільні відносини та діє в рамках конкретної 
правової системи. Схвалені закони публічного 
та державного управління у сенсі чинних нор-
мативно-правових актів, які належить викону-
вати, нами сприймаються як правова норма, 
рекомендована вищим та єдиним органом 
законодавчої влади для практики управління, 
а не основною вихідною умовою наукового 
пізнання. Хоча закони як різновид норматив-
но-правових актів, безперечно, різною мірою 
відображають в собі методологію та практику 
управління, у тому числі публічного.

Законами (системними законами) органі-
зації називають такі закономірності функці-
онування й розвитку організацій, котрі відо-
бражають найбільш важливі властивості й 
риси, характерні для всіх організацій з позиції 
системного підходу. 

Підкреслимо, П. О. Міхненко вказує на мож-
ливість виділення двох аспектів будь-якого 
закону організації: аспект прояву закону; 
аспект практичного використання закону 
[5, c. 220]. З нашої позиції, зазначене аспекти 
вповні стосується законів управління, публіч-
ного управління.

П. О. Міхненко навів збільшений пере-
лік законів організації: закон єдності аналізу 
і синтезу; закон інформованості-впорядко-
ваності; закон композиції та пропорційності 
(гармонії); закон мінімальної ефективності; 
закон необхідної різноманітності (Requisit 
variety); закон оптимального завантаження; 
закон самозбереження; закон своєрідно-
сті; закон синергії; закон соціальної гармонії 
[5, c. 359-360]. Зробимо висновок, що у наве-
деному переліку, у законі єдності аналізу та 
синтезу ми віднаходимо пряме відображення 
наукових підходів та методів аналізу, синтезу, 
побудови, які є основою для здійснення функ-
ції цілепокладання (планування, прогнозу-
вання), хоча прямого відображення функцій 
управління у цьому законі організації немає. 
У законі інформованості-впорядкованості 
помітне відображення інформаційного блоку 
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в структурі діяльності (згідно зі структурою, 
наведеною В. Д. Шадриковим [9]), зокрема, 
управлінської. Ніяких інших співвідношень та 
взаємозалежностей з іншими підсистемами 
методології публічного управління, насампе-
ред з функціями управління, у цьому переліку 
не спостерігається.

Е. О. Смирнов сформулював закони органі-
зації по-іншому: закон синергії, закон самоз-
береження, закон розвитку, закон інформова-
ності – впорядкованості, закон єдності аналізу і 
синтезу, закон композиції й пропорційності [8].

Те, що закони організації та закони управ-
ління по суті ідентичні, часто зазначається в 
науковій та навчальній літературі [8]. Закони 
управління як специфічні закони, на думку 
Є. С. Півнєва, виражають найбільш суттєві 
зв’язки та відносини різних сторін управління 
між собою та елементами зовнішнього сере-
довища. П. О. Міхненко визначив закономір-
ності як об’єктивні, стійкі, довготермінові й 
суттєві залежності, що визначають функціону-
вання й розвиток організації.

Закономірності відображають найбільш 
стійкі, діючі, істотні, причинно-наслідкові, 
об’єктивні взаємозв’язки явищ і процесів, 
сприймаються вони суб’єктивно, тобто зав-
дяки усвідомленню людьми повторювано-
сті й систематичності таких взаємозв’язків. 
Водночас відомі нам «закони» організації та 
управління, публічного управління не мають 
такої доказової бази. Якщо закони природи, 
закони природних систем є такими, що скла-
далися мільйонами років, їх можна дослідити, 
підтвердити, довести, то з доведеністю зако-
нами соціальних систем, створених людиною, 
складніше. Це – одна з причин зазначені закони 
називати закономірностями. Але й законо-
мірності успадковують від законів відсутність 
переконливості та доказовості у практичному 
використанні, хоча в цілому наукові, дотичні до 
практики й досвіду, діалектичні, логічні, гарно 
сформульовані, хоча нерідко внутрішньо супе-
речливі та суперечать один одному, якщо не 
повністю, то частково.

Тому ми схильні віддати перевагу поняттю 
«закономірність» та визнанню методологічної 
ролі закономірностей публічного управління 
у сфері пізнання узагальнення та систематиза-
ції емпіричного матеріалу, дослідженню мето-
дологічного змісту закономірностей управ-
ління у методології публічного управління, 
у науковій теорії управління загалом. Мова 
йде про теоретичні закономірності публічного 
управління, які розроблені на основі досвіду, 
практики управління в публічній сфері, оскільки 
методи пізнання закономірностей пов’язані із 
методами практичної управлінської діяльності.

Підкреслимо думку, що «при виділенні та 
вивченні закономірностей слід завжди розу-
міти, що вони відображають об’єктивно існуючі 
явища та процеси, а, відтак, завжди є первин-
ними відносно інших наукових положень, що, 
як правило, витікають з них або, як наприклад 
принципи, є їх прямим або опосередкованим 
проявом» [1]. Закономірність управління розу-
міється у сфері пізнання нами як ідеальний 
образ, схема, як теоретична основа для поєд-
нання в теорії не лише категорій та понять, а 
й підсистем в системі методології публічного 
управління. Таким чином, підкреслимо, що 
до таких підсистем в методології публічного 
управління відносяться власне закономірності 
управління, принципи, функції, методи, під-
ходи та технології управління.

У даному дослідженні нас цікавить у першу 
чергу взаємозалежність між закономірнос-
тями та функціями управління.

Є. С. Півнєв, розглядаючи закони управ-
ління та їх характеристики, не бачить принци-
пової різниці між законами та закономірнос-
тями, оскільки вживає ці поняття одночасно 
[6, c. 46-51]. Тобто стосовно теми даної публі-
кації ми виходимо з того, що закони й зако-
номірності виступають в системі методології 
публічного управління як окрема підсистема.

Закони є найвищим ступенем пізнання, 
мають об’єктивний характер, тобто вони існу-
ють незалежно від свідомості людини. У об’єк-
тивному світі існують загальні закони розвитку 
природи, суспільства та мислення. Це закони 
діалектики: закон єдності та боротьби проти-
лежностей; закон заперечення заперечення; 
закон переходу кількісних змін до якісних.

Відповідно до практики закони управління 
Є. С. Півнєв поділив на три основні групи. 
Об’єктивними законами управління Є. С. Півнєв 
вважати закони, властиві управлінню загалом і 
які виражають залежності, формуються неза-
лежно від волі окремих суб’єктів.

До першої групи належать загальні (об’єк-
тивні) закони управління. До загальних зако-
нів управління Є. С. Півнєв відносить: закон 
відповідності соціального змісту управління 
формі провадження діяльності, що є об’єктом 
управління; закон переважної ефективності 
свідомого та планомірного управління; закон 
єдності системи управління; закон співвіднос-
ності керуючої та керованої систем; закон від-
повідності змісту та форм прямого та зворот-
ного зв’язку в системі управління економічною 
природі відносин між її підсистемами; закон 
єдності дій законів управління.

До другої групи входять окремі, чи суб’єк-
тивні закони управління, з допомогою яких 
можна значною мірою підвищити ефектив-
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ність функціонування системи загалом, і навіть 
її окремих елементів і ланок. До суб’єктивних 
законів управління відносяться: закон зміни 
функцій управління, закон скорочення числа 
ступенів управління, закон концентрації функ-
цій управління, закон поширеності контролю. 

Звернемо увагу на те, що закон зміни функ-
цій управління вказує: підвищення чи зни-
ження рівня управління неминуче призводить 
до зростання значення одних функцій і змен-
шення значення інших (тобто законом визна-
ється неподільність функцій управління. – 
Авт.). Закон концентрації функцій управління 
встановлює, що управління об'єктивно прагне 
до більшої концентрації функцій кожному 
щаблі управління, отже, до зростання чисель-
ності управлінського персоналу.

До третьої групи відносяться закони, не 
пов’язані безпосередньо з управлінням, але 
здатні вплинути на результати діяльності 
організації. До законів третьої групи нале-
жать економічні, юридичні, соціальні та інші 
закони. Такі закони можна визначити термі-
ном «спеціальні». Спеціальні закони є службо-
вими законами управління. Вони нерозривно 
пов’язані зі специфікою діяльності організа-
ції. Наприклад, для підприємств харчової та 
фармацевтичної промисловості особливо 
важливими є закони хімії, без застосування 
яких неможлива розробка та здійснення тех-
нологічних процесів у цій галузі.

На зазначеному теоретичному фоні 
Л. С. Чернова акцентує лише на двох законах 
публічного адміністрування: законі синергії 
як загальному законі публічного адміністру-
вання (закон синергії – це один із загальних 
законів організації. – Авт.) та на законі необ-
хідності посилення регулювання та управління 
соціальними процесами в контексті процесів 
самоорганізації [7, c. 79-81].

Дискусійний характер мають закономір-
ності публічного управління, запропоновані 
групою українських вчених [1]. Дискусійність 
стосується в першу чергу теми даного дослі-
дження – співвідношенні та взаємозалежності 
законів, закономірностей управління, публіч-
ного управління з функціями у системі мето-
дології публічного управління.

Увагу авторського колективу прикуто до: 
закономірності цілісності системи (інде зако-
номірність системності); низка закономірнос-
тей цілеутворення (серед найбільш суттєвих 
з яких, з погляду застосування знань про них 
на практиці, є такі: залежність уявлення про 
мету та способи її структуризації від стадії 
ознайомлення з об’єктом (процесом); залеж-
ність мети від внутрішніх та зовнішніх чинників; 
можливість зведення завдання формулювання 

загальної мети до завдання її структуриза-
ції; прояв у структурі цілей закономірності 
цілісності; закономірність взаємозв’язку змі-
сту і форми управління (яка проявляється у 
тому, що потреби кінцево визначають струк-
туру управління); закономірність ієрархічності 
(очевидно, що у цьому випадку до публічного 
управління реалізована закономірність ієрар-
хічної впорядкованості систем. – Авт.); законо-
мірність комунікативності; закономірність істо-
ричності; закономірність еквіфінальності (яка 
потрапила сюди, ймовірніше, з системного 
підходу і є продовженням закономірності ціліс-
ності системи (або системності). – Авт.); зако-
номірність ефективності управлінських рішень 
та дій; закономірність стабільності організацій 
та ефективності управлінських рішень та дій.

У даному комплексі рекомендованих зако-
номірностей публічного управління не важко 
знайти ті, що пов’язані та взаємозалежать 
з функціями управління: це функція цілепо-
кладання (закономірність цілеутворення); 
функція комунікації (закономірність комуніка-
тивності); функція прийняття рішень (законо-
мірність ефективності управлінських рішень 
та дій). Враховуючи те, що функції управління 
є циклічними та системними і закономірність 
системності стосується і функцій управління, 
останні або застосовуються всі, системно. 
Згадаємо закон зміни функцій управління, що 
вказує на неподільність функцій. Їх вибіркове 
застосування не означатиме, що здійснюється 
процес управління. Коли в закономірностях 
публічного управління відображено лише три 
загальні функції управління, то це не дозволяє 
вважати закономірності первинними відносно 
інших наукових положень, оскільки функцій 
управління більше. 

Варіант виходу з такої ситуації один: не відо-
бражати функціональні управлінські аспекти 
в закономірностях публічного управління. 
Функції управління є обов’язковими, систем-
ними і самі по собі є елементом (підсистемою) 
методології управління як системи, обов’яз-
кові для здійснення. Закономірність зміни 
функцій управління, закономірність концен-
трації функцій управління повністю забезпе-
чують на методологічному рівні обов’язковість 
здійснення не лише загальних функцій ціле-
покладання, комунікації, прийняття рішень, 
а й функцій мотивації, організації, контролю, 
управління персоналом в публічному управ-
лінні. Якщо ж систематизувати найбільш 
поширені варіанти назв функцій управління 
у сучасній науці, то ми отримуємо таку кар-
тину: планування (з дослідженням, цілепокла-
данням, конструюванням, прогнозуванням, 
програмуванням, передбаченням, проекту-
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ванням, маркетингом); організація (з прийнят-
тям рішень, координацією, розпорядництвом 
(командуванням), узгодженням, звітністю, 
складанням бюджету); мотивація; контроль; 
комунікація (представництво, ведення перего-
ворів, укладання угод); управління персоналом 
(оцінювання, набір (підбір) та розвиток персо-
налу, укомплектування штату [4, с. 206-207].

Інший шлях, непродуктивний, з нашої пози-
ції – відобразити в закономірностях управ-
ління всі функції управління, а не тільки ціле-
покладання, комунікації та прийняття рішень. 
Це призведе до змістовного дублювання двох 
підсистем в методології публічного управ-
ління. І виникатиме питання: якщо функції 
управління є закономірними, формулюються 
як первинні відносно інших наукові положення, 
то який сенс формулювати ті ж самі функції 
управління повторно, як вторинне, похідне від 
первинного, наукове положення?

Висновки. Таким чином, закони й законо-
мірності виступають в методології публічного 
управління як окрема підсистема. Предметом 
методології управління повинні бути законо-
мірності, притаманні управлінню в цілому, 
не окремим функціям або іншим підсисте-
мам методології управління, а управлінню, 
як цілісному, комплексному та конкретному 
соціальному явищу та феномену, стійкому 
комплексу правил и норм, що регулюють від-
носини між людьми.

Перспективним завданням є аналогічний 
розгляд законів та закономірностей управ-
ління не лише у поєднанні, у системній єдності 
з функціями управління, а з іншими підсисте-
мами методології управління: принципами, 
методами, підходами, технологіями управ-
ління. Нами обґрунтовується можливість від-
несення до окремої підсистеми в методології 
управління структури управлінської діяльності. 
Якщо її подати без функцій управління, оскільки 
зазначені функції є окремою підсистемою, 
структура управлінської діяльності матиме 
такий зміст у вигляді блоків: сенс і мотиви 
діяльності для особистості; відображення 
об’єктивних та суб’єктивних умов діяльності; 
інформаційна основа діяльності; визначення 
проблеми; постановка мети діяльності (ціль 

діяльності); уявлення про результати та про-
граму (процес) діяльності;концепти, методи, 
засіб (засоби), інструменти, механізми діяль-
ності; нормативні умови діяльності; індивіду-
альні якості суб’єкта (підсистема діяльнісно 
важливих якостей); орієнтування і кореляція 
діяльності; відображення дій; відображення 
параметрів результатів; відображення резуль-
татів дій (результат); рефлексія.

Аналіз наукової літератури довів існування у 
цій сфері інших теоретичних неузгодженостей 
та відсутності системності. Вирішення цього 
завдання дозволить здійснити внутрішню 
побудову методології публічного управління 
на системній, справді зрозумілій, поділеній 
на науково обґрунтовані елементи, поєднані 
в одне ціле. 
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У статті проаналізовано організаційно-пра-
вовий статус Конгресу Трудового народу 
Української Народної Республіки доби Дирек-
торії та його місце в структурі державної 
влади. Мета статті – аналіз правового 
статусу Конгресу Трудового народу України, 
його функцій та повноважень, місця в сис-
темі державного управління в період другої 
Української Народної Республіки доби Дирек-
торії. Автор вважає, що діяльність Конгресу 
Трудового народу у 1919 р. є важливою віхою в 
становленні українського парламентаризму.
При написанні роботи використано загаль-
нонаукові методи наукових досліджень: 
синтезу, індукції, дедукції, статистики. 
Основними методами дослідження стали 
методи, що є характерними для історичної 
науки та досліджень у сфері публічного управ-
ління та адміністрування. Так, при написанні 
статті для розуміння явищ і процесів дер-
жавно-правової сфери та історично-право-
вих процесів з урахуванням закономірнос-
тей зв’язків і суспільно-політичних відносин 
органів державної влади та політичної еліти 
періоду Української народної республіки 
(УНР) доби Директорії використовувався 
принцип детермінізму. Спеціальний метод 
історико-правового дослідження допоміг 
виявити причино-наслідкові зв’язки й зако-
номірності розвитку державного будівниц-
тва органів влади УНР доби Директорії. 
Аналіз організаційно-правового статусу 
Конгресу Трудового народу України прохо-
див з використанням методів структур-
но-функціонального та системного ана-
лізу, які були спрямовані на встановлення 
місця та повноважень даного органу влади 
в системі публічного управління другої УНР.
Джерельною базою наукового дослідження 
стали нормативно-правові акти, які з одного 
боку визначали організаційно-правовий ста-
тус Конгресу, з іншого були прийнятті ним в 
процесі державного будівництва.
У статті показано, що конгрес формувався 
за куріальною системою з певних категорій 
суспільних груп та визначеною кількістю 
депутатів від адміністративно-терито-
ріальних одиниць. На думку автора, це був 
передпарламент, який зафіксував струк-
туру державної влади та прийняв важливі 
нормативно-правові документи, які стали 
основою для розбудови державних органів 
та вертикалі влади в УНР доби Директорії. 
«Закон про форму влади» від 28 січня 1919 р. 
став тимчасовою Конституцією Україн-
ської Народної Республіки, у якій Конгрес 
Трудового народу України зазначався як най-
вищий орган законодавчої влади. 
Скликання Конгресу стало спробою закла-
дення в системі державного будівництва 
Української Народної Республіки традиції 
демократичної парламентської республіки. 
Однак, через складні зовнішні умови існу-
вання української державності, внутрішні 
протиріччя другій Українській Народній Рес-
публіці так і не вдалося відійти від повної 

влади Директорії як тимчасової верховної 
влади революційного часу, а отже від тради-
ції революційної диктатури.
Ключові слова: Конгрес Трудового народу 
України, Українська Народна Республіка, 
Директорія, державне будівництво, органі-
заційно-правовий статус.

The article analyzes the organizational and 
legal status of the Congress of the Working 
People of the Ukrainian People's Republic of 
the Directory era and its place in the structure 
of the vertical of state power. The purpose of 
the article is to analyze the legal status of the 
Congress of the Working People of Ukraine, its 
functions and powers, the place in the system 
of public administration during the second 
Ukrainian People's Republic of the Directory 
era. The author believes that the activities of the 
Congress of the Working People in 1919 are an 
important milestone in the formation of Ukrainian 
parliamentarism.
In writing the work used general scientific 
methods of research: synthesis, induction, 
deduction, and statistics. The main research 
methods are methods that are characteristic of 
historical science and research in the field of 
public administration. For example, the principle 
of determinism was used in writing the article to 
understand the phenomena and processes of the 
state-legal sphere and historical-legal processes 
taking into account the laws of relations and 
socio-political relations of state authorities and 
political elite of the Ukrainian People's Republic 
(UPR). A special method of historical and legal 
research was used to help identify the cause-
and-effect relationships and patterns of state 
building of the UPR-era authorities, namely 
the Congress of the Working People and its 
legal status in the system of government. The 
analysis of the organizational and legal status of 
the Congress of the Working People of Ukraine 
was carried out using the methods of structural-
functional and systematic analysis, which were 
aimed at establishing the place and powers of 
this authority in the public administration of the 
second UPR.
The source of scientific research was the legal 
acts, which on the one hand determine the status 
of the organizational and legal congress, on the 
other hand adopted by him in the process of state 
building.
According to the author, this was the pre-
parliament, which fixed the structure of state power 
and adopted legal documents, which became 
the basis for the development of state bodies and 
vertical power in the UPR era of the Directory. 
The Law on the Form of Power of January 28, 
1919, became the provisional Constitution of 
the Ukrainian People's Republic, in which the 
Congress of the Working People of Ukraine 
was mentioned as the highest legislative body.
The convening of the Congress was an attempt 
to establish the tradition of a democratic 
parliamentary republic in the system of state 
building of the Ukrainian People's Republic. 
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However, due to difficult external conditions of 
Ukrainian statehood, internal contradictions, 
the second Ukrainian People's Republic did not 
manage to move away from the ruling power of 
the Directory as a temporary supreme power of 

the revolutionary time, and thus from the tradition 
of revolutionary dictatorship.
Key words: Congress of the Working People of 
Ukraine, Ukrainian People's Republic, Directory, 
state building, organizational and legal status.

Постановка проблеми в загаль-
ному вигляді. Антидемократична політика 
П. Скоропадського призвела до зростання 
опозиції серед політичних партій, що спо-
нукало до створення Українського наці-
онального союзу, який під час повстання 
передав усю повноту влади тимчасовому 
органу – Директорії. В «Оповіщенні Директорії 
УНР» зазначалося, що Директорія має скли-
кати передпарламент із народних делега-
тів для вирішення державних і громадських 
завдань [1, с. 382]. З поваленням влади геть-
мана і отриманням влади на всій території 
України Директорія приступила до пошуку 
ефективних шляхів творення вертикалі дер-
жавного апарату та пошуку власної моделі дер-
жавотворення. Перед Директорією постала 
проблема – скликання Конгресу Трудового 
народу України та узаконення своєї влади. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Останнім часом значно збільшилась увага 
до питань українського державотворення та 
становлення органів публічного управління 
доби української революції 1917 – 1920 рр. 
Серед вітчизняних дослідників слід відзна-
чити: Ж. Дзейко, Д. Яневський, О. Копиленко, 
М. Копиленко, О. Малюта, К. Лук’янець, 
О. Павлишин, а також мемуари депутата 
Трудового конгресу, прем’єр-міністра Ради 
Народних Міністрів, голови Директорії 
П. Христюка, І. Мазепа, В. Винниченка. 
Автор користувався нормативно-правовими 
документами, а саме: законами, універса-
лами, відозвами, інструкціями: «Інструкція 
про вибори до Конгресу трудового народу 
України», «Декларація Директорії Української 
народної республіки», «Про форму влади на 
Україні» та «Універсал Трудового конгресу до 
українського народу».

Метою статті є проаналізувати правовий 
статус Конгресу Трудового народу України, 
його повноваження та місце в системі держав-
ного управління в період Української народної 
республіки доби Директорії.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У грудні 1918 р. проведено державну 
нараду у м. Вінниці на якій були присутні пред-
ставники провідних політичних партій, що вирі-
шували форму державного устрою Української 
народної республіки доби Директорії. Кожна 
політична сила виступала за свою форму 
державного устрою. За спогадами голови 
Директорії В. Винниченка обрано за основу 

«трудовий принцип». Вищим органом влади 
має бути Конгрес Трудовий народу України. На 
основі цієї наради опубліковано «Декларацію 
Директорії Української народної республіки» 
[3], відповідно до якої селяни, робітники, тру-
дова інтелігенція вибирали своїх представни-
ків до законодавчого органу. Механізми про-
ведення виборів мали опублікувати пізніше у 
вигляді інструкції. У повноваження конгресу 
входило вирішення питань соціального, еко-
номічного та політичного характеру. Трудовий 
конгрес мав вирішити одне із найважливіших 
питань державотворення, зокрема затвер-
дження державного устрою та структури вер-
тикалі державної влади УНР доби Директорії 
[1, с. 392–395].

За своїм характером «Декларація 
Директорії Української народної республіки» 
була дискримінаційною щодо непрацюючих 
класів, буржуазії та промислової еліти, їх не 
було включено до складу конгресу, а також 
вони не впливали на управління та розбудову 
держави, що негативно позначилися на розви-
ток Української республіки в подальшому.

5 січня 1919 р. було оприлюднено 
«Інструкцію про вибори до Конгресу Трудового 
народу України», за якою мали обиратися 
593 депутати. Право голосу мали громадяни 
України, які досягли 21 року. Виборче право 
громадян не обмежувалося по статі, віроспо-
віданні, етнічної приналежності. Інструкція, яка 
була оприлюднена після декларації, зміню-
вала систему виборів. Директорія в інструкції 
затверджувала куріальну виборчу систему1. 
Куріальна система в Українській республіці 
доби Директорії включала представників 
тільки певних соціальних груп, а саме селяни – 
377 депутатів, робітники – 118 депутатів, тру-
дова інтелігенція – 33 депутата, а також пропи-
сувалася максимальна кількість делегатів від 
адміністративно-територіального устрою УНР 
доби Директорії [1, с. 406–412]. Відповідно до 
нормативно-правових документів, скликання 
конгресу мало відбутися 22 січня 1919 р. у місті 
Київ. Для обрання делегатів мали утворюва-
тися повітова, губернська та головна комісії, 
під егідою яких проводилися вибори.

1  Куріальна виборча система – система виборів до представ-
ницьких органів влади та органів місцевого самоврядування. 
У широкому розумінні термін поширюється на всі системи 
нерівних виборів, в яких носії активного виборчого права 
групуються за становими, майновими, національними озна-
ками або за комбінаціями їх.
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До складу повітової комісії мали входити 
повітовий комісар або його помічник, а також 
по два представники від селянської спілки та 
народного кооперативу. Губернська комісія 
укомплектовувалася з губернського комісара 
або його помічника та по два представники від 
професійних робочих союзів і по одному пред-
ставнику від селянської спілки й губернського 
центрального органу народного кооперативу. 
Головна комісія складалася з представника 
Міністерства внутрішніх справ і по одному 
представнику від кожної категорії депута-
тів. В обов’язки цих комісій входили наступні 
повноваження: контроль та нагляд за прове-
денням виборів у губернських і повітових з’їз-
дах; надання правової допомоги у проведені 
виборів, виписування посвідчення депутатам; 
контроль за коштами виділених органами 
виконавчої влади УНР на організацію та про-
ведення виборів [1, с. 406–412].

Голови повітової, губернської та голов-
ної комісії обиралися на самих засіданнях. 
Правомочними ці зібрання вважалися, якщо 
на них було три члени комісії. На першому 
зібранні мала обиратися президія.

Для чіткого розуміння, що таке Конгрес 
Трудового народу України, громадянам 
Української народної республіки було розро-
блено листівку, у якій у зрозумілій і доступній 
формі без юридичної термінології подава-
лася інформація про конгрес, як законодавчий 
орган УНР доби Директорії. Листівка склада-
лася із блоків: ««Що ж таке Трудовий конгрес, з 
кого він буде складаться і що він буде робить?», 
«Скільки депутатів повинно бути вибрано з усієї 
Вкраїни до Трудового Конгресу?», «Як треба 
вибирати депутатів до Трудового Конгресу?», 
«Скільки треба обрать депутатів до Трудового 
Конгресу від селян, робітників і трудової 
інтелігенції по кожній губернії окремо?»». 
Директорія забезпечила комунікування влади 
та населення, пояснюючи зрозумілою мовою, 
що таке Трудовий конгрес, і закликаючи насе-
лення голосувати за своїх депутатів й не ігно-
рувати вибори [6, с. 112–113].

Ще до початку скликання конгресу відбу-
лися суперечки між цивільною та військовою 
адміністрацією. Військові хотіли ввести вій-
ськову диктатуру та запропонували її очолити 
В. Винниченку. Цю інформацію ми знаходимо 
у спогадах Є. Коновальця: «З одного ж боку, 
ми дуже добре знали, що кожний рішучий 
крок з нашого боку в якій-небудь важливішій 
справі ширшого характеру будуть вважати, 
як бажання військових втручатися не в свої 
справи. Тому тим гарячіше бажали ми собі, 
щоб ми не були змушені вічно наказувати, а 
тільки щоб самі одержували від когось накази. 

Але що ж, було п’ять директорів, які ставили 
величезні вимоги до січових стрільців і до київ-
ської команди… З другого боку, антагонізм 
між головою Директорії та головним отама-
ном довів до того, що ми взагалі не знали, кого 
треба слухати» [5, с. 122]. На що негативно 
відреагував про військових В. Винниченко: 
«В той час, коли майже кожний старшина (не 
кажучи вже про отаманів) мав для себе, для 
своєї жінки, для родичів і знайомих один або 
декілька автомобілів, члени правительства, 
міністри часто мусили ходити пішки, бо в них 
перший ліпший офіцер міг на вулиці одняти 
автомобіля, не звертаючи ніякої уваги на 
посвідчення й протести міністра» [3, с. 239].

Конгрес мав розпочатися 22 січня 1919 р. 
у м. Київ. До відкриття сесії відбулися міжфрак-
ційні наради депутатів, що входили до конгресу. 
Вони вирішували питання щодо того, що буде 
розглядатися на сесії, затверджуючи порядок 
денний. В. Винниченко записав у своїх мемуа-
рах, що є три можливі шляхи розвитку політич-
ної ситуації в державі: по-перше, це утворення 
військової диктатури; по-друге, диктатура про-
летаріату за радянським зразком; по-третє, 
продовження курсу Директорії [8, с. 201].

Основними питаннями, які були розгля-
нуті на порядку денному Конгресу Трудового 
народу України, були наступні:

 – затвердження Акту соборності України;
 – заслуховування звітів Директорії та Ради 

Народних Міністрів;
 – виступи лідерів політичних партій;
 – затвердження закону «Про форму влади 

на Україні» та «Універсал Трудового конгресу 
до українського народу» [10, с. 22].

У перший день пленарного засідання був 
прийнятий Акт злуки УНР та ЗУНР. Ця подія 
стала важливою в процесі державотворення 
та становлення органів державної влади. Вона 
підсумувала прагнення політичної еліти об'єд-
натися в одну державу для боротьби за одну 
єдину Соборну Україну. Західноукраїнська 
народна республіка була включена до складу 
УНР на правах автономії Західної області УНР 
(ЗО УНР), це було пов’язано із зовнішньополі-
тичною ситуацією. Західна область УНР збе-
регла за собою уряд й адміністрацію.

За спогадами І. Мазепи зазначено, що 
в роботі конгресу найбільшу роль відігра-
вали сорок депутатів фракції УСДРП, а також 
делегати Галичини. Негативне у роботі деле-
гатів Західної України було те, що вони не 
розуміли політичної і економічної ситуації 
Наддніпрянської України. Під час першої сесії 
конгресу об’єднавчим фактором стала полі-
тична позиція УСДРП і майже всі делегати 
голосували за їхні резолюції [7].
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У наступні дні роботи Трудового конгресу 
було прийнято нормативно-правові доку-
менти щодо державного устрою Української 
народної республіки доби Директорії, а саме: 
закон «Про форму української влади, ухвале-
ний Конгресом Трудового Народу України на 
засіданні 28 січня 1919 року» та «Універсал 
Трудового Конгресу України». І. Мазепа ствер-
джує, що автором та головним редактором 
цих документів був П. Феденко – член партії 
УСДРП [7].

Відповідно до цих документів, законода-
вчі функції передавалися комісіям, які ство-
рювалися із депутатів Трудового конгресу за 
пропорційною системою від усіх політичних 
фракцій – один представник від п’ятнадцяти 
парламентаріїв. Відповідно до закону мали 
формуватися наступні комісії: по обороні дер-
жави; закордонних справ; харчових справ; 
земельна; культурно-освітня. Відповідні комі-
сії мали наглядати за роботою Ради Народних 
міністрів, а також допомогти їм у оновленні та 
сформуванні кістяка адміністративно-управ-
лінського апарату [1, с. 465–466, 467–468]. 
Виконавча влада покладалася на Раду 
Народних Міністрів, яка у міжсесійний період 
була підконтрольна і підзвітна Директорії 
[1, с. 467–468].

Захистом країни від зовнішніх ворогів 
займалася Директорія, у склад якої мали 
включити представника із Західноукраїнської 
народної республіки. В обов’язки Директорії 
входили наступні повноваження:

 – приймати законопроекти для захисту 
Української Народної Республіки, а у майбут-
ньому мали бути затверджені на наступному 
пленарному засіданні Трудового конгресу;

 – контроль за діяльністю Ради Народних 
Міністрів і затвердження складу та голови 
кабінету покладалося на Директорію;

 – в обов’язки Директорії та президії 
Трудового конгресу покладалося скликання 
наступної сесію конгресу.

Щодо органів місцевого самоврядування, 
то по всій території республіки скликалися 
трудові ради, до яких мали входити селяни і 
робітники. Новостворений орган мав працю-
вати в інтересах оборони країни та контролю-
вати роботу комісарів, яких назначало керів-
ництво держави.

У законі «Про форму української влади, ухва-
лений Конгресом Трудового Народу України 
на засіданні 28 січня 1919 року» та «Універсал 
Трудового Конгресу України» закладалися 
кілька протиріч, а саме:

 – не розмежовано повноваження між 
Директорією, Радою Народних Міністрів і комі-
сіями Трудового конгресу (призводило до втру-

чання у роботу один одного і неузгодженості 
у роботі. До кінця 1919 р. комісії Трудового кон-
гресу самоліквідувалися);

 – надання великих повноважень Директорії, 
через що вона втручалася у роботу виконав-
чої влади та формувала склад Ради Народних 
Міністрів лояльний до себе;

 – не врегульовувався вихід члена Директорії 
з її складу у випадку не можливості виконувати 
своєї обов’язки.

За спогадами голови Директорії під час 
роботи конгресу відбувалися політичні супе-
речки щодо верховної влади в Українській 
народній республіці. Частина конгресменів 
хотіла передати владу Малому Конгресові, а 
інша – Директорії [2, с. 316]. На роботу кон-
гресу впливали Січові стрільці, які прагнули 
швидких і рішучих кроків у розбудові держав-
ного апарату та вирішенні негайних питань, 
пов’язаних з військовою інтервенцією більшо-
вицької Росії [11, с. 60]. Січові стрільці стояли 
на запровадженні ефективної вертикалі дер-
жавної влади, щоб вести активні військові дії. 

Під час пленарного засідання конгрес-
мени прийшли до згоди щодо формування 
нового законодавчого органу. Комісіям кон-
гресу було доручено підготувати законопро-
ект про «Всенародний парламент Великої 
Соборної Української національної респу-
бліки» [1, с. 467–468]. Законопроект про пар-
ламент мав бути розроблений до другої сесії 
конгресу, на якій мав бути затверджений, після 
чого планувалося провести вибори і скликати 
новий законодавчий орган.

Комісії Трудового конгресу зіткнулися 
з проблемою розгляду та послідовністю 
затвердження законопроектів. Уряд мав спо-
чатку надавати законопроекти відповідними 
комісіям, а потім – Директорії, або спочатку 
Директорія розглядала, а потім передавалися 
комісіям на доопрацювання і лише потім на 
затвердження Трудовим конгресом України. 
Із цією проблемою культурно-освітня комісія 
звернулася до президії конгресу за роз’яснен-
нями [12, с. 4].

Політичні суперечки між комісіями та мініс-
терськими урядовцями призвели до того, 
що 5 серпня 1919 р. президія конгресу ухва-
лила та подала резолюцію до Директорії, 
у якій зафіксовано ряд вимог: по-перше, 
Україна має розвиватися на демократич-
них традиціях; по-друге, терміново скликати 
Всеукраїнський парламент на підставі загаль-
ного виборчого права; по-третє, сформувати 
Кабінет Оборони Республіки. 

Втручання комісій у роботу органів вико-
навчої влади негативно впливала на Раду 
Народних Міністрів, що викликало негативну 
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реакцію урядовців міністерств [7, с. 91].  
У кінці 1919 р. комісії припинили своє існу-
вання, але юридично це питання так і не було 
вирішено [9, с. 190]. 

Висновки. Отже, Трудовий конгрес 
України – це досвід становлення українського 
парламентаризму. Українській народній рес-
публіці вдалося скликати орган законодав-
чої влади у складній внутрішньополітичній 
ситуації, а також напрацювати і видати ряд 
важливих законопроектів для розбудови дер-
жавних органів. Особливе місце займає Акт 
Соборності України, що показав прагнення 
громадян України для об’єднання спільним 
фронтом у боротьбі із ворогом. Трудовий 
конгрес був передпарламентом, який форму-
вався за куріальною системою з певної кате-
горії суспільних груп (селяни, робітники, тру-
дова інтелігенція та не включав представників 
промислової еліти, дворян, банкірів,  частини 
відомих політичних діячів) та певної кілько-
сті від адміністративно-територіальних оди-
ниць. Конгрес узаконив форму державного 
устрою та структуру органів державної влади 
Української народної республіки. У повній мірі 
конгресу не вдалося розбудувати дієву струк-
туру вертикалі влади. У закони закладалися 
протиріччя між різними гілками влади, що 
спонукало до політичних суперечностей та 
не розмежовувалася влада між Директорією, 
Радою Народних Міністрів і комісіями 
Трудового конгресу, що призвело до самолік-
відації комісій. Директорія мала необмежені 
повноваження тому постійно втручалася у 
роботу виконавчої влади чим довела свою не 
ефективність.
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Публічне управління є особливою систе-
мою, яка включає в собі ряд унікальних для 
такого процесу, елементів. Попри це, вона 
пройшла складний історичний шлях. Основ-
ною метою дослідження є характеристика 
і визначення основних аспектів сутності 
публічного управління. Доведено, що склад-
ність процесу публічного управління сфери 
вищої освіти зумовлює той факт, що 
система освіти нашої країни знаходиться в 
стані перманентного реформування. І попри 
те, що всі  впроваджені реформи мають на 
меті лише поліпшити стан сьогоденної сис-
теми вищої освіти, така непостійність не 
дає в повній мірі реалізувати всі механізми 
публічного управління. Охарактеризова-
ний історичні аспекти розвитку понять 
управління, державне управління і публічне 
управління. Встановлено, що науковці 
трактують процес управління, акценту-
ючи на важливості елементу свідомого та 
цілеспрямованого впливу, зазначаючи, що 
головною метою застосування управління 
в перетворені неорганізовану групу людей у 
цілеспрямовану робочу групу, які здатні вико-
нати поставлені на них завдання на відпо-
відному якісному та кількісному рівні. Визна-
чено, що активний розвиток українського 
суспільства, формування орієнтирів нашої 
держави, які спрямовані на підтримку проце-
сів євроінтеграції та демократизації також 
зумовили поступовий перехід з державного 
на публічне управління. За результатами 
проведеного аналізу, було представлено 
основну схему диференціації понять «дер-
жавне управління» та «публічне управління». 
Визначено, що під публічним управлінням слід 
розуміти нормативну взаємодію між такими 
сторонами як органи публічної влади та 
ряд юридичних та фізичних суб’єктів діяль-
ності з метою створення таких умов, що 
дозволять ефективно розвивати основний 
об’єкт публічного управління. Подальших 
досліджень потребує питання аналізу 
основних проблем системи публічного 
управління вищою освітою. Також, в майбут-
ніх дослідженнях слід приділити увагу наслід-
кам війни, які суттєво вплинути на систему 
публічного управління в Україні.
Ключові слова: управління, державне 
управління, публічне управління, історичний 
аспект, сутність понять.

Public administration is a special system that 
includes a number of elements unique to such 
a process. Despite this, she went through a 
difficult historical path. The main purpose of the 
study is to outline and define the main qualities 
of the essence of public administration. It has 
been proved that the complexity of the process of 
public administration of higher education leads to 
the fact that the education system of our country 
is in a state of permanent reform. And despite the 
fact that all the implemented reforms are aimed 
only at improving the state of today's higher 
education system, such inconsistency does not 
allow to fully implement all the mechanisms of 
public administration. The historical aspects of 
the development of the concepts of management, 
public administration and public administration 
are characterized. It has been established that 
scientists interpret the management process, 
emphasizing the importance of the element of 
conscious and purposeful influence, noting that 
the main goal of applying management to a 
transformed unorganized group of people into a 
purposeful working group capable of performing 
the tasks assigned to them at the appropriate 
qualitative and quantitative level. It is determined 
that the active development of Ukrainian society, 
the formation of guidelines for our state, which 
are aimed at supporting the processes of 
European integration and democratization, also 
led to a gradual transition from state to public 
administration. Based on the results of the 
analysis, the main scheme for differentiating the 
concepts of "public administration" and "public 
administration" was presented. It has been 
determined that public administration should 
be understood as the normative interaction 
between such parties as public authorities 
and a number of legal and physical subjects 
of activity in order to create conditions for the 
effective development of the main object of 
public administration. Further research requires 
the question of analyzing the main problems 
of the system of public administration of higher 
education. Also, in future studies, attention 
should be paid to the consequences of the war, 
which will significantly affect the system of public 
administration in Ukraine. 
Key words: management, public administration, 
public administration, historical aspect, essence 
of concepts.

Постановка проблеми. Складність про-
цесу публічного управління сфери вищої 
освіти зумовлює той факт, що система освіти 
нашої країни знаходиться в стані перманент-
ного реформування. І попри те, що всі  впрова-
джені реформи мають на меті лише поліпшити 
стан сьогоденної системи вищої освіти, така 
непостійність не дає в повній мірі реалізувати 
всі механізми публічного управління.

Та перш ніж розглянути сутність публічного 
управління в системі вищої освіти нашої кра-

їни, важливим буде розглянути і дослідити 
саме явище публічного управління, основні 
передумови його трансформації з держав-
ного управління, а також особливості самого 
поняття управління.

Метою статті є характеристика і визна-
чення основних аспектів сутності публічного 
управління.

Виклад основного матеріалу. Для того, 
щоб в повній мірі зрозуміти усі особливості 
процесу публічного управління, важливим буде 
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дослідити історичні передумови формування 
поняття «управління». Відповідно до сьогоден-
них історико-наукових досліджень, поняття 
управління у своєму первісному вигляді було 
лише проявом важелів влади вождя племені, 
королівської чи царської влади [1-4].

Відповідно до концепції Ходжеттса [5, с. 74], 
на сьогоднішній день виділяють три види пер-
вісних «революцій» поняття «управління», зав-
дяки яким воно сформувалось як самостійне 
поняття:

1. Релігійно-комерційна. Виникла у Шумер- 
ській державі приблизно в 3 тисячолітті до 
нашої ери. Суть цієї революції полягає в тому, 
що жреці, які спеціалізувались на жертвопри-
ношенні богам продуктів та худоби, усвідо-
мили той факт, що кількість подаянь є надто 
великою, та почали обмінюватись ними на 
необхідні їм речі. Використовуючи при цьому 
велику кількість посередників, вони стали пер-
вісним образом менеджерів.

2. Світсько-адміністративний. Дана «рево-
люція» виникла в часи царя Хаммурапі, 
який вперше у своєму трактаті, який містив 
285 законів, впровадив принципи управління 
різними ланками суспільного життя, делегу-
ючи управлінські функції до інших осіб, при 
цьому зруйнувавши непорушність приналеж-
ності управління до царської влади.

3. Виробничо-будівнича. Виникла за 
часів правління у Вавилонській державі царя 
Навуходоносора, який вперше впровадив прин-
ципи ефективного управління робочою силою 
на текстильних фабриках та зерносховищах.

В подальшому, теорія управління активно 
розвивалась за часів Древнього Риму та Греції 
[6, с. 33]. Платон визначав поняття «управління» 
як «науку про  харчування та життя людей», під-
креслюючи про важливість матеріальної скла-
дової поняття «управління». Цей філософ вва-
жав, що процес управління країною повинен 
спиратись виключно на закони, а не на суб’єк-
тивну думку одного правителя. На його думку, 
закони в той час були надто абстрактними та 
містили мало конкретики, процес державного 
управління повинен був впровадити політик, 
який має необхідні для цього знання та навички 
та усвідомлювати ступінь свого зобов’язання 
перед державою. При чому він завжди наголо-
шував, що основна мета управлінської діяльно-
сті полягає не в сліпому слідуванню законам, 
а в адаптації існуючих догматичних законо-
давчих норм до реальних життєвих ситуацій. 
Таким чином теорія управління все ще нероз-
ривно була пов’язана з державною владою.

Наступного витку свого розвитку теорія 
управління зазнала в епоху Середньовіччя, де 
вперше науковці спробували розділити сфери 

управління суспільством поміж знаттю та цер-
квою. Така теорія управління стала називатись 
теологічною, і спирається на праці науков-
ців-теологів, яскравим представником яких є 
Фома Аквітанський, автор концепції «двох гра-
дів», згідно якої церква та знать повинні чітко 
усвідомити межі своїх повноважень, взаємо-
доповнювати та не посягаючи на владу одне 
одного [7, с. 50].

Лише в епоху Пізнього Відродження теорія 
управління почала доповнюватись та розвива-
тись в контексті формування критеріїв ефек-
тивності, і вперше управління почало розгля-
датись не лише як невід’ємне право монарха 
чи церкви. Згідно наукових праць Ніколо 
Макіавеллі, управління державою повинно роз-
глядатись не лише як звід моральних норм та 
правил, а повинно формуватись в адміністра-
тивно-технологічному ключі. При чому критерій 
ефективності управління стає визначальним, 
і демонструє чи відповідає чинні управлінські 
норми існуючим суспільним реаліям. У випадку, 
якщо управління є неефективне, то і людина, 
що наділена правом управляти, повинна бути 
замінена, в доказ цього Ніколо Макіавеллі 
у своїх працях пропонує людину, яка наділена 
владою управляти називати не королем, а 
лідером. Таким чином, вперше за усю історія 
теорії управління, саме явище управління сус-
пільством стало вищим по важливості за особу, 
яка була наділена такою владою [1, с. 103].

Зарубіжні вчені трактують процес управ-
ління, акцентуючи на важливості елементу 
свідомого та цілеспрямованого впливу, 
зазначаючи, що головною метою застосу-
вання управління в перетворені неорганізо-
вану групу людей у цілеспрямовану робочу 
групу, які здатні виконати поставлені на них 
завдання на відповідному якісному та кількіс-
ному рівні. До прикладу, на думку Друкера П. 
[8, с. 96] сутність процесу управління полягає 
в науково обґрунтованому виборі та реалізації 
відповідного впливу на керований об’єкт, який 
погоджений з існуючими механізмами управ-
ління та направлений на підтримку відповідної 
структури керованого об’єкту та необхідного 
рівня функціональної активності.

Найбільш конкретно та раціонально поняття 
«державне управління» на нашу думку, сфор-
мовано Бакуменком В. [9, с. 157], який визна-
чає даний термін як «функціональні можливо-
сті держави в ролі органів державної влади, які 
направлені на формування необхідних умов 
для найбільш ефективної реалізації функцій 
держави, основних прав і свобод громадян 
держави, узгодження різноманітних груп інте-
ресів у суспільстві та між державою і суспіль-
ством,  а також забезпечення оптимального 
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суспільного розвитку необхідними ресур-
сами». Окрім того науковець наголошує на 
виключній ролі трансформації відносин орга-
нів державної влади та суспільства, що поля-
гає у поступовому відході від традиційного 
наказово-регулюючого впливу до такого, який 
би в повній мірі забезпечував права та сво-
боди сьогоденного соціуму.

З огляду на значну актуальність дослі-
дження питання публічного управління, вже 
багато років науковці намагаються сфор-
мувати найбільш узагальнююче визначення 
цього терміну.

До прикладу, на думку, Оболенського О. 
[10, с.94], поняття «публічне управління» слід 
трактувати як сферу застосування ключо-
вих теоретичних надбань системи публічного 
адміністрування, які зосереджені на діяльно-
сті державних установ та направлені на вирі-
шення основних теоретичних питань, зокрема 
таких як контроль, керування, планування, 
організація, забезпечення інформаційними 
технологіями, моніторинг ефективності діяль-
ності та управління персоналом.

Як частину державного управління, термін 
«публічне управління» розглядає Сурмін Ю, 
Гусєв В. [11, с. 32], визначаючи його як «тео-
рію та практику державного управління, яка 
полягає в реалізації основних адміністратив-
них функцій за допомогою публічної діяль-
ності, за допомогою застосування таких 
публічних інструментів як демократичне 
врядування, впорядкування та оптимізація 
організаційного ладу суспільної діяльності, 
а також надання адміністративних послуг як 
основного механізму забезпечення прав та 
свобод громадян держави».

В той час як Понкін І. [12, с. 84] визначає 
процес публічного управління як реалізацію 
визначеного на державному рівні інтеграль-
ного системного механізму, основними еле-
ментами та підсистемами якого є політичні 
програми та суспільні орієнтири, а також 
законодавче регулювання, виконавчі проце-
дури, що фінансуються за рахунок державних 
коштів або ж через матеріальне забезпечення 
окремих органів місцевого самоврядування. 
Відповідно його трактуванню, суб’єктами 
виступають «централізовані і децентралізо-
вані організаційно-управлінські структури та їх 
персонал, що відповідають за адміністрування 
діяльності у певній галузі суспільних відносин 
на національному, субнаціональному та місце-
вому рівнях».

Активний розвиток українського суспіль-
ства, формування орієнтирів нашої держави, 
які спрямовані на підтримку процесів євро-
інтеграції та демократизації також зумовили 
поступовий перехід з державного на публічне 
управління. З огляду на це, на сьогоднішній 
день диференціація понять «державне управ-
ління» та «публічне управління» є важливим 
питанням в контексті наукових досліджень та 
подальшого розвитку публічного управління 
(рис. 1).

З огляду на це, поняття «публічне управ-
ління» слід трактувати як нормативно-врегу-
льовану взаємодію між такими сторонами як 
органи публічної влади та ряд юридичних та 
фізичних суб’єктів діяльності в контексті здійс-
нення і виконання основних нормативно-пра-
вових актів, а також формування стимулюючих 
соціально-правових умов для повноцінної реа-
лізації інтересів громадян держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне управління Публічне управління 

1. В більшій мірі 
розпорядчо-наказовий 
вплив держави. 
2. Практично не опирається 
на думку та інтереси 
публічного сектору. 
3. Реалізує функції 
примусового управління 
економічною, соціально-
культурною та політичною 
сферою країни. 

1. Забезпечення 
взаємозв’язку та взаємодії 
інтересів держави та 
громадян. 
2. Опирається на силу 
держави 
3. Активне залучення 
суспільства, суспільної 
думки у соціально-
економічних, громадських 
та економіко-політичних 
процесах країни 

Рис. 1. Схема диференціації понять «державне управління»  
та «публічне управління» 
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Висновки. За результатами проведе-
ного дослідження, нами було проведено ана-
ліз історичних аспектів розвитку управління, 
державного управління та публічного управ-
ління. Для кращого розуміння відміннос-
тей між поняттями державного і публічного 
управління, ми продемонстрували відповідну 
схему диференціації між ними. В результаті 
проведеного аналізу, ми дійшли до висновку, 
що під публічним управлінням слід розуміти 
свого роду нормативну взаємодію між такими 
сторонами як органи публічної влади та ряд 
юридичних та фізичних суб’єктів діяльності 
з метою створення таких умов, що дозволять 
ефективно розвивати основний об’єкт публіч-
ного управління.
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Сучасне суспільство проходить етап 
постіндустріального розвитку, відзначе-
ний особливою роллю освіти і науки, на 
якому головним стратегічним ресурсом, 
необхідним для досягнення переваги у всіх 
сферах життя, стають знання, освічені 
люди та ідеї. Вища освіта сьогодні є гума-
нітарним фактором національної безпеки, 
що пов'язується з глобальними змінами у 
сучасному світі та менталітету суспіль-
ства. Специфіка вищої освіти на сучас-
ному етапі полягає у тому, що саме вона 
встановлює норми конкурентоспромож-
ності, готовності до генерації та впрова-
дження інновацій.
Якісно нові освітні парадигми розгорта-
ються на фоні більш широких процесів 
загальносвітових змін, що охоплюють еко-
номіку окремих країн та світу загалом. У кож-
ному суспільстві існує своя національна спе-
цифіка системи вищої освіти, свої проблеми 
та шляхи їх вирішення. Разом з тим, абстра-
гуючись від загальних відмінностей можна 
виділити наднаціональні тенденції у гло-
бальному аспекті вищої освіти, прояв яких у 
сучасних умовах має різний рівень реалізації.
Перед сучасними закладами вищої освіти 
стоїть складне завдання збереження ролі 
поширення знань, до їх традиційних функцій 
додається тісний зв'язок із промисловістю, 
бізнесом, здійснення трансферу техноло-
гій, інноваційних підприємств та цілих галу-
зей. Сьогодні заклади вищої освіти стають 
навчально-дослідними центрами, що інте-
грують нові знання та інноваційні техноло-
гії, що впливають на економічне зростання 
та підвищення конкурентоспроможності 
країн на глобальному рівні.
Глобалізація уособлює виникнення гібридної 
світової культури та змішання національних 
традицій, у тому числі найкращих освітніх 
практик, процес глобалізації сприяє акти-
візації та універсалізації міжнародної діяль-
ності вищих навчальних закладів. Розвиток 
інформаційних технологій та знань формує 
міжнародний освітній ринок та міжнародний 
ринок праці, з'являється нагальна необхід-
ність вивчення, узагальнення та обгово-
рення процесів, що відбуваються у сфері 
вищої освіти.
Ключові слова: сфера вищої освіти, гло-
балізація, державна гуманітарна політика, 

реформування, чинники, транскордонне 
співробітництво, розвиток.

Modern society is undergoing a stage of post-
industrial development, marked by the special 
role of education and science, in which the 
main strategic resource needed to achieve 
excellence in all spheres of life are knowledge, 
educated people and ideas. Higher education 
today is a humanitarian factor in national security, 
associated with global changes in the modern 
world and the mentality of society.
In the field of education today, information and 
universalization on a global scale are important 
drivers of change. Its volume is growing so fast that 
the old methods and the education system itself 
do not keep up with quantitative and qualitative 
transformations. At present, it is not enough 
just to pass a certain amount of knowledge to 
students, it is important to learn to search and 
analyze the necessary information.Qualitatively 
new educational paradigms are unfolding 
against the background of broader processes 
of global change, covering the economy of 
individual countries and the world as a whole.
Each society has its own national specifics of 
the higher education system, its own problems 
and ways to solve them. However, abstracting 
from the general differences, we can identify 
supranational trends in the global aspect of higher 
education, the manifestation of which in modern 
conditions has a different level of implementation. 
Today, higher education institutions are becoming 
research centers that integrate new knowledge 
and innovative technologies that affect economic 
growth and increase the competitiveness of 
countries at the global level.
Current trends in higher education should 
be considered in the context of globalization 
and internationalization of modern society. 
Globalization embodies the emergence of a hybrid 
world culture and the mixing of national traditions, 
including best educational practices, the process 
of globalization contributes to the intensification 
and universalization of international activities of 
higher education institutions. Changes in the 
socio-economic dimension lead to the need for 
professional reorientation of professionals at 
different stages of their careers, the development 
of new industries.
Key words: higher education, globalization, 
state humanitarian policy, reforms, factors, cross-
border cooperation, development.

Постановка проблеми. Одна з проблем 
глобалізації у сфері вищої освіти пов'язана з 
лібералізацією та комерціалізацією освітніх 

послуг, рух академічної мобільності студентів, 
викладачів у цьому контексті набуває нового 
змісту. Сьогодні встановлюються конкретні 
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правила та умови лібералізації та регулю-
вання управління освітніми послугами, а самі 
правила, що випливають з цього, опинилися в 
центрі дебатів. Публічне управління послугами 
у сфері вищої освіти стало реальністю, і це при-
звело до якісних перетворень сучасних освіт-
ніх парадигм в Україні, хоча органи публічної 
влади встановлюють межі, у яких дозволятиме 
іноземним постачальникам послуг у сфері 
освіти мати доступ до внутрішнього ринку. 

У контексті глобалізації вища освіта реа-
лізує функцію генератора знань та засоби їх 
трансляції, є базою для національного роз-
витку держави. Роль каталізаторів трансфор-
маційних процесів у сфері вищої освіти віді-
грають поява таких нових провайдерів освіти, 
як мультинаціональні компанії, корпоративні 
університети та медіа корпорації, нові форми 
забезпечення освіти, включаючи дистанційну, 
віртуальну та пряму освіту та значна диверси-
фікація кваліфікацій та свідоцтв про освіту [4]. 
Актуалізована сьогодні мобільність учнів, про-
грам та проектів, що виходять за межі націо-
нальних кордонів країн, акцент на навчання 
протягом усього життя.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження в галузі глобалізації освіти, 
інтернаціоналізації систем вищої освіти та 
міжнародної науково академічної співпраці, 
зміни змісту освіти в контексті інтеграції наці-
ональних освітніх систем свідчать, що вища 
освіта, оперуючи в новому політичному кон-
тексті, поступово стає частиною процесу гло-
балізації, перетворюючись на сферу міграції 
та міжкультурної взаємодії. Створення умов 
для нарощування потенціалу конкурентоспро-
можності української вищої освіти у глобаль-
ному середовищі вимагає стратегічного при-
йняття державою інноваційної гуманітарної в 
цілому та освітньої політики зокрема. 

У формуванні державної гуманітарної 
політики повинно бути чітко визначено цілі 
та засоби центральної влади у відповідних 
сферах орієнтують професійну освіту на аку-
мулювання передових досягнень науки і задо-
волення пріоритетних потреб суспільства. 
Реформа вищої освіти передбачає, перш за 
все, створення договірних або майнових клас-
терів з підготовки кваліфікованих кадрів пріо-
ритетного профілю. Кожен заклад вищої освіти 
повинен здійснювати свій підхід до цього про-
цесу, заснований на сформульованих завдан-
нях та очікуваних результатах.

Мета статті полягає у сучасному обґрунту-
ванні глобалізаційних  чинників реформування 
державної гуманітарної політики у сфері вищої  
освіти в контексті транскордонного співробіт-
ництва.

Виклад основного матеріалу. Лібералі- 
зація вищої освіти як достатньо значного 
сектора національної економіки призвела 
до перетворення його на освітню послугу. 
Гармонізація та відкритість цієї сфери на фоні 
Болонського процесу стимулюють конкурен-
цію між постачальниками освітніх послуг та між 
країнами. Все більше держав на сьогоднішній 
момент залучаються до процесу глобаліза-
ції вищої освіти, і від того, наскільки успішно 
вони використовуватимуть світовий досвід, 
перероблятимуть його та пристосовуватимуть 
до своєї специфіки, залежатиме рівень вищої 
освіти в конкретній країні, а в перспективі і сві-
тове лідерство власне цих країн.

Такий підхід в умовах глобалізації дозволить 
українським закладам вищої освіти сформу-
вати програми, які будуть конкурентоспро-
можні стосовно освітніх програм вишів США та 
ЄС [2]. У сучасних умовах конвергенції освітніх 
ринків основною метою професійної освіти є 
підготовка якісних фахівців, конкурентоспро-
можних на міжнародному ринку праці. Цей 
складний процес в Україні триватиме трива-
лий час, разом з тим, це розширює спектр 
способів придбання українським споживачем 
іноземної освітньої послуги.

Очевидно, що для українських закладів 
вищої освіти важливим позитивним аспектом 
є збільшення можливостей для відкриття філій 
та представництв українських університетів на 
закордонних ринках освітніх послуг. В сучас-
них умовах розвитку актуальною потребою для 
університетів стає взаємодія з потенційними 
роботодавцями, у тому числі зарубіжними, 
які можуть практично брати участь у реформі 
освіти. Основна мета такої участі полягає 
у створенні механізму коригування навчаль-
ного процесу відповідно до потреб практики. 

При цьому, межі професійних стандар-
тів повинні враховувати не лише національні 
особливості, а й особливості ринків праці тих 
країн, з якими складаються тісні соціально-ін-
теграційні відносини. Важливою проблемою 
глобалізації освітнього простору є скоро-
чення державного фінансування вищої освіти. 
Абітурієнти стають об'єктом інтересу з боку при-
ватних освітніх організацій, що, у свою чергу, 
є вигіднішим для багатих і менш вигідним для 
бідних країн. Це пов'язано з проблемою забез-
печення якості освіти та необхідності захистити 
права споживачів від посягань з боку провай-
дерів, які не володіють позитивною репута-
цією, яких називають «фабриками дипломів». 

Цінність пропонованих кваліфікацій та їх 
прийняття ринком робочої сили є додатко-
вими проблемами, що викликають занепо-
коєння в студентів, роботодавців, громад-
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ськості та самої освітньої спільноти. Тому 
формати та зміни взаємовідносин між дер-
жавою та ринком освіти у плані їхньої відпо-
відної ролі та відповідальності за фінансу-
вання та регулювання цієї сфери є ще однією 
проблемою, пов'язаною з впливом глоба-
лізації. Регулювання освітніми послугами 
у сфері вищої освіти сприятиме задоволенню 
попиту на освіту студентів країн, які мають 
для цього достатньо ресурсів. Держави, що 
розвиваються та знаходяться по сусідству 
з Україною,  цілком можуть взяти на себе роль 
ключових точок у глобалізації вищої освіти.

Сучасний університет визначає інтерна-
ціоналізацію як одну з основних тенденцій у 
своєму внутрішньому розвитку, природним 
чином виходить за межі власних національ-
них кордонів, розширюючи та видозмінюючи 
цим сформований освітній простір. Орієнтація 
професорсько-викладацького складу та сту-
дентського співтовариства на освіту світо-
вого рівня справедливо трактується, як одна 
з найважливіших вигід, що сприяє вищій 
освіті. Використовуючи інтернаціоналізацію 
як пусковий механізм важливих якісних змін, 
навчальні заклади можуть стати майданчиком 
розвитку міжнародної освіти, зміцнити потен-
ціал у подоланні нових викликів глобалізації. 

Зазначене дає можливість посилити свій 
вплив у країні та за кордоном через розви-
ток стратегічних партнерств, розширити коло 
академічної спільноти внаслідок залучення 
найкращих іноземних дослідників та виклада-
чів, мобілізувати свої внутрішні інтелектуальні 
ресурси і сформувати сильні дослідницькі 
команди, розширити компетенції своїх випус-
кників, котрі затребувані світовим ринком 
праці [3]. Переваги у цьому контексті очевидні, 
це об'єднання ресурсів, уникнення дублю-
вання та копіювання тем дослідження, краща 
ідентифікація проектів та його практична 
доцільність за умов колективного нагляду. 

Державна гуманітарна політика у сфері 
вищої освіти в Україні заснована на розумінні 
важливості входження закладу вищої освіти у 
єдиний світовий освітній простір, відповідно-
сті вітчизняної освіти міжнародним стандартам 
якості. Зазначене передбачає, окрім студент-
ської та викладацької мобільності, реформу 
програм та навчальних планів, співпрацю у нау-
ково-дослідній сфері через мережі та асо-
ціації, відкрите та дистанційне навчання без 
кордонів, регіональне та закордонне співро-
бітництво інститутів, міжнародний поділ праці. 
Останнім часом основними пріоритетами стає 
здобуття міжнародного визнання української 
вищої освіти внаслідок входження українських 
навчальних закладів у міжнародні рейтинги.

 Цілком обґрунтованим формалізованим 
результатом такого підходу стала поява інди-
каторів міжнародної діяльності закладів вищої 
освіти. Серед них наявність іноземних студен-
тів, міжнародних освітніх програм, у тому числі 
з викладанням іноземними мовами та програм 
подвійних дипломів. Кожен навчальний заклад 
обирає їх виходячи зі своїх завдань та можли-
востей, велике значення тут мають географічне 
розташування, традиції, що історично скла-
лися, досвід освітніх і культурних комунікацій. 

Стандартні переваги – це набір іноземних 
студентів, запрошення іноземних викладачів, 
включення до навчальних планів та програм 
додаткової освіти навчальних курсів інозем-
ними мовами, а також розробка подвійних та 
спільних програм, участь у міжнародних освіт-
ніх проектах; маркетингова діяльність в основ-
ному спрямована на залучення іноземних сту-
дентів та створення партнерств [1]. Додаткові 
переваги полягають у мобільності студен-
тів, професорсько-викладацького складу та 
працівників адміністрації, взаємне визнання 
зарубіжних кваліфікацій як для продовження 
навчання за кордоном, так і для отримання 
закордонних кваліфікацій у себе в країні.

 Актуальною сьогодні є міжнародна мобіль-
ність освітніх програм, інтеграція у навчальні 
програми міжнародного виміру та освітніх 
стандартів, інституційне партнерство, ство-
рення стратегічних освітніх альянсів, форму-
вання нових міжнародних стандартів освітніх 
програм, зростання залученості до транскор-
донних мереж та міжнародних партнерств на 
стратегічному рівні. Академічна мобільність є 
категорією, що забезпечує певну міру наступ-
ності між більш раннім і сьогоднішнім розумін-
ням інтернаціоналізації, незважаючи на те, що 
існують різні форми мобільності. Існує мобіль-
ність між країнами з однаково розвиненими 
системами вищої освіти та мобільність з країн 
з кількісно та якісно менш розвиненими систе-
мами вищої освіти до більш розвинених систем. 

Міжнародна сутність академічної мобіль-
ності полягає в тому, що студент переїжджає 
з однієї країни до іншої з метою здобути там 
освіту і для цього перетинає державний кор-
дон. Болонський процес надав особливого 
значення темі визнання та застосовуваним 
практикам, а феноменом інтернаціоналіза-
ції вищої освіти є реформа освітніх програм 
з метою введення міжнародних елементів 
у зміст та способи організації освітнього про-
цесу, а саме спільні освітні програми, мережеві 
освітні програми. Різні форми порівняльного 
вивчення досвіду різних країн та регіональних 
чи країнознавчих курсів є формою інтернаціо-
налізації освітніх програм. 
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Створення спеціальних стратегій у відповідь 
на ці виклики є високою мірою амбітним завдан-
ням для закладів вищої освіти, і те, наскільки 
успішний той чи інший вищій навчальний заклад 
у досягненні цих цілей є найважливішим показ-
ником його якості. Ці поняття включають такі 
заходи, як створення зарубіжних філій вищих 
навчальних закладів, офшорних кампусів, а 
також організацію освіти за конкретною про-
грамою за кордоном у ліцензованому закладі 
та різні форми дистанційного навчання. 

У зв'язку з цим, особливого розвитку набу-
вають питання маркетингу інтернаціоналізації 
освітніх програм, навчальних закладів та країн. 
Дана діяльність закладів вищої орієнтована на 
розширення вхідної мобільності студентів вер-
тикального типу для отримання всіх можливих 
кваліфікацій та ступеня, що корелює принцип 
«освіта через все життя». Прикладом може 
бути європейська модель інтернаціоналізації 
вищої освіти, основою якої стало вироблення 
єдиних принципів у сфері забезпечення якості 
та акредитації. Також, сьогодні актуалізується 
перенесення акценту з конкуренції закладу 
вищої освіти на співпрацю та діалог з іншими 
освітніми культурами, облік глобального, наці-
онального, інституційного контекстів.

Стратегії інтернаціоналізації пов'язані 
із загальною місією та цінностями закладу 
вищої освіти та поділяються викладацьким 
складом і допоміжним персоналом на всіх 
рівнях управління від навчальних підрозді-
лів до управлінських структур. ЇЇ актуальність 
має бути висловлена в головних політичних 
документах та стратегіях вищого навчального 
закладу, інкорпорована в процес планування 
діяльності закладу вищої освіти та реалізу-
ється на основі принципів ефективного управ-
ління всіма академічними та корпоративними 
службами [5]. Особливості, пов'язані з між-
народною діяльністю закладу вищої освіти 
відзначаються у вигляді спеціальних заходів.

Роль, яку відіграє той чи інший заклад вищої 
освіти це не лише продукт академічних досяг-
нень даної установи, але й значною мірою 
результат соціально-економічного розвитку 
місцевого середовища, його конкурентності, 
його сукупного інтелектуального потенціалу. 
Ефективність цього результату безпосеред-
ньо залежить від якості керуючої закладом 
команди, від її творчих здібностей до інновацій, 
її здібностей будувати діалог з владою, з бізне-
сом, з різними соціальними групами. У сучасних 
умовах посилення конкуренції між навчальними 
закладами на ринку освітніх послуг виникає 
необхідність дедалі більшої орієнтації на спо-
живача та підвищення якості освітніх послуг. 

При цьому, в дані процеси залучені наукові, 
політичні та культурні еліти, організації загаль-

ної та професійної освіти, академії наук, галу-
зеві науково-дослідні інститути, проектні бюро, 
підприємства та бізнес-структури. Важливість 
участі українських закладів вищої освіти 
у процесах глобалізації полягає ще й у тому, 
що стан, статус закладу та характер наданих 
освітніх послуг є одним із головних показни-
ків науково-технічного та соціально-культур-
ного розвитку. Успіх розвитку системи вищої 
освіти залежить від відповідної спрямовано-
сті не лише державної гуманітарної політики 
в цілому, але й соціокультурним потребам та 
освітнім стратегіям і загальносвітовим сучас-
ним тенденціям у сфері вищої освіти.

Висновки і пропозиції. Глобалізація 
у сфері вищої освіти є ключовою характе-
ристикою середовища, в якому функціонують 
сучасні заклади, наявність механізмів, що роз-
робляються закладами вищої освіти для мак-
симально ефективного використання у своїх 
інтересах нових можливостей, створюваних 
даним процесом. За умови, що заклад вищої 
освіти здатний керувати та контролювати 
трансформаційні процеси, це може бути сер-
йозним ресурсом посилення впливу закладу 
у країні та за кордоном, розширення компе-
тенцій випускників, затребуваних глобальним 
ринком праці. 

Ситуація на ринку освітніх послуг диктує 
закладам вищої освіти нові закони виживання 
та перемоги у конкурентній боротьбі, такий 
рівень освітніх технологій, аналогічні власти-
вості послуг, єдині ринки збуту забезпечують 
приблизно рівні умови для конкуруючих закла-
дів і виграш у цій боротьбі сьогодні забезпе-
чується здатністю організації гнучко дотри-
муватися змін освітнього ринку. Орієнтація 
насамперед на глобальний рівень продик-
тована у тому числі й структурою набору, що 
склалася, перспективами зміцнення орієнтації 
на освітні стратегії суспільства. 
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Комунікація  в Інтернеті має багато форм, 
від інституційних веб-сайтів дискусійних 
груп до електронної пошти, якою обміню-
ються друзі. Кожен елемент традиційної 
моделі комунікації може відрізнятися від еле-
ментів, Інтернет трактується як комплек-
сний, мультимедійний дидактичний засіб для 
оптимізації процесу навчання, також як інте-
рактивний освітній засіб чи інтелектуальний 
контент. Інтернет пропонує інструменти 
та ресурси, які дозволяють досягти освітніх 
цілей, яких бажає сучасне суспільство.
Через швидкі та значні соціально-економічні 
та цивілізаційні зміни, результатом яких є 
формування інформаційного суспільства, 
економіки, заснованої на знаннях, багато країн 
світу сприймають інтенсивний пошук нових, 
ефективніших моделей навчання. Обгово-
рюється використання принципів нейроди-
дактики, педагогічного конструктивізму та 
коннективізму, адже молодь ставиться до 
Інтернету як до постійного елемента реаль-
ності, у тому числі до основного джерела 
освітнього контенту, їх інтерес переважно 
зумовлений матеріалами та інформацією, 
які є корисними в житті. Експертні висно-
вки, присвячені освіті, свідчать про те, що 
в сучасних реаліях навчальні заклади мають 
стати більш інноваційними, креативними, 
спільними, використовувати нові технології.
Кожен випускник, незалежно від закладу 
освіти та закінченого курсу, повинен воло-
діти компетенціями, корисними в реаліях 
сучасної економіки, особливо пов’язаними 
з використанням інформаційно-комуніка-
ційних технологій. Також, освітяни відзна-
чають той факт, що для молоді проблема 
можливостей кар’єрного зростання, отри-
маних завдяки освіті набуває вирішального 
значення, а усвідомлення корисності тієї чи 
іншої сфери навчання чи конкретної галузі 
знань на ринку праці дуже демотивує.
У той же час, у суспільстві існує позиція, 
що застерігає від освітніх небезпек викори-
стання нових концепцій і технологій. Дале-
косяжну необізнаність у багатьох питаннях, 
дефіцит уваги та труднощі з концентра-
цією уваги провокує надмірна перевага зобра-
жувальних та мультимедійних форм пере-
дачі інформації, труднощі у спілкуванні 
без використання пристроїв, порушення 
прав інтелектуальної власності, а також 
неможливість аналізувати складні тексти.
Ключові слова: навчальне середовище, 
онлайн платформи, дистанційний формат, 

студенти, освітня політика, сучасні вимоги, 
ефективність, заклади.

There are many forms of online communication, 
from institutional discussion group websites to 
e-mails shared by friends. Each element of the 
traditional model of communication may differ 
from the elements, the Internet is interpreted 
as a comprehensive, multimedia didactic tool 
to optimize the learning process, as well as an 
interactive educational tool or intellectual content. 
The Internet offers tools and resources to achieve 
the educational goals that modern society 
desires. Due to the rapid and significant socio-
economic and civilizational changes that have 
resulted in the formation of the information society, 
the knowledge-based economy, many countries 
around the world are embracing the intensive 
search for new, more effective models of learning. 
The use of the principles of neurodidactics, 
pedagogical constructivism and connectivism 
is discussed, because young people regard the 
Internet as a constant element of reality, including 
the main source of educational content, their 
interest is mainly due to materials and information 
useful in life. Expert opinions on education show 
that in modern realities, educational institutions 
should become more innovative, creative, 
collaborative, use new technologies.
The demands of employers' representatives 
are met with great public recognition that every 
graduate, regardless of educational institution 
and completed course, must have competencies 
useful in the realities of the modern economy, 
especially related to the use of information and 
communication technologies.
Educators also point out that for young people 
the problem of career opportunities gained 
through education is crucial, and awareness 
of the usefulness of a particular field of study or 
particular field of knowledge in  labor market is 
very demotivating.
At the same time, there is a position in society 
that warns against the educational dangers 
of using new concepts and technologies. Far-
reaching ignorance on many issues, lack of 
attention and difficulty concentrating provokes 
reading avoidance and excessive predominance 
of pictorial and multimedia forms of information 
transfer, difficulties in communicating without the 
use of devices, intellectual property infringement, 
and inability to analyze complex texts.
Key words: learning environment, online plat- 
forms, distance format,  students, educational 
policy, modern requirements, efficiency, institutions.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді з важливими науковими і практичними 
завданнями. Сьогодні важливим стає пошук 
відповіді на питання, чи є Інтернет ефектив-
ним освітнім простором, тобто чи пропонує 
він такі інструменти та ресурси, які дозволя-

ють досягти освітніх цілей, яких бажає сучасне 
суспільство, мінімізуючи при цьому негативні 
наслідки та впровадження сучасних педагогіч-
них теорій у освітню практику. Сьогодні існує 
тенденція до поверхневого, стимульованого 
поточними потребами маніпулювання даними, 
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зниження глибини концептуальної обробки та 
творчого і критичного мислення, ослаблення 
здатності до абстрактного мислення внаслідок 
систематичного контакту переважно з наоч-
ними матеріалами, представляючи лише кон-
кретні, матеріальні речі та явища і тенденції до 
релятивізації цінності й важливості наукового 
знання. Для вирішення цих проблем є потреба 
розглянути, апробувати та оцінити різноманітні 
Інтернет-ресурси для навчальної діяльності, 
які могли б допомогти у формуванні корисних 
компетенцій і водночас принаймні пом’якшити 
зазначені труднощі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв'язання проблеми. 
Численні наукові спостереження можна знайти 
в роботах, які доводять, що, читаючи тексти, 
доступні в Інтернеті, ми втрачаємо здатність 
глибоко усвідомлювати, обмежуємося лише 
розшифровкою інформації [3]. Зокрема, Марк 
Бауерляйн звинуватив Інтернет у тому, що він 
збиває з пантелику молодих людей. З іншого 
боку, Гері Смолл і Джіджі Ворган стверджують, 
що тривале використання Інтернету впли-
ває на зміни в структурі мозку, що полягають 
у створенні зв’язків між нейронами інакше, 
ніж раніше. Едвард Хеллоуелл також пише про 
негативний вплив електронних гаджетів на сві-
домість молоді, що проявляється зростаючим 
дефіцитом уваги.

Чеслав С. Нозаль, у свою чергу, стверджує, 
що швидкі темпи змін нашої реальності в поєд-
нанні з передачею інформації на основі обра-
зів негативно впливають на метапізнання та 
глибину концептуальної обробки. Ніколас Карр 
також застерігає від змін, які неминуче відбу-
ваються у свідомості користувачів комп’ютерів 
та Інтернету та послаблюють здатність зосе-
реджуватися та запам’ятовувати. За позицією 
А. Кіна, загрози включають звикання корис-
тувачів Інтернету до ігнорування авторських 
прав через розповсюдження та завантаження 
чужих робіт.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячена стаття. 
Питання використання Інтернету в освіті при-
сутнє в багатьох наукових публікаціях, але 
дослідники цього питання часто посилаються 
на роботи кількох років тому [6]. Вони є знач-
ною мірою застарілі коли обговорюється 
використання Інтернету в скоріше теоретич-
ний, ніж практичний спосіб, або невирішення 
загроз розвитку розуму та компетенцій моло-
дої людини внаслідок тривалого користування 
Інтернетом. У літературі в цій галузі відносно 
часто можна знайти детальні тематичні дослі-
дження, присвячені медіаосвіті та інтернет- 
залежності,  а також теоретичні філософські 

та соціологічні міркування [1]. Тому, необхідно 
з’ясувати, чи існують сьогодні такі мережеві 
ресурси, які можна використовувати в процесі 
освіти для формування корисних компетенцій 
і водночас для протидії деяким негативним 
явищам, пов’язаним із масовим використан-
ням Інтернету.

Мета статті полягає в обґрунтуванні 
актуальності трансформації освітньої полі-
тики через формування он-лайн середовища 
у  навчальних закладах з реалізацією ефектив-
ного дистанційного формату для студентів.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Проблема Інтернету полягає 
в тому, що він одночасно надає нам багато 
повідомлень і вмісту невизначеної цінності, 
споживач інформації відчуває переванта-
ження, це викликає у нього своєрідний психіч-
ний дискомфорт. Для веб-освітнього процесу 
надзвичайно важливо оволодіти навичками 
точного пошуку та суворого відбору необхідної 
інформації, критичного підходу до знайденого 
контенту та зосередженості на його обробці 
для вирішення проблеми. Ефективності в цій 
сфері можна досягти завдяки вихованню на 
основі постановки завдань, виконання яких 
залежить від методично правильного викори-
стання конкретних Інтернет-ресурсів.

Негативними аспектами у цьому контексті є 
доступ до мережевих ресурсів з наявністю всієї 
необхідної і водночас достовірної інформації, 
домінування розсіяної детальної інформації 
над структурованою інформацією, що усклад-
нює розуміння знань, низький рівень розу-
міння тексту, насиченого гіперпосиланнями 
та мультимедіа і схильність до маніпулювання 
поглядами внаслідок різноманітності інстру-
ментів маніпулювання. Для використання 
Інтернет-ресурсів у навчальному процесі, як і 
будь-яких традиційних дидактичних засобів та 
джерел інформації немає жодних перешкод.

Інша проблема зводиться до необхідності 
мотивувати студента для отримання будь-
яких позитивних ефектів, давно відомих педа-
гогам. Мотивуючими аргументами для моло-
дої людини, безсумнівно, є інформація про 
корисність ефективного оволодіння наявними 
в Інтернеті інструментами, ресурсами та сер-
вісами. Умовою успіху є постановка творчих 
завдань, що вимагають використання все біль-
шої кількості різноманітних матеріалів і рішень, 
виконання подібних завдань водночас є осно-
вою навчання на основі самостійного навчання.

Навчання студентів використовувати різ-
номанітні пошукові системи призводить до 
переконання, що ресурси Інтернету наба-
гато багатші та різноманітніші, а адекватність 
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результатів пошуку стосовно наших потреб 
залежить від уміння вибирати пошукову 
систему та використовувати її правильні стра-
тегії пошуку. Завдання, які вимагають викори-
стання таких інструментів, як онлайн-каталоги 
служать не лише для вдосконалення навичок 
пошуку необхідних матеріалів та інформації, 
але й допомагають у боротьбі з «гуглізмом» [4]. 
Формується усвідомлення існування різнома-
нітних мережевих ресурсів, а також створюють 
переконання, що в мережі ще не все доступно.

Важливо, щоб студенти, які виконують різно-
манітні проекти, повинні шукати та використо-
вувати як традиційні, так і цифрові видання. 
Ресурси, створювані спеціалізованими устано-
вами, організаціями, науковими інститутами, 
об'єднаннями спеціалістів характеризуються 
високою якістю та достовірністю наданих даних 
та інформації. Багато з розміщених там мате-
ріалів містять вихідні дані, які можуть лягти 
в основу різноманітних аналізів. Виконання 
завдань, що дають змогу переконатися 
в загальнодоступності цінних інформаційних 
ресурсів та вимагають відбору вихідних даних із 
наявних ресурсів, їх обробки та узагальнення.

Завдання повинні бути структуровані таким 
чином, щоб студенти не створювали згустків 
детальних даних, а використовували висновки, 
отримані в результаті їх обробки. Групу ресур-
сів, які керовані вмістом, із мультимедійними 
та текстовими файлами складають веб-сайти, 
призначені не лише для освітніх цілей, вони 
також надають різноманітні мультимедійні 
файли, зокрема, презентації, документальні 
та наукові фільми. Щоб уникнути проблем із 
надмірною зосередженістю на зображаль-
них та мультимедійних формах спілкування в 
освітніх реаліях, слід паралельно використо-
вувати веб-сайти, які містять лише тексти з 
різних наукових дисциплін,  котрі можуть бути 
корисними для студентів.

З розвитком засобів масової інформації 
так звані нові медіа почали вказувати на прин-
ципові зміни в завданнях, які вони починають 
реалізовувати в суспільстві. Серед них наго-
лос робиться на оцифровці та конвергенції 
всіх типів медіа, розвитку інтерактивності та 
зв’язку з Інтернетом, мобільності відправників 
і одержувачів, чергуванні їхніх ролей, поділу 
та розмивання медіаінституцій. Користувач 
Інтернету є одночасно і масовим одержува-
чем, і творцем, і тим, хто приймає рішення 
щодо змісту медіа-повідомлення.

Цей парадокс змушує його набути від-
повідних компетенцій, щоб вільно й ефек-
тивно пересуватися у кіберпросторі, Інтернет 
як новий засіб масової інформації має такі 
особливості, як інтерактивність та коопера-

ція. Визначаючи Інтернет та аналізуючи його 
використання в освіті, слід враховувати його 
функції в інформаційному суспільстві, які нині 
виконує також Інтернет. Інтернет – це простір, 
де відбувається процес викладання та нав-
чання, їнтерактивність дозволила розвивати 
індустрію розваг, а також міжособистісне спіл-
кування за допомогою онлайн-дискусій, соці-
альних мереж [2].

Всеосяжним елементом Інтернету якого є 
надання інформації про події та умови суспіль-
ства і світу, також включає вказівку на розподіл 
влади або сприяння інноваціям, адаптації та 
прогресу. Комунікаційна функція Інтернету, що 
динамічно розвивається, уможливлює появу 
ініціатив користувачів Інтернету знизу вгору, 
які намагаються чинити тиск на законодавців, 
приклади чого можна побачити дуже часто. 
Іншою функцією є кореляція, що означає пояс-
нення, інтерпретацію та коментування сенсу 
подій та інформації, підтримку встановлених 
авторитетів і норм, соціалізацію, координацію 
індивідуальної діяльності, формування соці-
ального консенсусу.

Все більше і більше динамічно розвива-
ються Інтернет-додатки, котрі дозволяють 
здійснювати різноманітні види діяльності. 
Маючи доступ до Інтернету, студент без необ-
хідності використання будь-якого комп’ю-
терного програмного забезпечення, крім 
веб-браузера може вільно редагувати тексти, 
робити складні обчислення з використанням 
віддалених електронних форматів, створю-
вати онлайн-презентації, архівувати та роз-
повсюджувати створені документи. Сфери 
освітніх впроваджень Інтернету включають 
зазначені віддалені текстові процесори, елек-
тронні таблиці, програми для презентацій, а 
також засоби обміну мультимедійними засо-
бами, месенджери та сайти соціальних мереж. 
Інтернет став інструментом, який всебічно 
підтримує людську діяльність, насамперед у 
сфері отримання та створення інформації.

Університети ведуть свої веб-сайти, на яких 
публікують основну інформацію про струк-
туру закладу, профіль освіти, способи зв’язку 
з ними, інформують про поточні події, багато 
онлайн-дискусій, особливо студентів універ-
ситетів, служать для обміну інформацією, 
яка необхідна на даному етапі навчання. Ще 
одна галузь освітніх додатків, тобто навчання 
з Інтернету, охоплює освіту через Інтернет – 
електронне навчання, тут можна виділити такі 
елементи, як інтерактивне подання інформа-
ції у вигляді текстів, зображень, звуків, відео 
та доступ до великих інформаційних ресурсів. 
Із заснуванням наукового формату, що під-
тримує широкий доступ до наукових публіка-
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цій, все частіше говорять про відкриті освітні 
ресурси та відкритий доступ до них.

Серед цінних ресурсів, це, насамперед, вір-
туальні бібліотеки з цифровими виданнями та 
електронні книги, журнали, словники та енци-
клопедії, розширюється також зона відкритих 
освітніх ресурсів. Крім того, в Інтернеті можна 
знайти низку науково-дидактичних веб-сайтів, 
тематичних форумів, груп і дискусійних спис-
ків, відео, освітнє радіо і телебачення, освітні 
блоги та соціальні мережі [2]. Освітні блоги 
обслуговують, зокрема, студенти та викла-
дачі університету, необхідно звернути увагу на 
намагання університетів системно інтегрувати 
сервіси блогів у освітню культуру.

Свої блоги ведуть як викладачі, так і сту-
денти, електронні книги є цифровим еквівален-
том традиційної друкованої книги. Особливим 
видом документів, доступних на веб-сайтах, 
є електронні журнали, які за своїми характе-
ристиками, а саме періодом, обсягом, харак-
тером, взаємовідносинами з організаціями, 
установами, призначені для конкретних цільо-
вих груп нагадують раніше розроблені форми 
традиційної періодичної преси.

Серед педагогічних концепцій, які зараз 
широко обговорюються, є дистанційне нав-
чання, тобто така організація навчального 
процесу, при якій студент самостійно, у відпо-
відному місці, часі та темпі дотримується вста-
новленого навчального плану. Заклад освіти 
надає необхідні матеріали, потрібні для досяг-
нення встановлених результатів навчання. Ідея 
дистанційного навчання значною мірою пов’я-
зана з конструктивістською концепцією, яка 
підкреслює пізнавальну незалежність у досяг-
ненні поставлених цілей. Розробка веб-сайтів 
започаткувала онлайн-курси, а великі додатки 
дозволили створити повне, динамічне елек-
тронне навчання.

Сьогодні педагоги бачать значні відмін-
ності між тим, що вони мали у своєму розпо-
рядженні кілька років тому, і використанням 
інструментів сьогодні. Електронне навчання 
стає невід’ємною частиною класичного нав-
чання у більшості університетів світу, Інтернет 
сьогодні не лише спосіб обміну інформацією, 
а й повноцінного спілкування та взаємодії сту-
дентів. Найпоширенішими способами вико-
ристання Інтернету в цій сфері є електронні 
журнали, системи обслуговування студентів 
університетів та програми, що сприяють кому-
нікації між викладачами та студентами.

Звичайно, надзвичайно важливо усвідом-
лювати небезпеку цього нового, інтерактив-
ного та конвергентного середовища. Однак, 
не можна забувати про величезний потенціал, 
який має Інтернет, особливо щодо інформа-

ційного навантаження та підтримки процесів 
навчання. Інтернет є соціальним та освітнім 
простором, саме тут можна знайти низку куль-
турно значущих видань, як книги і статті видат-
них вчених. Були створені платформи та вір-
туальні світи для дистанційного навчання, що 
дозволило не лише односторонню передачу 
контенту, а й спілкування та співпрацю.

Формулювання висновків і перспектив 
подальших досліджень в даному напрямку. 
Сьогодні формуються групи людей, які бажа-
ють спільно творити реальність і культуру, 
послідовно і ретельно аналізувати суспіль-
ство, виступати з соціальними ініціативами. 
Навчання, що полягає у виконанні завдань 
із використанням зазначених ресурсів та 
онлайн-інструментів, розкриває студентам 
можливості, які були раніше  невідомі. Це 
дає молодим людям усвідомлення освітньої 
корисності Інтернету та того, скільки нави-
чок, пов’язаних з ефективним використанням 
Інтернету, вони ще мають отримати.

В результаті використання інтернет-ре-
сурсів помічене систематичне зростання 
інформаційних та медіакомпетентностей 
у студентів. Часто студенти, які базують своє 
навчання на ресурсах Інтернету, отримують 
гірші результати, ніж студенти, які переважно 
користуються книгами, це навряд чи відпові-
дає дійсності. Тому виникає потреба досліджу-
вати й оцінювати освітню ефективність різно-
манітних онлайн-ресурсів та інструментів не 
лише шляхом аналізу ситуації, а також через 
дослідження студентів, які активно та творчо 
використовують усе багатство мережі й під-
тримуються викладачами.
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У статті досліджено процес трансфор-
мації діяльності органів публічної влади 
та визначено основні напрями і проблеми 
їх трансформації в умовах цифоровізації. 
Встановлено, що інформатизація стала 
важливим фактором підвищення якості 
життя та надання послуг. Відповідно вини-
кла необхідність у формуванні нової концеп-
ції публічного управління, суть якої полягає 
у системній взаємодії державних органів 
влади, бізнесових структур та громадян, 
пов’язаних із вирішенням важливих соціаль-
но-економічних питань. 
Окреслено основні напрями трансформації 
діяльності органів публічної влади в умовах 
цифровізації, серед яких: додаткові цифрові 
можливості інформаційно-комунікаційних 
технологій дозволяють підвищити ефек-
тивність роботи та зробити діяльність 
таких структур відкритою та прозорою; 
створення ефективних форм зворотного 
зв’язку між структурами публічної влади та 
громадянським суспільством; формування 
спеціальних електронних майданчиків  з 
метою  спільного вирішення соціально зна-
чущих проблем представниками громадян-
ського суспільства і держави. Таким чином, 
застосування цифрових інформаційно-кому-
нікаційних технологій може безпосередньо 
не впливати на характер реалізації держав-
ної влади, хоча, безумовно, цифрова реаль-
ність надає більші можливості для гласно-
сті та формування громадської думки.
Окреслено основні проблеми взаємодії гро-
мадянського суспільства і публічної влади 
у цифровій реальності, серед яких: впрова-
дження цифрових інформаційно-комунікацій-
них технологій не відбувається паралельно 
із розвитком цифрової демократії; офіційно 
вжиті заходи щодо розвитку даної демо-
кратії багато в чому мають декларатив-
ний характер і реалізуються формально; 
акцент в електронній державі робиться 
на надання державних послуг, а не на роз-
витку електронної демократії;  відсутня 
системна взаємодія органів публічної влади 
та інститутів громадянського суспільства, 
при цьому не створено дієві механізми такої 
взаємодії. 
Зазначено, що концепцію електронної дер-
жави слід розглядати не як технократичний 
проєкт, а як проєкт, який спрямований на 
подальший розвиток принципів демократії, в 
якому електронні технології орієнтовані на 
найбільш повну їх реалізацію. При цьому не 
можна зводити електронну державу лише 
до процесів цифровізації державних та муні-
ципальних послуг, це лише одна з форм взає-
модії публічної влади та громадян. 

Ключові слова: громадянське суспільство, 
держава, цифровізація, публічна влада.

The article examines the process of transformation 
of public authorities and identifies the main 
directions and problems of transformation in terms 
of digitization. It is established that informatization 
has become an important factor in improving 
the quality of life and services. Accordingly, 
there is a need to form a new concept of public 
administration, the essence of which is the 
systematic interaction of public authorities, 
business structures and citizens involved in 
addressing important socio-economic issues. 
The main directions of transformation of the 
activity of public authorities in the conditions 
of digitalization are outlined, among which: 
additional digital possibilities of information and 
communication technologies allow to increase 
the efficiency of work and make the activity 
of such structures open and transparent; 
creating effective forms of feedback between 
public authorities and civil society; formation of 
special electronic platforms for the purpose of 
joint solution of socially significant problems by 
representatives of civil society and the state. Thus, 
the use of digital information and communication 
technologies may not directly affect the nature of 
the exercise of state power, although, of course, 
digital reality provides greater opportunities for 
publicity and public opinion. 
The main problems of interaction between civil 
society and public authorities in the digital reality 
are outlined, among which: the introduction 
of digital information and communication 
technologies does not take place in parallel 
with the development of digital democracy; 
the measures officially taken to develop this 
democracy are largely declarative and formally 
implemented; the emphasis in the e-state 
is on the provision of public services, not on 
the development of e-democracy; there is no 
systematic interaction between public authorities 
and civil society institutions, and no effective 
mechanisms for such interaction have been 
established, and existing ones are in many 
cases ineffective. It is noted that the concept 
of e-government should not be considered as 
a technocratic project, but as a project aimed 
at further development of the principles of 
democracy, in which e-technologies are focused 
on the fullest implementation of such principles. 
At the same time, the e-state cannot be reduced 
only to the processes of digitalization of state and 
municipal services, it is only one of the forms 
of interaction between public authorities and 
citizens.
Key words: civil society, state, digitalization, 
public authority.

Постановка проблеми. Ключовим 
завданням у нових реаліях є трансформація 
внутрішніх та зовнішніх взаємин традиційного 
уряду з метою оптимізації надання послуг, а 
також розширення участі громадян, громад-

ських та приватних структур у процесах при-
йняття соціально значущих рішень. Згідно 
з цією концепцією управління – це постійна та 
активна взаємодія держави та недержавного 
сектора, що забезпечує адаптацію управлін-
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ських механізмів в умовах зростаючої склад-
ності та динаміки сучасного суспільства, різ-
номанітності існуючих соціальних проблем.

Цифрова реальність змінює не тільки гро-
мадянське суспільство та її інститути, а й також 
публічну владу і навіть формує нові моделі 
взаємодії між даними структурами. У міжна-
родних документах саме на національні, регі-
ональні та місцеві державні органи покладено 
провідну роль у розвитку електронного управ-
ління, аналіз викликів (ризиків) та розробку 
необхідних заходів. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Окремі аспекти цифро-
візації публічного управління досліджували 
такі науковці: Дрешпак В.М., Карпенко О.В., 
Куйбіди В.С., Мохова Ю.Л., Наместнік В.В., 
Петренко Н.О. та інші.

Попри наявність значної кількості праць 
щодо використання інформаційних техноло-
гій у системі публічного управління є необхід-
ність у дослідженні трансформації діяльності 
органів державної влади в умовах цифровіза-
ції, розробка практичних рекомендацій щодо 
використання інформаційних технологій та 
подальшої їх інтеграції у сферу державного 
управління. 

Метою статті є дослідження процесу тран-
сформації діяльності органів державної влади 
та визначити основні напрями та проблеми 
трансформації в умовах цифровізації.

Виклад основного матеріалу. Останніми 
десятиліттями однією з головних тенденцій роз-
витку суспільства є проникнення інформацій-
них технологій у різні сфери діяльності людини. 
Інформатизація стала важливим фактором 
підвищення якості життя та надання послуг. 

Україна визначила цифрову трансформа-
цію як пріоритетну політику, що вже відзначено 
нещодавніми визнаними серед європейської 
експертної спільноти успіхами у впровадженні 
систем «ProZorro» та «e-Health», у запрова-
дженні мобільного покриття 4G та запуску 
електронних послуг у державному та приват-
ному секторах [8]. 

Окрім того слід зазначити,  що в Україні 
стрімко розвивається система надання публіч-
них е-послуг та електронної ідентифікації, 
що значно покращує якість життя, швидкість 
отримання та переробки інформації, рівень 
довіри з боку населення до держави. Отже 
немає сумніву, що основними споживачами 
цифрових технологій є держава, населення та 
бізнесові структури.

Також у сучасному світі важливим каналом 
взаємодії суспільства та органів влади стали 
соціальні мережі. Активізація такої взаємодії 

стала можливою завдяки розширенню кількості 
та функціональності Інтернет ресурсів, а також 
інтенсифікації інформаційної політики дер-
жави у галузі оптимізації роботи з населенням 
та практики політичного залучення громадян 
у діяльність органів влади. Нині дослідження 
соціальних мереж є також важливим питанням 
у контексті побудови ефективної політичної 
комунікації в системі «влада-суспільство» та 
обумовлено, насамперед, такими факторами:

 –  по-перше, сучасне суспільство перебу-
ває у стадії інформаційного розвитку; стало 
можливе застосування Інтернет технологій 
у політичній сфері; відбувається розширення 
інформаційного обміну та діалогу між грома-
дянським суспільством та політичними інсти-
тутами; 

 – по-друге, прискорення темпів політич-
ного життя, поглиблення соціально-політич-
них проблем вимагає адекватного і швидкого 
реагування реагування з боку громадян та 
держави, що повною мірою надає віртуальний 
простір  для зацікавлених осіб; 

 – по-третє, розвиток таких форм політич-
ної комунікації, як «електронний уряд», сайти 
органів державної влади та адміністрацій муні-
ципальних утворень, Інтернет майданчиків 
для обговорення соціально-політичних про-
блем та, нарешті, соціальні мережі, створюють 
передумови для перенесення реальної полі-
тики (off line) у віртуальний світ (on-line);

 – по-четверте, стимулювання політичної 
активності громадян «згори» з боку держави 
активізує потенціал політичної комунікації 
«знизу» через віртуальні спільноти. 

При цьому групи у структурах соціальних 
мереж є яскравим прикладом створення гро-
мадянського суспільства «знизу», оскільки 
ініціюються громадянами, які діють у неполі-
тичній сфері та не є підконтрольними державі. 
При цьому політичній комунікації у мережі 
Інтернет властиві такі риси, як: 

 – пряме спілкування у віртуальному 
просторі (у більшості випадків це спілкування 
є неформальним); 

 – невідстроченість зворотного зв’язку 
(можливість швидко отримати необхідну 
інформацію); 

 – безбар’єрність (безпосередня можли-
вість спілкування з представниками органів 
влади безпосередньо, відсутність бюрокра-
тичних перешкод); 

 – перенесення комунікативної функції 
до сфери конструювання та просування іміджу 
окремої людини, політики чи інституту [2].

Як наслідок, виникає необхідність у форму-
ванні та закріпленні нової концепції публічного 
управління, яка має базуватися на системній 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

38 Випуск 28. 2022

взаємодії державних органів влади, бізнесо-
вих структур та громадян із вирішення  сус-
пільно значущих питань. 

Необхідність впровадження інформатив-
них послуг у процеси державного управління 
зазначало багато вітчизняних і іноземних нау-
ковців. Так, В.Ю. Степанов вважає, що засто-
сування інформаційних технологій у сфері 
надання державних послуг дозволить підви-
щити ефективність взаємодії державних орга-
нів влади та населення [7].

Як справедливо зазначає Качний О.: « роз-
виток інформаційного суспільства в Україні 
та впровадження інформаційних комп’ютер-
них технологій в усі сфери суспільного життя, 
зокрема у діяльність органів державної влади 
й органів місцевого самоврядування, є одним 
із пріоритетних напрямів державної полі-
тики» [1]. Відповідно настав час у трансфор-
мації діяльності органів публічної влади в умо-
вах цифровізації. Інформатизація суспільства 
повинна стати новою концепцією державного 
управління.

Трансформацію діяльності органів публічної 
влади під впливом цифрової реальності можна 
розглядати за такими напрямами. 

1. Представники структур державної влади 
активно використовують у своїй діяльності 
цифрові можливості інформаційно–комуні-
каційних технологій (ІКТ), внаслідок чого під-
вищується ефективність роботи. Це дозво-
ляє зробити дані щодо діяльності зазначених 
структур відкритими та прозорими. 

Існують і певні вимоги до створення сайтів 
органів публічної влади (загальна інформація, 
інформація про види діяльності, у тому числі 
про нормотворчу діяльність, тексти виступів 
керівників, статистична інформація, інфор-
мація про режим роботи, контакти та ін.). 
Впровадження у діяльність органів публічної 
влади цифрових ІКТ не тільки дозволяє зро-
бити доступ громадян до державних послуг 
більш оперативним, комфортним, але й сприяє 
підвищенню ефективності роботи самих дер-
жавних структур (зокрема, відбувається ско-
рочення управлінського апарату за рахунок 
запровадження електронного документообігу, 
зменшення трудових витрат державних служ-
бовців на рутинні операції та пошук необхідної 
інформації, автоматизація основних управлін-
ських процесів). 

2. Створюються більш ефективні форми 
зворотного зв’язку між структурами публічної 
влади та громадянським суспільством (мож-
ливість налагодження зворотного зв’язку 
з громадянами, інститутами громадянського 
суспільства на сайтах державних струк-
тур; формування спеціальних майданчиків з 

метою налагодження оперативного зв’язку 
державних структур з громадянським сус-
пільством), які значно збільшують доступ-
ність, оперативність. Тобто кожний бажаючий 
може залишити свій коментар, поставити 
питання, написати звернення. 

Водночас відкритість інформації, можли-
вість оперативного звернення ще не гаранту-
ють громадянам автоматичного підвищення 
ефективності діяльності державних струк-
тур. Нерідко під час звернення до того чи 
іншого органу державної влади включається 
бюрократичний «кругообіг»: наприклад, одне 
міністерство пересилає (знову ж таки, вико-
ристовуючи цифрові ІКТ) звернення громадя-
нина до іншого міністерства чи відписується 
загальними фразами. І навіть публічне висвіт-
лення такого бюрократичного листування 
у Мережі, ще не гарантує адекватної реакції 
з боку державної влади, хоча державна інфор-
маційна система передбачає оцінку якості 
вжитих відповідними органами влади захо-
дів (більше того, формується і статистика, 
на основі якої оцінюється якість роботи того чи 
іншого органу державної влади).

3. Формуються спеціальні електронні 
майданчики (сервіси) спільного вирішення 
соціально значущих проблем представни-
ками громадянського суспільства і держави 
(використовується технологія краудсор-
синга). Приклади таких майданчиків є досить 
варіативними: теледемократія (наприклад, 
застосована в деяких містах Фінляндії) [3]; 
державна інформаційна система. В Україні 
це – «Електронне урядування». 

Використання таких майданчиків дає низку 
позитивних ефектів: створення дедалі біль-
шої відкритості діяльності державних струк-
тур, безпосередній зв’язок публічної влади 
з громадянським суспільством, у тому числі 
з метою кращого ознайомлення з потребами 
суспільства, позитивного вирішення постав-
лених перед державою проблемних питань, 
підвищення рівень довіри громадян до дер-
жавної влади та усвідомлення дієвості впливу 
громадянського суспільства на неї. Одночасно 
побудова відносин державних структур та гро-
мадянського суспільства на цифровій основі 
може мати іншу, негативну модель: прихову-
вання інформації, ігнорування звернень гро-
мадян через мережу, прийняття рішень, які 
суперечать інтересам більшості населення. 

 Таким чином, застосування цифрових ІКТ 
може безпосередньо не впливати на характер 
реалізації державної влади, хоча, безумовно, 
цифрова реальність надає більші можливо-
сті для гласності та формування громадської 
думки. Тому важливо, щоб електронне управ-
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ління мало відношення до демократичного 
управління, а не закінчувалося вирішенням 
суто технічних питань. Тобто потенціал елек-
тронного управління може бути ефективно 
використаний тільки якщо ІКТ вводитимуться 
паралельно зі змінами у структурі, процесах та 
методах організації роботи державних органів. 

Незважаючи на заходи, які вживаються 
державою, проблеми взаємодії громадян-
ського суспільства і публічної влади у цифро-
вій реальності (і не тільки у цифровій) зали-
шилися. Серед основних проблем можна 
окреслити наступні:

 – відсутність паралельного впровадження 
цифрових ІКТ із розвитком цифрової демо-
кратії; 

 – декларативність та формальність офі-
ційно вжитих заходів щодо розвитку електро-
нної демократії; 

 – акцент в електронній державі робиться 
на наданні державних послуг, а не на розвитку 
електронної демократії; 

 – відсутність системної взаємодії публічної 
влади та інститутів громадянського суспіль-
ства, а саме не створено дієві механізми такої 
взаємодії, а існуючі у багатьох випадках нее-
фективні. 

На наш погляд, концепцію електронної 
держави слід розглядати не як технократич-
ний проєкт, а як проєкт, який спрямований на 
подальший розвиток принципів демократії, 
в якому електронні технології орієнтовані на 
найбільш повну реалізацію таких принципів 
як: політична свобода, рівноправність гро-
мадян, виборність органів держави і постій-
ний контакт із ними населення, легітимність 
влади, принцип народного суверенітету. При 
цьому не можна зводити електронну державу 
лише до процесів цифровізації державних та 
муніципальних послуг, це лише одна з форм  
взаємодії публічної влади та громадян. 

Також впровадження електронного уря-
дування у практику публічного управління 
повинно бути направлене на розвиток профе-
сіоналізму індивідуальних користувачів інфор-
мації у політичних, економічних, соціальних та 
інших процесах [4].

До системи оцінки якості державного 
управління доцільно закласти показники 
практики взаємодії органів публічної влади та 
інститутів громадянського суспільства у циф-
ровому середовищі. Не можна не відзначити, 
що при цьому самі цифрові технології відкри-
вають великі можливості реалізації електро-
нного громадського управління на засадах 

розвитку демократії. Але чи скористається 
публічна влада та громадянське суспільство 
такими можливостями, залежить не від самих 
ІКТ, а від прийнятих політичних рішень, розви-
неності цього суспільства. 

Висновки. Використання практики інфор-
маційного представництва інтересів гро-
мадянського суспільства суттєво видозмі-
нює політичну комунікацію, методи впливу 
на органи державної влади. Інформаційне 
представництво, у тому числі через соціальні 
платформи у мережі Інтернет, поступово стає 
ефективним каналом просування громадян-
ських ініціатив, групових інтересів, що детер-
мінує появу нових інформаційних технологій, 
що використовуються в системі «влада-сус-
пільство», а використання передових досяг-
нень комп’ютерної комунікації у політичній 
сфері розглядається як фактор становлення 
електронної демократії.
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Встановлено, що трансформаційні процеси, 
які відбуваються в рамках сучасних соціаль-
но-економічних систем, обумовлюють необ-
хідність змін в теорії і практиці управління. 
Доведено, що перехід на принципи сталого 
розвитку спричиняє необхідність включення 
в парадигму менеджменту нових соціальних 
цінностей, модернізацію способів мислення, 
нових ідей, концепцій та методологічних 
моделей суспільних процесів. В цьому кон-
тексті важливим чинником забезпечення 
сталого розвитку відіграє ефективна 
система менеджменту, що забезпечує 
якість соціально-економічного розвитку, 
соціально-економічну і екологічну безпеку. 
Аналіз праць провідних вітчизняних і зарубіж-
них учених засвідчив, що проблеми переходу 
на принципи сталого розвитку і модернізації 
систем управління займають важливе місце 
в дослідженнях провідних вітчизняних і зару-
біжних учених. На основі аналізу і узагаль-
нення особливостей процесів переходу на 
принципи сталого розвитку обґрунтовано 
положення про те, що головною метою 
функціонування такої системи є створення 
передумов для сталого розвитку, головною 
метою якого є задоволення потреб ниніш-
нього покоління без шкоди спроможності 
майбутніх поколінь задовольняти власні 
потреби. Встановлено, що незважаючи на 
значну зацікавленість учених проблемати-
кою сталого розвитку, пропоновані підходи 
до формування концепції сталого розвитку в 
недостатній мірі враховують управлінський 
вплив на забезпечення сталого розвитку. 
Наголошено, що у відповідності з визна-
чальними документами концепції сталого 
розвитку, кожна країна при формуванні сис-
теми менеджменту сталого розвитку, сама 
повинна визначати свої власні пріоритети 
відповідно до своїх національних планів, полі-
тики та програм щодо переходу національ-
ної соціально-економічної системи на прин-
ципи сталого розвитку. Проведено аналіз 
основних результатів засновника сучасного 
менеджменту П. Друкера з позицій концепції 
сталого розвитку. Запропоновано викори-
стати концепцію П. Друкера «управління за 
цілями» для формування менеджменту ста-
лого розвитку.
Ключові слова: соціально-економічна 
система, менеджмент, управління, розви-
ток, сталий розвиток. 

It is established that the transformation 
processes that take place within modern socio-
economic systems cause changes in the theory 
and practice of management. It is proved that 
the transition to the principles of sustainable 
development necessitates the inclusion in the 
management paradigm of new social values, 
modernization of ways of thinking, new ideas, 
concepts and methodological models of social 
processes.
In this context, an important factor in ensuring 
sustainable development is an effective 
management system that ensures the quality of 
socio-economic development, socio-economic 
and environmental security. Analysis of the 
works of leading domestic and foreign scientists 
showed that the problems of transition to the 
principles of sustainable development and 
modernization of management systems occupy 
an important place in the research of leading 
domestic and foreign scientists. Based on the 
analysis and generalization of the features of 
the transition to sustainable development, the 
position is substantiated that the main purpose 
of such  system is to create conditions for 
sustainable development, the main purpose 
of which is to meet the needs of the present 
generation without compromising the ability of 
future generations. It is established that despite 
the significant interest of scientists in the issue 
of sustainable development, the proposed 
approaches to the formation of the concept of 
sustainable development do not sufficiently 
take into account the managerial influence on 
sustainable development. It was emphasized 
that in accordance with the defining documents 
of the concept of sustainable development, each 
country in forming a sustainable development 
management system must determine its own 
priorities in accordance with its national plans, 
policies and programs for the transition of 
national socio-economic system to sustainable 
development. It was made the analysis of 
the main results of the founder of modern 
management P. Drucker from the standpoint 
of the concept of sustainable development. It 
is proposed to use Drucker’s concept of "goal 
management" for the formation of sustainable 
development management.
Key words: socio-economic system, 
management, administration, development, 
sustainable development.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Сучасні дослідження глобальних про-
блем цивілізаційного розвитку засвідчують, 
що на початку ХХІ ст. цивілізація знаходиться 
на межі переходу між безповоротнім минулим, 
коли в розпорядженні людства були, накопи-
чені за мільярди років існування Землі, незлі-
ченні ресурси, і невизначеним майбутнім, яке 
при сучасних тенденціях використання при-
родних ресурсів, ставить проблему виживання 
людства. Життєдіяльність людини впродовж 

тисячоліть спричинила трансформацію біос-
фери Землі, як єдино можливого середовища 
існування людини, внаслідок чого, багато 
життєзабезпечуючих природних екосистем 
сьогодні перебуває в кризовому стані. Все це 
в сукупності обумовило пошук нових моделей 
цивілізаційного розвитку, спрямованих на вирі-
шення існуючих проблем, серед яких на початку 
ХХІ ст. домінує модель сталого розвитку.

Перехід глобальної соціально-економічної 
системи на принципи сталого розвитку обу-
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мовлюють необхідність трансформації підхо-
дів у теорії та практиці управління, включення 
в парадигму менеджменту нових соціальних 
цінностей, модернізацію способів мислення, 
нових ідей, концепцій та методологічних 
моделей соціально-економічних процесів. 
Еволюція концепції сталого розвитку вимагає 
постійного перегляду існуючих концепцій і 
моделей менеджменту і формулювання нових 
уявлень, які б актуалізували теорію і практику 
сучасного менеджменту. Водночас, необ-
хідно зазначити, що неоднорідність цілей 
сталого розвитку, природна відмінність мето-
дів і підходів до їх досягнення, не дозволяють 
створенню універсальної управлінської тех-
нології, що забезпечить синергетичний ефект 
сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми переходу на принципи ста-
лого розвитку і модернізації систем управ-
ління займають важливе  місце в дослідженнях 
провідних вітчизняних і зарубіжних учених. 
Більшість дослідників трактують перехід гло-
бальної соціоекономічної системи на прин-
ципи функціонування сталого розвитку як 
чергову революцію в історії цивілізації (анало-
гічну неополітичній чи індустріальній) в основі 
якої лежить стурбованість про шляхи май-
бутнього розвитку людства. Фундаментальні 
основи концепції сталого розвитку, закла-
дено у працях видатних українських учених 
С. Подолинського і В. Вернадського. Саме 
праці С. Подолинського заклали основу нової 
теорії праці, що розглядає економічну діяль-
ність під кутом закономірностей функціо-
нування природничо-соціальних процесів. 
В. Вернадський започаткував вчення про біос-
феру і ноосферу, в межах якої сталий розви-
ток можна трактувати як новий етап у розвитку 
соціуму, коли наукове пізнання, а не стихійні 
сили, визначатимуть соціально-економічний 
розвиток [1; 2]. 

Ідеї С. Подолинського і В. Вернадського 
щодо проблем сталого еколого-економіч-
ного розвитку знайшли подальший розвиток 
у працях провідних українських і зарубіжних 
учених. Формування цілей сталого розвитку 
тісно пов’язано з обґрунтуванням оптималь-
ного антропогенного навантаження, яке б 
відповідало екологічному потенціалу природ-
них систем життєзабезпечення. Різні аспекти 
цієї важливої для розробки стратегії ста-
лого розвитку проблеми досліджено в пра-
цях Г. Бачинського, І. Бистрякова, М. Голубця, 
Л. Грановської, Б. Данилишина, М. Долішнього, 
В. Загорського, В. Кравціва, С. Лісовського, 
Л. Масловської, М. Реймерса, Ю. Туниці, 
А. Садєкова, Ю. Стадницького та інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
зацікавленість учених проблематикою сталого 
розвитку і велику кількість публікацій, пропо-
новані підходи до формування концепції ста-
лого розвитку в недостатній мірі враховують 
управлінський вплив на забезпечення сталого 
розвитку. Це зумовлено слабкою теорети-
ко-методологічною розробленістю основних 
положень менеджменту сталого розвитку, 
відсутністю системного аналізу до вирішення 
проблеми адаптації до сучасних умов інстру-
ментарію існуючих систем управління соціаль-
но-економічними процесами. 

Метою статті є узагальнення існуючих під-
ходів до формування системи менеджменту 
в сучасних умовах з врахуванням специфіки 
процесів сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу. З позицій 
синергетики сучасна цивілізація знаходиться у 
точці біфуркації, яка перегукується з сільсько-
господарською революцією, коли 10-12 тис. 
років тому відбувався перехід від збираль-
ництва до ведення сільського господарства. 
Сільськогосподарська революція немає одно-
значної оцінки – деякі її прихильники переко-
нують, що вона спрямувала людство на шлях 
процвітання  та прогресу, інші вважають, що 
вона «прирекла нас на вічні муки» [3, с. 129]. 
На їхню думку, вона стала поворотним момен-
том, коли Людина розумна відмовилась від 
тісного симбіозу з природою на користь 
жадібності та відчуження. В процесі сільсько-
господарської революції вид Homo sapiens 
використав свій інтелектуальний потенціал з 
максимальною ефективністю і досить швидко 
знищив всіх парнокопитних і мамонтів (основу 
свого харчового раціону) і  опинився в умовах 
жорстокої ресурсної кризи. За даними антро-
пологів, населення планети в цей час зменши-
лося у багато разів. Людина неоліту знайшла 
вихід з кризи – вона відкрила землеробство, а 
потім і скотарство. Тільки після цього людина 
повністю виділилася з живої решти світу, 
почавши створювати нові біогеохімічні цикли, 
нові форми неживої матерії, новий вигляд тва-
рин. Саме від цієї революції основною стра-
тегією цивілізаційного розвитку, на якій базу-
ється прогрес цивілізації, стає перетворення 
природи. Основна її риса – виробництво над-
лишку благ, привласнення яких і стає рушій-
ною силою прогресу. 

Найістотнішим результатом цієї революції 
є те, що землеробство уможливило настільки 
швидке та радикальне збільшення населення 
планети, що жодне сільськогосподарське сус-
пільство вже не змогло б само себе підтри-
мувати, якби повернулось до мисливства та 
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збирання. Так, за деякими даними перед пере-
ходом до сільського господарства (10 тисяч 
років до нашої ери) налічувалось приблизно 
5-8 мільйонів мисливців – збирачів. На початку 
нової ери (2 тисячі років тому) в світі залишалось 
лиш 1-2 мільйони збирачів, а кількість земле-
робів становила вже близько 250 мільйонів [3].

Концепція сталого розвитку, яка стала 
результатом активного пошуку нових моде-
лей відносин соціуму з природою, сьогодні 
вважається стратегією соціально-економіч-
ного розвитку людства на ХХІ ст. Головні її 
положення були визначені на Міжнародній 
конференції ООН з навколишнього середо-
вища і розвитку (Ріо-де- Жанейро, 1992 р.) 
і квінтесенція цієї стратегії  полягає у вис-
новку, що саме на нинішнє покоління лягає 
величезна відповідальність за збереження 
природи і забезпечення можливостей для 
існування не лише наступних поколінь, але 
й усього життя на Землі [4; 5]. З позицій 
системного аналізу сутність сталого роз-
витку будь-якої складної системи полягає в 
її спроможності зберігати стабільний і рівно-
важний стан, незалежно від впливів оточу-
ючого середовища. Для досягнення такого 
стану соціально-економічної системи необ-
хідно, щоб соціально-економічна політика 
була спрямована на створення передумов 
довгострокового розвитку, а не лише на гене-
рацію короткострокових доходів та вигод. 

Важливим чинником впровадження ста-
лого розвитку відіграє ефективна система 
менеджменту, яка забезпечує високу якість 
соціально-економічного розвитку, соціаль-
но-економічну і екологічну безпеку. Головною 
метою функціонування такої системи є ство-
рення передумов для сталого розвитку, осно-
вою якого є задоволення потреб нинішнього 
покоління без шкоди для майбутніх поколінь 
задовольняти власні потреби. В сучасних 
умовах управління постає не тільки одним з 
чинників виробництва, а й рушійною силою 
економічного і соціального прогресу, однією 
з найскладніших, найвідповідальніших сфер 
практичної інтелектуальної діяльності людей, 
від якої в залежать добробут суспільства і доля 
кожної людини. 

Засновник сучасного менеджменту 
П. Друкер вважає, що головним досягненням 
менеджменту ХХ ст. стало п’ятдесятиразове 
зростання продуктивності працівника фізичної 
праці в промисловості, водночас, найважливі-
шим внеском, який менеджмент повинен зро-
бити в ХХІ ст., це аналогічне збільшення про-
дуктивності інтелектуальної праці й кожного 
інтелектуального працівника. Якщо найкош-
товнішим активом компанії ХХ ст. було її вироб-

ниче устаткування, то найціннішим активом 
організації ХХІ ст. , як бізнесу, так і некомер-
ційних структур,  стануть її інтелектуальні пра-
цівники і їхня продуктивність [6]. При цьому, 
працівники розумової праці в ХХІ ст. стануть 
найбільшою групою працівників у сучасних 
країнах і управління ними має ґрунтуватися 
зовсім на інших правилах, ніж управління пра-
цівників фізичної праці. Робота над постійним 
підвищенням ефективності працівників розу-
мової праці – одне з головних завдань керів-
ництва сучасних корпорацій. На його думку, 
підвищення продуктивності інтелектуальної 
праці – найважливіша із завдань менеджменту 
у ХХІ столітті. При цьому, для розвинених країн 
це навіть не завдання, а нагальна вимога, 
від якої залежить саме їхнє існування [6]. 
Зазначимо, що такі тенденції повністю відпові-
дають ідеях В. Вернадського про формування 
ноосфери, коли керівною силою в соціаль-
но-економічних процесах стає людська думка.

У визначальному документі Концепції ста-
лого розвитку «Agenda21» ще в 1992 році 
зазначалося, що у багатьох країнах, у рамках 
найпоширеніших систем прийняття рішень на 
рівнях політики планування та управління, спо-
стерігається тенденція поділу економічних, 
соціальних та екологічних факторів розвитку, 
що лежить в основі появи глобальних соціаль-
но-економічних проблем. Це обумовлює необ-
хідність фундаментальної модернізації пере-
творення процесу прийняття рішень, у світлі 
конкретних умов тієї чи іншої країни для того, 
щоб питання довкілля та розвитку опинилися 
в центрі процесу прийняття рішень в економіч-
ній та політичній сферах, що по суті припуска-
тиме всебічний облік цих факторів. Загальна 
мета полягає у вдосконаленні або розбудові 
процесу прийняття рішень таким чином, щоб 
забезпечити у його рамках повний облік соці-
ально-економічних та екологічних питань, а 
також ширшу участь громадськості в управ-
ління процесами сталого розвитку.

У контексті формування системи 
менеджменту сталого розвитку необ-
хідно:

 – зміцнити організаційні структури на всіх 
рівнях процесу прийняття рішень з метою 
забезпечення повного обліку питань довкілля 
та розвитку;

 – розробити або вдосконалити механізми, 
що сприяють залученню зацікавлених приват-
них осіб, груп та організацій до прийняття 
рішень на всіх рівнях;

 – розробити процедури, що визначаються 
внутрішніми умовами, що забезпечують облік 
питань навколишнього середовища та роз-
витку в процесі прийняття рішень [7].



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

43

  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, суті менеджменту ста-
лого розвитку відповідає концепція П. Друка 
«управління за цілями», відповідно до якої, 
управління має починатися з визначення цілей 
і потім переходити до визначення функцій. На 
відміну від Ф. У. Тейлора і Г. Форда, П. Друкер 
не аналізує кожне завдання менеджменту 
окремо а аналізує загальні принципи управ-
ління, змістивши акцент з продуктивності на 
кінцевий результат. Він визначив сім нових 
завдань майбутнього менеджменту [8]:

 – керувати на основі поставлених цілей;
 – більше ризикувати із розрахунку на три-

валу перспективу;
 – бути спроможним приймати стратегічні 

рішення;
 – мати можливість створювати інтегро-

вані керовані групи, де контролю піддається 
як ефективність управлінської діяльності, і її 
відповідність спільній меті;

 – вміти швидко та чітко працювати з інфор-
мацією;

 – вміти бачити свій бізнес у цілому та інте-
грувати з ним свої функції;

 – вчитися бачити економічні, політичні та 
соціальні зміни, що відбуваються у глобаль-
ному масштабі, враховуючи ці глобальні тен-
денції у своїх власних рішеннях.

В цьому контексті, для менеджменту ста-
лого розвитку є важливими наступні поло-
ження цієї концепції: 

а)залучення керівників усіх рівнів до про-
цесу розроблення цілей;

б) стимулювання процесів зворотного 
зв’язку; 

в) поєднання завдань, що стоять перед 
кожним менеджером, із загальними цілями 
організації;

г) підвищення ефективності роботи за раху-
нок того, що кожен керівник має чітке уявлення 
про свої цілі та цілі організації загалом;

д) посилення мотивації до роботи як резуль-
тат особистої участі усіх керівників у розро-
блення та узгодженні цілей;

е) удосконалення системи контролю та оці-
нювання роботи кожного працівника відпо-
відно до отриманих результатів.

є) зменшення негативного впливу контр-
олю на роботу працівників;

к) досягнення стратегічних, а не лише 
поточних цілей підприємства [9].

Особливістю концепції «управління з 
цілям» є те, що керівництво організацією 
є функцією групи менеджерів (співробіт-
ників), а не винятковою привілегією однієї 
людини. При такому методі управління мета 
використовуються не тільки як механізм 
контролю, але і для мотивації співробітни-

ків. Водночас, аналізуючи проблеми форму-
вання менеджменту сталого розвитку, необ-
хідно зазначити, що і сьогодні, майже через 
150 років започаткування менеджменту, 
як наукової основи теорії управління, його 
основне завдання залишається незмінним 
— забезпечити спільну роботу людей для 
досягнення визначених цілей та на основі 
визнання спільних цінностей, сформувавши 
найбільш відповідну структуру організації, 
забезпечити такі умови для працівників, які 
дозволять їм ефективно виконувати свої 
обов’язки та своєчасно реагувати на зміни 
виробничого середовища [10]. Проте, в сучас-
них умовах сутність цього основного завдання 
все ж таки змінилася – цілі сталого роз-
витку окремого підприємства чи організації 
співставляються з цілями цивілізаційного 
розвитку, сформульованих на глобальному 
рівнях. Наприклад, такі як: зміна клімату, 
забруднення довкілля, пандемії, бідність 
тощо. Відповідно і оцінка результативності 
менеджменту базується на аналізі впливу 
прийнятих управлінських рішень на характер 
цивілізаційного розвитку. 

Особливою компетенцією менеджера ста-
лого розвитку є те, що йому: «слід бачити не 
самі найближчі, але й віддалені, не лише пер-
винні, але й побічні наслідки, не лише наслідки 
для якоїсь певної групи, але й для всіх» [11]. 
Наприклад, саме менеджер сталого роз-
витку повинен бачити проблеми, пов’язані 
з широкомасштабним використання плас-
тикової тари, для невеличкого містечка і для 
Світового океану, вміти пов’язувати гло-
бальну проблему зміни клімату і технологіями 
функціонування невеличких котелень, між 
забрудненням води і зростанням смертності 
серед населення тощо. 

Одним з визначальних завдань сталого 
розвитку є забезпечення можливості для май-
бутніх поколінь забезпечити свої потреби. Але 
як зазначав в свій час  А. Маршалл, в міру того 
як людина піднімається усе вище по щаблях 
цивілізації і розвивається її розум, людські і 
суспільні потреби стають усе більш витонче-
ними і різноманітними. Якщо на ранніх стадіях 
розвитку людини її діяльність обумовлюва-
лася її потребами, то кожен наступний спри-
чиняв появу нових видів діяльності породжує, 
які в свою чергу обумовлювали появу нових 
потреб. Принциповим є те, що не нові потреби 
викликають до життя нові види діяльності, а 
саме нові види діяльності спричиняють появу 
нових потреб [12]. Саме менеджер сталого 
розвитку повинен дати відповідь на питання: 
Як нові потреби будуть сприяти сталому роз-
витку суспільства? 
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Як зазначається У «Порядку денному 
на ХХІ ст.», при формуванні системи 
менеджменту сталого розвитку на наці-
ональному рівні, країни повинні самі 
визначати свої власні пріоритети відпо-
відно до своїх національних планів, полі-
тики та програм щодо наступних заходів:

a) забезпечення обліку економічних, соціаль-
них та екологічних міркувань у процесі прийняття 
рішень на всіх рівнях та у всіх міністерствах;

b) прийняття розроблених на національ-
ному рівні рамок політики, які відображають 
довгострокову перспективу та міжсектораль-
ний підхід як основу для прийняття рішень, 
з урахуванням зв’язків між різними політич-
ними, економічними, соціальними та еколо-
гічними питаннями, що торкаються у процесі 
розвитку, а також у рамках цих питань;

c) визначення на основі існуючих у країні 
умов шляхів та засобів забезпечення узгодже-
ності секторальної, економічної, соціальної 
та екологічної політики, планів та політичних 
документів, включаючи заходи в галузі фінан-
сів та бюджет; ці механізми повинні застосову-
ватися на різних рівнях та об’єднувати тих, хто 
зацікавлений у розвитку;

d) систематичний контроль та оцінка про-
цесу розвитку, проведення регулярних огля-
дів стану розвитку людських ресурсів, еконо-
мічних та соціальних умов та тенденцій, стану 
навколишнього середовища та природних 
ресурсів; на додаток до цього можна було б 
проводити щорічні огляди в галузі навколиш-
нього середовища та розвитку з метою оцінки 
досягнень різних секторів та департаментів 
уряду у галузі сталого розвитку;

e) забезпечення транспарентності та звіт-
ності у зв’язку з екологічними наслідками еко-
номічної та секторальної політики;

f) забезпечення доступу громадськості до 
відповідної інформації, що сприяє врахуванню 
поглядів громадськості та дозволяє забезпе-
чити її ефективну участь.[13]. 

Саме ці положення повинні слугувати 
основою парадигми менеджменту сталого 
розвитку. 

Традиційний класичний менеджмент сфор-
мувався в період становлення індустріального 
виробництва, яке слугувало відображенням 
механістичного світогляду, що проник у всі 
галузі людської діяльності. Парадигма сучас-
ного менеджменту ґрунтується на головній 
меті економічної політики – ефективний роз-
поділ існуючих ресурсів а головним показни-
ком ефективності функціонування системи 
менеджменту постає  величина прибутку. 
Індустріальний період розвитку суспільства 
завершився створенням глобальної технос-

фери, яка вичерпує природні речовинно-е-
нергетичні ресурси у все зростаючих кількос-
тях і перетворює їх, зрештою, у відходи, що 
забруднюють середовище життєдіяльності 
людини. Масштаби цього забруднення набли-
зили людство до межі екологічної катастрофи, 
яка, на загальну думку, може набути незво-
ротного характеру вибухнути вже в середині 
ХХІ століття.

Тепер людство вступає в якісно новий етап 
взаємодії з навколишнім природним серед-
овищем і тому при формуванні стратегічних 
напрямів соціально-економічного розвитку 
доцільно брати до уваги такі концептуальні 
положення: По-перше, природні ресурси 
планети є обмеженими, а кількість народо-
населення і його потреби постійно зростають. 
Швидкі темпи зростання населення і урба-
нізації призводять до загострення відносин 
суспільства з природою та поглиблення еко-
логічної кризи майже в усіх регіонах планети. 
Характер природокористування на сучасному 
етапі підриває базу для задоволення потреб 
майбутніх поколінь. По-друге, у процесі ево-
люції людської цивілізації та розвитку мате-
ріального виробництва виник і функціонує 
всезростаючий антропогенний обмін речо-
вин і енергії між людиною й навколишнім при-
родним середовищем, який має відкритий, 
незамкнутий характер. Не тільки з точки зору 
функціонування екосистем, але й для функці-
онування соціальних і виробничих систем він 
є нераціональним, недосконалим і природо-
руйнуючим, оскільки зі збільшенням народо-
населення, обсягів суспільного виробництва 
природа не спроможна нейтралізувати та ути-
лізувати виробничі та невиробничі відходи. 
Накопичення різного роду відходів порушу-
ють екологічну рівновагу в біосфері, погіршу-
ють природні умови життя людей. По-третє, 
зростають та дедалі загострюються політичні, 
національні та соціально-економічні супереч-
ності й протистояння між різними народами 
й країнами стосовно використання ресурсів 
біосфери внаслідок нерівномірності їх роз-
витку, намагання одних держав «жити» за раху-
нок пограбування природи та населення інших 
країн. В останні два-три десятиліття прискори-
лись процеси поглиблення диференціації жит-
тєвих рівнів людей як у розвинених країнах, так 
і у тих, що розвиваються, а також прогресуюче 
збільшення розриву між ними. Уже невдовзі це 
спричинить непередбачувані глобальні й регі-
ональні, суспільні та міжнародні конфлікти й 
катаклізми [14-16].

З позицій концепції сталого розвитку еко-
номічна політика повинна бути спрямована 
на досягнення трьох головних цілей: викори-
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стання ресурсів відповідно до відновлювальної 
здатності навколишнього середовища, спра-
ведливий розподіл ресурсів та економічно 
ефективний розподіл ресурсів. Ефективний 
ринковий розподіл вимагає, щоб витрати на 
виробництво, включаючи соціальні та еколо-
гічні платежі здійснювалися за рахунок коштів 
виробника. Головний результат – забезпе-
чення досягнення цілей сталого розвитку.

Оскільки ООН виступає модератором про-
цесів переходу на принципи сталого роз-
витку, основи менеджменту сталого розвитку 
повинні базуватися на визначальних доку-
ментах ООН щодо сталого розвитку. З пози-
цій ООН управління – це всі процеси управ-
ління, інститути, процедури та практики, за 
допомогою яких вирішуються та регулю-
ються важливі для всіх питання. Досить часто 
у матеріалах ООН використовують термін 
«належне управління». Незважаючи на те, що 
немає узгодженого міжнародного визначення 
«належного управління», воно може включати 
такі питання: дотримання прав людини, вер-
ховенство права, ефективна участь, багато-
сторонні партнерства, політичний плюралізм, 
процеси, що ґрунтуються на прозорості та під-
звітності, ефективний та результативний дер-
жавний сектор, легітимність, доступ до знань, 
інформації та освіти, розширення політичних 
прав, рівність, стійкість, відносини та цінності, 
які виховують відповідальність, солідарність 
та толерантність. Рада з прав людини ООН 
виділяє основні характеристики належного 
управління:  прозорість,  відповідальність, під-
звітність, участь,  сприйнятливість (до потреб 
людей) [17].

Висновки. Таким чином, на основі аналізу 
і узагальнення особливостей процесів пере-
ходу соціально-економічних систем на прин-
ципи сталого розвитку можна стверджувати, 
що головною метою функціонування системи 
менеджменту сталого розвитку є створення 
оптимальних умов передумов для сталого 
розвитку. На основі аналізу існуючих сучасних 
систем менеджменту можна стверджувати, 
що, за своїм змістом, найбільш відповідає 
цілям сталого розвитку концепція менедж-
менту П. Друкера «управління за цілями», яка 
дозволяє охопити весь спектр цілей сталого 

розвитку в їх взаємозалежності. Головною про-
блемою в найближчому майбутньому постає 
розробка відповідних інструментів і механізмів 
управлінських процесів, які дозволять забез-
печити досягнення цілей сталого розвитку. 
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Результати теоретичного аналізу статті 
показали, що проблема якості послуг є 
актуальною для багатьох країн протягом 
тривалого часу, тому її управлінню присвя-
чена велика кількість наукових і практичних 
досліджень. 
Організація контролю якості повинна вра-
ховувати наступні етапи роботи: 1) роз-
робка та впровадження відповідних стан-
дартів якості послуг та критеріїв якості; 
2) вимір фактичних показників якості та 
порівняння їх із показниками, прийнятими 
у встановлених стандартах та крите-
ріях; 3) розробка та впровадження необхід-
них коригувальних заходів, якщо досягнуті 
результати суттєво відрізняються від 
встановлених стандартів. 
Сучасний стан охорони здоров’я в Укра-
їні визначається як передумова розвитку 
медичної галузі. Визнається, що нинішня 
демографічна ситуація в Україні супрово-
джується швидким погіршенням стану 
здоров’я населення, скороченням кількості 
людей працездатного віку через передчасну 
смерть, що гальмує розвиток людського 
капіталу, що є ключовий фактор економіч-
ного зростання. 
Реформа галузі та запровадження загаль-
нообов’язкового медичного страхування є 
подальшими каталізаторами збільшення 
потужності українського ринку медичних 
послуг. В Україні ринок медичних послуг все 
ще формується, а конкуренція для паці-
єнтів все ще знаходиться на первинному 
рівні. Розмір цього ринку незрівнянно мен-
ший, ніж ринок проміжних послуг. В Україні 
сьогодні попит на якісні медичні послуги, 
кращий рівень обслуговування зростає, зро-
стає попит на прозорі та високі зарплати 
для лікарів, а самі заклади охорони здоров’я 
вкрай потребують досвідчених управлінців. 
Це вимагає запровадження ефективної сис-
теми управління охороною здоров’я на наці-
ональному рівні.
Традиційно для управління розвитком сфери 
охорони здоров’я інформаційні потоки 
оформляються за критерієм джерел форму-
вання інформації. Відповідно до принципів та 
стандартів управління прийнято включати 
інформацію про середовище, в якому працює 
та розвивається медична сфера. Для ство-
рення інформаційного простору для галузі 
охорони здоров’я важливим кроком є визна-
чення змісту початкових інформаційних 
потоків, який повинен надавати всім зацікав-
леним сторонам необхідну інформацію про 
галузь для прийняття якісних управлінських 
рішень в медичній сфері.

Ключові слова: медичні послуги, якість, 
управління, сфера охорони здоров’я, публічне 
управління.

The results of the theoretical analysis of the 
article showed that the problem of service quality 
has been relevant for many countries for a long 
time, so a large amount of scientific and practical 
research is devoted to its management.
The organization of quality control should 
take into account the following stages of 
work: 1) development and implementation 
of appropriate service quality standards and 
quality criteria; 2) measurement of actual 
quality indicators and their comparison with the 
indicators adopted in the established standards 
and criteria; 3) development and implementation 
of the necessary corrective measures, if the 
achieved results differ significantly from the 
established standards.
The current state of health care in Ukraine is 
defined as a prerequisite for the development 
of the medical industry. It is acknowledged that 
the current demographic situation in Ukraine is 
accompanied by a rapid deterioration in the health 
of the population, a reduction in the number of 
people of working age due to premature death, 
which slows down human capital development, 
which is a key factor in economic growth.
The reform of the industry and the introduction 
of compulsory health insurance are further 
catalysts for increasing the capacity of the 
Ukrainian medical services market. In Ukraine, 
the market for medical services is still emerging, 
and competition for patients is still at the primary 
level. The size of this market is incomparably 
smaller than the market for intermediate services. 
In Ukraine today, the demand for quality medical 
services, better service is growing, there is 
a growing demand for transparent and high 
salaries for doctors, and health care facilities 
themselves are in dire need of experienced 
managers. This requires an effective health 
management system at the national level.
Traditionally, to manage the development of 
health care, information flows are designed 
according to the criteria of sources of information. 
In accordance with the principles and standards 
of management, it is customary to include 
information about the environment in which the 
medical field operates and develops. To create 
an information space for the health sector, an 
important step is to determine the content of the 
initial information flows, which should provide 
all stakeholders with the necessary information 
about the industry to make quality management 
decisions in the medical field.
Key words: medical services, quality, 
management, health care, public administration.

Formulation of the problem in gen-
eral. Ukraine's integration into the European 
Community will contribute to social reforms, in 
particular in the field of health care. This is due 
to the conflict between the current level of med-
ical services and the market conditions of these 
services. Of course, the country's medical sphere 
needs to be supported, given the current stand-

ard of living of the Ukrainian population. However, 
in the event of insufficient budget funding, such a 
system will not be able to fully fulfill its role and will 
be forced to seek additional resources, the main 
source of which will be health insurance. As medi-
cal institutions provide medical services, the suc-
cess of them, as well as free market entities that 
specialize in providing all services, is evidenced 
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by the quality of service. The lack of a system of 
proper quality medical care hinders the full deve- 
lopment of the entire health care system.

Analysis of recent research and publica-
tions. The effective functioning of the health care 
sector allows to influence the quality of manage-
ment decisions, including the provision of medi-
cal services. At the same time, there is a constant 
transformation of socially significant goals into 
their own, internal goals of the system, which leads 
to the fact that the system begins to work for itself 
and in the name of itself. Many researchers are 
currently studying the problems of the health care 
system within the framework of effective state 
management of the quality of medical services. 
Among them are N. Avramenko, N. Alekseev, 
Y. Belyaev, M. Bilinskaya, L. Bondareva, N. Borisov, 
S. Vovk, P. Gerasimov, I. Kovalev, N. Kryzina, 
D. Karamishev, V. Lehan, J. Radisha and others. 

Unresolved parts of the common prob-
lem. However, the issue of clarifying the prob-
lems of public administration of electronic ser-
vices in the field of health care, which affects the 
quality of medical services, is not disclosed in sci-
entific sources, which indicates the relevance of 
the article and its practical significance.

The purpose of the article – scientific sub-
stantiation of applied bases of development of 
directions of improvement of public management 
of quality of medical services of sphere of health 
care through improvement of information mainte- 
nance of management of quality of medical services.

Presenting main material. The analysis of 
data conducted by the WHO Regional Office for 
Europe characterizes the current state of health of 
Ukrainian citizens with high morbidity and mortal-
ity, extremely low life expectancy, limited access 
to adequate medical care. Life expectancy in 
Ukraine is 5-9 years lower than in European coun-
tries. Analytical data allow us to conclude that 
only 65%   of the total population in Ukraine is over 
65 years [1]. The crisis in the health care sys-
tem of our country is caused by the fact that this 
region is not able to adequately respond to the 
high morbidity of citizens, despite the fact that a 
significant part of the funds for health care is paid 
personally by people.

Ukraine ranks 33rd among other countries in 
terms of population. There are 41983.6 thousand 
people, which is equivalent to 0.57% of the total 
world population [2]. Official statistics show that 
between 1991 and 2020, Ukraine's population 
decreased from 51.944 million. up to 41,983 mil-
lion people. Population decline is characterized 
by certain trends. The main factors of population 
decline are high mortality, low birth rate, aging 
population, low income, social insecurity and 
inefficient and poor quality health care.

The Ukrainian healthcare market occupies a 
significant part of the economic structure, despite 
the statutory principle of free medical care. There 
is a constant shortage of money in the Ukrainian 
healthcare system, which affects the shortage of 
medical staff, the workload of doctors, the avail-
ability of the necessary equipment, etc., which 
means that it affects the quality of medical services.

Strengthening the innovative potential of the 
health care system is an important condition for 
the development of the market for quality medi-
cal services. In Ukraine, the situation in the health 
sector with material and technical resources is 
becoming more complicated: outdated medical 
equipment and technologies. It should be noted 
that the domestic industry does not produce 
medical equipment that meets many world-class 
criteria, especially high-tech, so it is difficult to 
call medical services "quality". One of the ways 
to solve this problem, taking into account external 
experience, may be the development of medical 
equipment in companies of the Ukrainian indus-
trial complex, as well as the use of new organiza-
tional forms and innovative technologies in health 
care facilities (eg optimization and restructur-
ing). The Ukrainian market of medical devices is 
dominated by imported products. Both complete 
equipment and parts are imported to Ukraine. 
Humanitarian aid is physically 5% of the total 
structure of imports.

The further development of the market of 
quality medical services will be influenced by the 
reform of the state health care system: changes 
in the mechanisms of financing health care insti-
tutions, development of health insurance, intro-
duction of a prescription system for selecting 
doctors, etc. As a result of the sectoral reform, 
direct public funding of most state and munici-
pal health care facilities will be phased out from 
2020, leading to the closure of some, especially 
in sparsely populated and rural areas. Some of 
the medical services included in the guaran-
teed package, which are approved by the state 
every year, remain free. The rest is paid by health 
insurance or patients (direct payments). In this 
case, the competitiveness of private institutions 
will increase, as budget medicine, on the basis 
of which a new health care facility will be estab-
lished, will not be able to quickly switch to provid-
ing quality medical services.

Today, the private sector accounts for about 
20% of the healthcare market. The growth rate of 
private health services is high: in 2012, private clin-
ics accounted for only 1% of the Ukrainian health-
care market, in 2016 – 10%, as of 2021 – about 
20%. However, the private sector of the Ukrainian 
healthcare market is insufficiently saturated com-
pared to other countries (in developed private 
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countries of medicine its share in the total volume of 
medical services is at least 50–60%), although the 
profitability of private institutions is about 25% [4].

Health care reform is expected to signifi-
cantly change the way health facilities operate. 
An important aspect of this reform should be 
the transformation of public health facilities into 
self-sustaining entities based on autonomous 
financial activities. In other words, there is a mar-
ket for medical services, where the business enti-
ties are medical institutions. Information should 
be the basis for making appropriate management 
decisions. The latter is very important for manag-
ers, regardless of their level of qualification.

Analysis of information needs, research of 
motivations in making managerial decisions, the-
matic information support of managers, informa-
tion and analytical support of individual and group 
psychology are the objects of activity in the field 
of management and information support of busi-
ness. Information systems must be designed on 
the basis of integrated quality management.

The design of information systems is based on 
the integrated interaction of the following compo-
nents based on integrated quality management: 
employees; materials; technologies; methods. 
Therefore, the design of information systems 
should begin with the involvement of employees, 
potential users of the system. This concerns the 
ability to determine the set of information to be 
processed, as well as the formulation of require-
ments for ergonomics and system functionality. 
The requirements of the information system are 
taken as a basis, and on their basis the quantity 
of materials necessary for effective transfer of its 
work is defined. Materials can be both electronic 
and printed. Thus, the technology of data collec-
tion, processing and presentation of final results 
will be selected and tested. The chosen technol-
ogy is based on existing data processing meth-
ods, which are aimed at ensuring the functioning 
of a high-quality health information system. When 
developing information systems for everyday use 
in the activities of health care facilities, attention 
should be paid to the compliance of project mate-
rials with the specifics of their activities. It will min-
imize different risk categories [6].

The results of the implementation of the infor-
mation system obtained to improve the quality of 
medical services provided to patients allow:

– carry out constant monitoring of the process 
of providing medical services;

– control specific indicators, such as: the use 
of hospital beds, the number of outpatient visits, 
epidemiological data on the incidence of certain 
types of pathologies, mortality;

– to improve working conditions in some struc-
tural units of the medical sphere, in particular in 
laboratories, pharmacies, operating rooms, etc.;

– interconnect medical devices, including the 
transmission of radiological images and research;

– effective and fast access to complete  
medical records of patients and better quality of 
documents and compliance with personal data 
protection;

– the ability to obtain the results of examina-
tions of patients by medical staff at any time and 
in any place;

– ensure a high level of data security and con-
fidentiality;

– speed up the diagnosis and duration of the 
treatment process;

– improve the quality of medical services.
The general advantages of the analyzed pro-

cess are:
– quick and easy access to information as a 

basis for decision management;
– organization of information optimization in 

the system for its use, which allows you to make 
quick decisions;

– access to a large amount of information 
allows to make decisions about investments in 
technical infrastructure and acquisition of fixed 
assets;

 – this allows you to develop long-term hospital 
strategies;

– operational access to knowledge as a key 
resource today, which provides medical institu-
tions with competitive advantages;

– faster and more accurate selection of medi-
cal data, which affects the accuracy of diagnosis 
and organization of the entire treatment process, 
including improving the quality of medical ser-
vices to patients;

– to improve the organization and productivity, 
its comfort for employees;

– limit unnecessary costs in order to provide 
comprehensive, highly qualified and effective 
treatment and create reasonable costs for med-
ical services;

– increase the efficiency of management of 
medical institutions.

The rational use of information media in our 
time directly affects the efficient operation of 
medical institutions, as well as the optimization 
of costs associated with their activities, which is 
reflected in sound management decisions.

Measures to inform the health sector are 
inevitable due to the rapid growth of technologi-
cal development and the accumulation of a huge 
amount of information. Taking into account all 
the positive aspects of the implementation of the 
information system for both patients and health 
care, it is necessary to create its information 
management space, which takes place in sev-
eral stages:

– creation of the general information base of 
branches and medical divisions of the institution;
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– strengthening the proper security and pro-
tection of information resources;

– technical support of information analysis.
Undoubtedly, the concept of e-health manage-

ment with the support of technology, telemedi-
cine and, finally, knowledge management plays 
a key role in ensuring the availability and quality 
of health services. Modern health management 
means that the sector needs to be restructured 
according to the basic criteria of rationality, effi-
ciency, to ensure the necessary level of quality and 
accessibility of health care. This process would be 
impossible without the use of appropriate informa-
tion tools to ensure the collection and dissemina-
tion of data using the latest communication tech-
nologies. The introduction of health information 
systems in Ukraine will help manage and ensure 
the effective collection and dissemination of data 
using the latest communication technologies.

When creating information systems, it is nec-
essary to follow a certain methodology. The lat-
ter is the organization of the process of forming 
an information system. An important aspect is 
the proper management of this process, which 
ensures that the requirements of the information 
systems themselves.

An important point in this process is to under-
stand the following aspects:

– development of information systems is 
based on the experience of experts and develop-
ers to date, which takes into account the specifics 
of the functioning of health care facilities;

– certain types of information should be used 
to evaluate information systems taking into 
account the time of events;

– potential users of the system increase the 
demand for results obtained through the imple-
mentation of the management function. Electronic 
management system not only improves the qual-
ity of information development, but also has a 
positive effect on productivity.

To achieve these results, you need to consider 
the following:

1. Electronic management system is the basis 
for managing information resources of medical 
institutions in the field of health care. The man-
agement process includes control, organization, 
planning and software.

2. In the past, e-government has had a positive 
impact, but it should be noted that this situation 
is acceptable given the simultaneous increase 
in quality and productivity. Adequate quality 
can be achieved by adhering to the accuracy of 
implementation at all stages of the methodology. 
This ensures an appropriate level of quality from 
design to implementation. Information systems 
are designed to computerize and restructure 
workflows to increase efficiency.

We focus on the need to continuously improve 
the quality of medical services. This need is 
always there and contributes to the development 
of medical and managerial staff. Physicians need 
to constantly improve their skills, as the knowl-
edge gained will allow them not only to save lives, 
but also to fulfill their role in the medical institu-
tion and determine what depends on them in the 
process of providing medical services. Aware 
of their importance to both the hospital and the 
patient, health professionals are doing their best 
to continually improve their professional skills. 
All employees should be trained individually and 
jointly. The purpose of joint training is to form a 
cohesive team that could function as a whole. 
Patients themselves will have an effect when they 
receive quality medical care.

Conclusions. In modern conditions, one of 
the ways to ensure the sustainable development 
of the health care system is the development and 
implementation of irreversible and qualitative 
changes aimed at ensuring long-term success. 
To strengthen effective information support for 
its development and provide effective informa-
tion support for development processes, it is 
proposed to define the information space, which 
should be understood as a set of information 
resources, databases, knowledge and methods 
to provide management decisions on design, 
implementation and control of projects. The main 
components of the information space of health 
management are information resources, tools of 
organizational communication and information 
infrastructure.
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Встановлено, що наявні проблеми ресурс-
ного забезпечення сфери охорони здоров’я 
(особливо кадрового), в тому числі і у сфері 
онкології, продовжують загострюватися 
в період пандемії COVID-19. Відзначено наяв-
ність невідповідності професійної підготовки 
медичних працівників у сфері онкології та 
онкогематології міжнародним стандартам.
Доведено, що підготовку та підвищення 
кваліфікації медичних фахівців для закладів 
охорони здоров’я онкологічного профілю 
необхідно здійснювати систематично на 
базі провідних галузевих медичних установ.
Проаналізовано проєкт Національної стра-
тегії контролю онкологічних захворювань 
до 2030 року, в якому визначено забезпе-
чити заклади охорони здоров’я необхідною 
кількістю високопрофесійних кадрів у сфері 
охорони здоров’я, що необхідна для надання 
якісної онкологічної допомоги.
Встановлено, що виникає необхідність в 
удосконаленні системи підготовки про-
фесійних медичних кадрів та керівників з 
метою покращення якості надання онколо-
гічної допомоги, з урахуванням професійних 
навичок, компетентностей, рівня попере-
дньої освіти, підвищення кваліфікації, кар’єр-
ного розвитку та ін.
Рекомендовано органам державної виконав-
чої влади створити належні умови з метою 
удосконалення системи підготовки фахівців 
для надання медичної допомоги при онколо-
гічних захворюваннях шляхом розроблення 
та прийняття відповідних нормативно-пра-
вових актів (Концепція, Стратегія тощо).
Встановлено, що з метою підвищення 
доступності, безпечності та якості 
надання медичної допомоги при онкологічних 
захворюваннях необхідно здійснити заходи 
щодо здійснення підготовки медичних фахів-
ців у відповідності до міжнародних медичних 
стандартів. Важливим аспектом є удоско-
налення фахового навчання медичних праців-
ників з метою підвищення їх професіоналізму 
у сфері паліативної допомоги.
Запропоновано розробити організацій-
но-функціональну модель удосконалення сис-
теми підготовки кадрів для надання медичної 
допомоги при онкологічних захворюваннях, 
яка включатиме концептуальні напрями сис-
теми підготовки кадрів, визначатиме стра-
тегічні цілі та завдання з реалізації системи 
підготовки таких фахівців, що передбачає 
удосконалення комплексного механізму 
(організаційного, правового, кадрового та 
освітнього) реалізації системи фахового 
навчання із залученням інститутів грома-
дянського суспільства (зокрема професійних 
самоврядних організацій), яка спрямована на 

досягнення кінцевої мети – підвищення яко-
сті надання онкологічної допомоги, а також 
покращення її доступності.
Ключові слова: охорона здоров’я, сфера 
онкології, медичні працівники онкологічного 
профілю, підготовка кадрів у сфері онкології. 

It is established that the existing problems 
of resource provision in the field of health 
care (especially human resources), including 
oncology, continue to worsen during the  
COVID-19 pandemic. The inconsistency of 
professional training of medical workers in the 
field of oncology and oncohematology with 
international standards was noted.
It has been proven that the training and retraining 
of medical specialists for oncological health care 
facilities should be carried out systematically on 
the basis of leading industry medical institutions.
The draft National Strategy for Cancer Control 
until 2030 is analyzed, which aims to provide 
health care facilities with the necessary number 
of highly professional health care professionals 
needed to provide quality cancer care.
It is established that there is a need to improve 
the system of training of professional medical 
staff and managers in order to improve the quality 
of cancer care, taking into account professional 
skills, competencies, level of previous education, 
training, career development, etc.
The state executive authorities are recommended 
to create appropriate conditions for improving the 
system of training specialists for the provision 
of medical care for cancer by developing and 
adopting relevant regulations (Concepts, 
strategies, etc.).
It has been established that in order to increase 
the availability, safety and quality of medical 
care for patients with cancer, it is necessary 
to take measures to train medical workers in 
accordance with international medical standards. 
An important aspect is to improve the training 
of health professionals in order to increase their 
professionalism in the field of palliative care.
It is proposed to develop an organizational 
and functional model for improving the 
training system for cancer care, which will 
include conceptual areas of training, define 
strategic goals and objectives for training such 
specialists, including improving the complex 
mechanism (organizational, legal, educational) 
implementation of training with the involvement 
of institutes civil society (including professional 
self-government organizations), which aims 
to achieve the ultimate goal – improving the 
quality of cancer care, as well as improving its 
accessibility.
Key words: health care, oncology, oncology 
medical staff, oncology training.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Систему охорони здоров’я України 
характеризують такі показники як нерівно-
мірність кадрового забезпечення, зокрема і у 
сфері онкології. Слід зазначити, що проблеми 
ресурсного забезпечення сфери охорони 
здоров’я (особливо кадрового) продовжують 
загострюватися в період пандемії COVID-19.

Фахівці визначають наявність невідповідно-
сті професійної підготовки медичних праців-
ників у сфері онкології та онкогематології між-
народним стандартам. Також зазначається, 
що в Україні на сьогодні відсутня резидентура 
для підготовки медичних фахівців за напря-
мом «онкологія» та «дитяча онкологія» [1].

Не відповідає сучасним вимогам і рівень 
підготовки та перепідготовки лікарів, які нада-
ють медичну допомогу онкологічним хворим, 
зокрема урологів, хірургів, гематологів, ендо-
кринологів, сімейних лікарів та ін. Визначено 
потребу у перегляді та оновленні навчаль-
них програм з онкології та онкогематології 
у закладах медичної освіти на додипломному 
та післядипломному рівнях [2].

Удосконалення системи підготовки медич-
них фахівців у сфері онкології було визначено 
одним із заходів виконання Загальнодержавної 
програми боротьби із онкологічними захворю-
ваннями на період до 2016 року [3].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значущість наукових розвідок щодо фор-
мування та реалізації державної (публічної) 
політики сфери охорони здоров’я в Україні 
відзначено у наукових працях М. Білинської, 
Л. Жаліло, В. Князевича, Я. Радиша, 
І. Рожкової, І. Солоненка, І. Хожило, Т. Юрочко, 
Н. Ярош та ін.

Особливості реалізації кадрової політики у 
сфері охорони здоров’я та системи підготовки 
медичних фахівців, зокрема у сфері онколо-
гії, стали об’єктом уваги таких науковців як 
М. Банчук, М. Білинська, С. Бугайцов, Н. Васюк, 
Ю.Вороненко, Д. Карамишев, Л. Мельник, 
В. Москаленко, Т. Савіна та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Потребує додаткового 
дослідження питання удосконалення механіз-
мів реалізації державної політики щодо сис-
теми підготовки кадрів для надання медичної 
допомоги при онкологічних захворюваннях.

Мета статті – теоретичне обґрунтування 
та розроблення рекомендацій з удоскона-
лення механізмів реалізації державної полі-
тики щодо системи підготовки кадрів для 
надання медичної допомоги при онкологічних 
захворюваннях.

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до процесу трансформації сфери охорони здо-

ров’я та освіти, які відбуваються на сьогодні 
в Україні, здійснюється модернізація системи 
вищої медичної освіти. Тому, в Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 р. зазначено, що «система освіти, 
зокрема і вища медична освіта, потребує 
модернізації управління» [4].

Можна погодитися із С.Бугайцовим, що 
підготовку медичних фахівців для закладів 
охорони здоров’я онкологічного профілю та 
підвищення їх кваліфікації необхідно здійс-
нювати систематично на базі провідних про-
фільних медичних установ, зокрема у містах 
Києві, Одесі та ін. Ключова роль в організації 
боротьби із злоякісними новоутвореннями 
належить кафедрам і курсам онкології закла-
дів вищої медичної освіти, які покликані здійс-
нювати первинну підготовку лікарів – онколо-
гів, а також підвищення кваліфікації медичних 
фахівців та виконувати провідні наукові дослі-
дження з теоретичної і клінічної онкології [5].

Так, наприклад, таку підготовку можна 
здійснити на базі Національного інституту раку 
України, одним із стратегічних цілей діяльності 
якого є «Освіта та поширення знань» шляхом 
виконання таких завдань як [6]: 

 – удосконалення системи фахової 
освіти та підвищення її міжнародного рівня 
через формування системи підтримки мобіль-
ності науковців та аспірантів;

 – підвищення фахової компетентності 
медичних працівників у сфері діагностики, 
лікування та профілактики онкозахворювань, 
а також розроблення та затвердження відпо-
відних програм;

 – зміцнення потенціалу системи освіти 
через формування електронних реєстрів та 
баз навчальних матеріалів та програм, а також 
розроблення мережі та міжгалузевої взаємодії;

 – здійснення просвітницької функції та 
поширення освітніх знань і навичок серед 
населення щодо проведення досліджень та 
інновацій у сфері онкології;

 – здійснення модернізації та зміцнення 
ресурсного забезпечення (науково-технічного 
та кадрового) з метою удосконалення якості 
наукових досліджень в онкології;

 – розроблення тренінгових програм 
для здобувачів вищої освіти (аспірантів) з 
метою надання безперервності та можливо-
сті використання передового практичного 
досвіду, нових сучасних знань та технологій;

 – впровадження телемедицини з метою 
надання консультативної допомоги іншим 
онкологічним закладам;

 – підтримка найвищого рівня кваліфіка-
ції медичних працівників через проходження 
стажування, навчальних програм у провідних 
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зарубіжних наукових установах та участі у між-
народних науково-комунікативних заходах;

 – підвищення належного рівня внутрішньої 
взаємодії та підтримання добросовісної кон-
куренції між медичними працівниками шляхом 
видання спільних наукових публікацій, спільної 
участі у міжнародних та державних програмах, 
грантах.

Одним із напрямів реалізації Національної 
стратегії контролю онкологічних захворювань 
до 2030 року визначено забезпечити заклади 
охорони здоров’я необхідною кількістю висо-
копрофесійних кадрів у сфері охорони здо-
ров’я, що необхідна для надання якісної 
онкологічної допомоги, на основі виконання 
наступних завдань: «аналіз всіх пов’язаних з 
онкологією та дитячою онкологією програм 
спеціалізації/ординатури з метою їх стандар-
тизації відповідно до міжнародних стандартів, 
зокрема стандартів ЄС; оновлення освітніх 
програм та навчальних планів з питань про-
філактики, ранньої діагностики та лікування 
онкозахворювань, контролю болю та паліа-
тивної медичної допомоги в закладах вищої 
та післядипломної освіти, що здійснюють під-
готовку здобувачів у сфері охорони здоров’я; 
запровадження курсів за об’єднаним напря-
мом «Гематологія-онкологія дитяча» у закла-
дах вищої освіти, що здійснюють підготовку 
здобувачів у сфері охорони здоров’я; забез-
печення підготовки середнього медичного 
персоналу для роботи з пацієнтами онкологіч-
ного профілю відповідно до міжнародних стан-
дартів; розробка та реалізація акредитованих 
програм підготовки онкологічних медичних 
сестер, онкологічних фармацевтів, фізиків для 
ядерної медицини, техніків / інженерів та раді-
офармацевтів, а також офіційне визнання цих 
професій; підвищення якості навчання лікарів, 
а також фахівців з вищою немедичною осві-
тою (біологів, генетиків, біохіміків, тощо) для 
підвищення їх професійного рівня; включення 
до навчальних програм закладів вищої освіти, 
що здійснюють підготовку здобувачів у сфері 
охорони здоров’я практичних курсів з контр-
олю болю, організації та надання паліативної 
медичної допомоги; забезпечення підготовки 
медичних працівників для ведення пацієнтів 
після трансплантації гемопоетичних стовбу-
рових клітин; забезпечення розробки та впро-
вадження навчальних програм для безперерв-
ного професійного розвитку для всіх категорій 
спеціалістів, пов’язаних з онкологією та дитя-
чою онкологією» [1].

Учасники парламентських слухань на тему: 
«Організація протиракової боротьби в Україні. 
Проблеми та шляхи їх вирішення», які відбулися 
у Верховній Раді України 12 лютого 2020 року, 

відзначили, що Міністерству охорони здо-
ров’я України необхідно «запровадити рези-
дентуру за напрямами «Онкологія дитяча» та 
«Онкогематологія дитяча» відповідно до між-
народних стандартів у цій сфері, розробити 
відповідну програму для підготовки фахівців; 
забезпечити підвищення рівня професійної 
підготовки медичних сестер у сфері дитячої 
онкології та гематології, розробити та запро-
вадити відповідну навчальну програму згідно з 
глобальними стандартами International Society 
of Pediatric Oncology (SIOP) для країн, що роз-
виваються [2].

Також визначили, що Міністерству освіти 
і науки України спільно з Міністерством охо-
рони здоров’я України, Національною акаде-
мією наук України та Національною академією 
медичних наук України необхідно «розробити 
навчальні програми з навчанням навичкам 
обробки та обміну цифровою інформацією 
в сучасних електронних інформаційно-теле-
комунікаційних системах відповідно до вста-
новлених міжнародних стандартів у цій сфері 
для вищих медичних навчальних закладів до- 
та післядипломного рівня освіти для підго-
товки (перепідготовки) фахівців за спеціаль-
ностями: «Променева терапія», «Радіологія», 
«Радіонуклідна діагностика», «Рентгенологія», 
а також для інших вищих навчальних закладів 
для підготовки (перепідготовки) фахівців за 
спеціальностями: «Радіобіологія», «Біофізика», 
«Медична та біологічна інформатика і кіберне-
тика» тощо» [2].

В контексті вищевикладеного заслуговує 
на увагу розроблені фахівцями концептуальні 
основи формування Єдиного освітнього онко-
логічного простору, ключовою складовою якого 
є єдина система знань ступеневої підготовки 
медичних працівників для всіх кафедр онколо-
гії закладів вищої медичної освіти України [7]. 

Отже, питання удосконалення системи 
підготовки медичних працівників для закла-
дів охорони здоров’я онкологічного профілю 
в останні роки набули особливої актуальності, 
що пов’язано з сучасним розвитком сучасних 
інноваційних технологій в онкологічній діяль-
ності тощо [8].

Положення про післядипломне навчання 
лікарів (провізорів) встановлює, що з метою 
«забезпечення високої кваліфікації лікарів 
(провізорів) проводиться їх безперервне нав-
чання та здійснюється об’єктивний контроль 
за рівнем їх кваліфікації. Безперервне нав-
чання – це постійне професійне навчання ліка-
рів і провізорів. Головною метою безперерв-
ного навчання є підготовка і перепідготовка 
фахівців, підвищення кваліфікації, удоскона-
лення їх професійної майстерності» [9]. 
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До загальних принципів безперервного нав-
чання лікарів (провізорів) законодавство відно-
сить «планування і організація його за програм-
но-цільовим принципом; відображення в його 
змісті розвитку медицини і охорони здоров’я, 
динаміки науково-технічного прогресу» [9].

Важливим аспектом для ефективної реалі-
зації публічної політики у сфері надання медич-
ної допомоги при онкологічних захворюваннях 
є підготовка керівних кадрів для закладів охо-
рони здоров’я онкологічного профілю.

Слід зазначити, що з метою оптимізації 
управління закладами охорони здоров’я, нака-
зом МОЗ України № 1977 від 31.10.2018 «Про 
внесення змін до Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників. Випуск 
78 «Охорона здоров’я» затверджено зміни щодо 
кваліфікаційних вимог до керівників закладів 
охорони здоров’я, зокрема обіймати посаду 
керівника на конкурсній основі зможуть канди-
дати із вищою освітою у галузях «Управління 
та адміністрування», «Право», «Гуманітарні 
науки» та «Охорона здоров’я» (але за спеціа-
лізацією «Організація і управління охороною 
здоров’я»). Замість посади головного лікаря 
з’явилася нова посада – медичний директор. 
Також цим наказом чітко окреслені повно-
важення директора та медичного директора 
закладів охорони здоров’я, зокрема дирек-
тор медичної установи займається питан-
нями господарської діяльності, а медичний 
директор – тільки питаннями медицини [10]. 

Отже, належний рівень кваліфікації керівних 
кадрів у сфері онкологічної діяльності, мож-
ливо досягнути через здійснення безперерв-
ної підготовки фахівців у закладах вищої освіти 
з метою підвищення їх компетентності.

Враховуючи вищенаведене, необхідно роз-
робити організаційно-функціональну модель 
удосконалення системи підготовки кадрів для 
надання медичної допомоги при онкологічних 
захворюваннях.

Висновки. Виникає необхідність в удо-
сконаленні системи підготовки професійних 
медичних кадрів та керівників з метою покра-
щення якості надання онкологічної допомоги, 
з урахуванням професійних навичок, компе-
тентностей, рівня попередньої освіти, підви-
щення кваліфікації, кар’єрного розвитку та ін.

Органам державної виконавчої влади необ-
хідно створити належні умови з метою удо-
сконалення системи підготовки фахівців для 
надання медичної допомоги при онкологічних 
захворюваннях шляхом розроблення та при-
йняття відповідних нормативно-правових актів 
(Концепція, Стратегія тощо).

З метою підвищення доступності, безпеч-
ності та якості надання медичної допомоги 

при онкологічних захворюваннях необхідно 
здійснити заходи щодо здійснення підготовки 
медичних фахівців у відповідності до міжна-
родних медичних стандартів.

Важливим аспектом є удосконалення фахо-
вого навчання медичних працівників з метою 
підвищення їх професіоналізму у сфері паліа-
тивної допомоги.

Пропонуємо розробити організацій-
но-функціональну модель удосконалення сис-
теми підготовки кадрів для надання медичної 
допомоги при онкологічних захворюваннях, 
яка включатиме концептуальні напрями сис-
теми підготовки кадрів, визначатиме стра-
тегічні цілі та завдання з реалізації системи 
підготовки таких фахівців, що передбачає удо-
сконалення комплексного механізму (органі-
заційного, правового, кадрового та освітнього) 
реалізації системи фахового навчання із залу-
ченням інститутів громадянського суспільства 
(зокрема професійних самоврядних організа-
цій), яка спрямована на досягнення кінцевої 
мети – підвищення якості надання онкологічної 
допомоги, а також покращення її доступності.
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У статті систематизовані наукові підходи 
до поняття «виконавче провадження». З'ясо-
вано, що проблеми виконавчої провадження, 
а також системні характеристики та прин-
ципи виконання судових аналізують юристи 
та існують поодинокі дослідження щодо 
розвитку та реформування виконавчого 
провадження в системі публічного управ-
ління. Зауважено, що не існує єдиних підходів 
до поняття «виконавчого провадження» у 
системі публічного управління. Результа-
тивність виконавчої діяльності насамперед 
залежить від використовуваної законодав-
цем моделі примусового виконання. У сві-
товій практиці існує багато ефективних 
моделей примусового виконання. Вибір будь-
якої з них зумовлює особливості виникнення, 
реалізації та припинення правовідносин, що 
виникають у зв'язку з примусовим виконан-
ням актів органів державної влади.
Автором виокремленні певні риси (ознаки) 
виконавчого провадження, зокрема: 
по-перше, це особлива процесуальна 
діяльність, різновид юридичного процесу; 
по-друге, здійснюється спеціальними суб'єк-
тами – судовими виконавцями; по-третє, 
регламентується спеціальними правовими 
актами; по-четверте, спрямовано на вико-
нання виконавчих документів (актів судів, 
постанов у справах про адміністративні 
правопорушення, акти нотаріусів, трудових 
комісій тощо); по-п’яте, передбачає фор-
мування професійних вимог, етичних норм 
поведінки державних та приватних вико-
навців. За своєю природою виконавче про-
вадження це однобічно владна, суворо впо-
рядкована юридична діяльність, мета якої 
полягає у досягненні передбаченого законом 
юридичного результату-покарання винного.
Зазначено, що з точки зору публічного управ-
ління, виконавче провадження – це діяльність 
спеціально уповноважених інституцій, діяль-
ність яких врегульована чинним законодав-
ством України, з метою забезпечення реа-
лізації законних прав та інтересів громадян.
Водночас, реформування системи вико-
навчого провадження – це модернізація та 
удосконалення нормативно-правового регу-
лювання виконавчого провадження в Україні 
на підставі міжнародних нормативних актів, 
переформатування та удосконалення орга-
нів державної влади, що регулюють діяль-
ність системи виконавчого провадження, 
та удосконалення діяльності державних та 
приватних виконавців.

Ключові слова: виконавче провадження, 
органи державної влади, державні виконавці, 
приватні виконавці.

The article systematizes scientific approaches 
to the concept of "enforcement proceedings". 
The author found that the problems of 
enforcement proceedings, as well as systemic 
characteristics and principles of judicial 
enforcement are analyzed by lawyers and 
there are isolated studies on the development 
and reform of enforcement proceedings in the 
system of public administration. The article notes 
that there is no single approach to the concept 
of "enforcement proceedings" in the system 
of public administration. The effectiveness of 
enforcement activities primarily depends on the 
model of enforcement used by the legislator. 
There are many effective models of enforcement 
in world practice. The choice of any of them 
determines the peculiarities of the emergence, 
implementation and termination of legal relations 
arising in connection with the enforcement of acts 
of public authorities.
The author singles out certain features (signs) of 
enforcement proceedings, in particular: first, it is a 
special procedural activity, a kind of legal process; 
secondly, it is carried out by special subjects – 
bailiffs; thirdly, it is regulated by special legal acts; 
fourthly, it is aimed at the execution of executive 
documents (acts of courts, resolutions in cases 
of administrative offenses, acts of notaries, labor 
commissions, etc.); fifth, involves the formation of 
professional requirements, ethical standards of 
conduct of public and private performers. By its 
nature, enforcement proceedings are unilaterally 
authoritative, strictly regulated legal activities, the 
purpose of which is to achieve the statutory legal 
result – the punishment of the perpetrator.
The author notes that from the point of view of 
public administration, enforcement proceedings 
are the activities of specially authorized institutions, 
whose activities are regulated by current legislation 
of Ukraine, in order to ensure the realization  
of legitimate rights and interests of citizens.
At the same time, reforming the system of 
enforcement proceedings is modernization and 
improvement of legal regulation of enforcement 
proceedings in Ukraine on the basis of 
international regulations, reformatting and 
improving public authorities regulating the system 
of enforcement proceedings, and improving the 
activities of public and private executors.
Key words: enforcement proceedings, public 
authorities, state executors, private executors.

Постановка проблеми. Останнім часом 
в Україні здійснено значне оновлення норма-
тивно-правової бази, що регулює процедури 
виконавчого провадження. Проте прийняті 
нововведення не спричинили собою значного 
підвищення ефективності виконавчого про-
вадження.

Водночас, забезпечення повного захисту 
прав і законних інтересів неможливо уявити 
без механізму примусового виконання рішень 
суду та інших актів органів державної влади. 
Результативність виконавчої діяльності насам-
перед залежить від використовуваної зако-
нодавцем моделі примусового виконання. 
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У світовій практиці існує багато ефективних 
моделей примусового виконання. Вибір будь-
якої з них зумовлює особливості виникнення, 
реалізації та припинення правовідносин, що 
виникають у зв'язку з примусовим виконанням 
актів органів державної влади.

Важливим елементом виконання рішень 
з точки зору державного управління є ефек-
тивність інституцій, які здійснюють дану діяль-
ність, а також урегульованість процедур вико-
нання рішень у чинних нормативно-правових 
документах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми виконавчої провадження, а також 
системні характеристики та принципи вико-
нання судових аналізують юристи, зокрема: 
А. Авторгов, Ю. Білоусов, О.Б. Верба-Сидор, 
О. Гетьманцев, І. Ковбас, С. Короєд, П. Крайній, 
М. Лошицький, М. Мальський, Д. Руденко, 
Н. Сергієнко, О. Снідевич, О. Федоров, 
С. Фурса, С. Щербак, В. Ярков та ін. Зазначені 
автори звертають увагу на юридичне врегу-
лювання питання виконавчого провадження, 
об’єкт та предмет виконавчої провадження, 
основні етапи та можливі проблеми виконав-
чого провадження. 

Однак, існують поодинокі дослідження 
щодо розвитку та реформування виконав-
чого провадження в системі публічного управ-
ління, зокрема, С. Саване аналізує принципи 
організації та діяльності державної виконав-
чої служби в Україні [1]. О. Олефір обґрунто-
вує особливості функціонування виконавчої 
служби в Україні з огляду на здійснення судо-
вої правової реформи та особливу увагу приді-
ляє розвитку інституту приватних виконавців, 
діяльність яких можлива завдяки поступовому 
створенню системи самоврядування, меха-
нізму допуску до професії; впровадженню сис-
теми контролю за діяльністю приватних вико-
навців та позбавлення дозволу на здійснення 
ними професійної діяльності при порушенні 
законодавства [2].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, на сьогодні від-
сутні системні дослідження наукових підходів 
до понятійно-категоріального апарату роз-
витку та реформування системи виконавчого 
провадження.

Мета статті є систематизація наукових 
підходів до понятійно-категоріального апарату 
розвитку та реформування системи виконав-
чого провадження.

Виклад матеріалу. Проаналізуємо наукові 
підходи до поняття «виконавче провадження». 
Слід зазначити, що відсутні єдині підходи до 
поняття «виконавче провадження».

Відповідно до Закону України «Про вико-
навче провадження» виконавче провадження 
як завершальна стадія судового провадження і 
примусове виконання судових рішень та рішень 
інших органів (посадових осіб) – сукупність дій 
визначених у цьому Законі органів і осіб, що 
спрямовані на примусове виконання рішень і 
проводяться на підставах, у межах повнова-
жень та у спосіб, що визначені Конституцією 
України, цим Законом, іншими законами та 
нормативно-правовими актами, прийнятими 
відповідно до цього Закону, а також рішеннями, 
які відповідно до цього Закону підлягають при-
мусовому виконанню [3].

Виконавче провадження не слід повністю 
ототожнювати з виконанням судових постанов. 
По-перше, не всі постанови мають потребу 
у виконанні (наприклад, більшість ухвал суду 
першої інстанції). По-друге, з тих рішень, які 
повинні виконуватися, не для всіх необхідний 
примусовий порядок. Багато рішень, зокрема 
рішення про визнання, не мають потреби 
в підключенні механізму державного примусу. 
По-третє, серед судових постанов, для яких 
потрібний механізм державного примусу, одна 
частина виконується добровільно, друга – хоча 
і примусово, але без використання механізму 
судового виконання (рішення про розірвання 
шлюбу, позбавлення батьківських прав, віді-
брання дітей, про стягнення аліментів), і тільки 
третя виконується з використанням спеці-
ально створеного судового апарату примусо-
вого виконання актів правосуддя [4, с.667].

Виконавчий процес асоціюється в суспіль-
стві з постійним реформуванням, як посту-
пового, так і консервативного характеру, що 
зовні (для пересічних громадян) виражається 
в модернізації інституційного та організа-
ційного характеру, у намаганні застосування 
більш посилених процесуальних заходів, спря-
мованих на виконання рішення боржником, у 
корінній трансформації моделі виконання, що 
наразі представлена і державним, і приватним 
сектором виконання [5].

Швидкий судовий розгляд справи та негайне 
виконання рішення суду є запорукою ефектив-
ності правосуддя – це основний лейтмотив 
рішень Європейського суду з прав людини, які 
після ратифікації Європейської конвенції про 
захист прав людини й основоположних свобод 
(1997 рік) стали обов’язковими для виконання 
Україною. Від того, наскільки правильно й 
ефективно організована діяльність виконавчих 
органів щодо захисту інтересів громадян і дер-
жави при виконанні судових рішень, залежить 
її дієвість і результативність і реальний вплив 
на зміцнення законності у цій сфері [6, с. 4].
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М. Титов визначає виконання судових 
рішень як самостійне та важливе процесу-
альне провадження з реалізації прав сторін 
(підтверджених відповідним рішенням), яке 
має свої стадії: порушення виконавчого прова-
дження, добровільне та примусове виконання, 
поворот виконання, припинення виконавчого 
провадження [7, с. 166]. 

Слушною є думка Н. Отчак, яка вказує, що 
примусове виконання рішень суду, правових 
та інших органів влади є важливим складовим 
елементом захисту прав громадян та органі-
зацій. Неналежне забезпечення примусового 
виконання нерідко зводить нанівець роботу 
суду або іншого органу (посадової особи) 
із розгляду та вирішення конкретної справи 
[7, с. 167]. 

Є. Гришко стверджує, що примусове вико-
нання рішень судів та інших органів є окре-
мою державно-управлінською функцією, що 
полягає в реалізації державно-управлінських 
завдань, пов’язаних із суспільними відноси-
нами, що виникають у зв’язку із примусово-ви-
конавчою діяльністю з приводу захисту прав та 
інтересів майнового, особистого та немайно-
вого характеру [8, с. 73].

На думку О. Каплі та Н. Отчак, виконавче 
провадження є одним із «найскладніших видів 
процесуальної діяльності в сучасному юри-
дичному процесі», значення якого полягає 
в гарантії фактичної реалізації рішень юрис-
дикційних органів; завершенні діяльності від-
повідних органів щодо захисту суб’єктивних 
прав громадян та організацій; забезпеченні 
зміцнення законності у сфері матеріаль-
но-правових відносин; сприянні виховання 
громадян і посадових осіб у дусі виконання 
законів України [9; 10, с. 331]. 

В. Ярков зазначає: «Виконавче провадження 
є системою юридичних дій, які в сукупності 
створюють юридичну діяльність, яка реалізу-
ється на заключній стадії судового або іншого 
юрисдикційного процесу та у сфері діяльності 
органів виконавчої влади» [11, с. 55]. 

М. Омельченко, М. Штефан, С. Штефан під 
виконавчим провадженням розуміють «…вре-
гульовані законодавством України, зокрема 
Законом України «Про виконавче прова-
дження», іншими нормативно-правовими 
актами, виданими відповідно до цього закону, 
суспільні відносини, що виникають і реалізу-
ються в процесі примусового виконання між 
органами державної виконавчої служби й 
посадовими особами, які здійснюють приму-
сову реалізацію рішень, ухвал, постанов судо-
вих і несудових органів, з одного боку, та між 
особами, які беруть участь у виконавчому про-
вадженні й залучаються до проведення вико-

навчих дій, з іншого боку, на підставах, у спосіб 
і в межах, встановлених законом» [12, с. 5]. 

Ю. Вдовина під виконавчим проваджен-
ням пропонує розуміти діяльність виконавців 
та інших учасників правовідносин, які склада-
ються в процесі реалізації виконавчих листів 
та інших виконавчих документів шляхом дер-
жавного примусу [13].

Так, І. Морозова, А. Треушніков під вико-
навчим провадженням розуміють встановле-
ний законом порядок примусової реалізації 
актів юрисдикційних органів, що має власну 
метою забезпечення реального захисту пору-
шених чи оскаржених суб'єктивних матеріаль-
них прав або охоронюваних законом інтере-
сів  [14, с. 3]. 

На думку Ю. Свірина, виконавче прова-
дження можна визначити як особливий інсти-
тут екзекватури, тобто процес примусового 
виконання судових актів, а також актів інших 
органів та посадових осіб, яким законом 
надані повноваження покладати на учасників 
майнового обороту обов'язки щодо передачі 
іншим учасникам (громадянам, організаціям 
або у відповідні бюджети) грошових коштів та 
іншого майна, або за вчинення на їх користь 
певних дій, чи з утримання від скоєння дій. 
Виконавче провадження – це врегульована 
нормами спеціального закону діяльність упов-
новажених на те органів з примусового вико-
нання судових та інших актів [15, с. 34].

І. Вставська та С. Савченко пропонують під 
виконавчим провадженням розглядати юри-
дичну діяльність, що відбувається поза рам-
ками судового процесу, яка вимагає цілісного 
правового регулювання та належить до сфери 
дії органів виконавчої влади, покликану забез-
печувати примусове виконання актів різних 
юрисдикційних органів [16, с. 15].

На думку О. Ісаєнкової, виконавче прова-
дження є діяльність судових приставів-вико-
навців та інших учасників правовідносин, що 
складається у процесі реалізації судових вико-
навчих листів та інших виконавчих документів, 
у вигляді державного примусу [17].

Об’єктом виконавчого процесу слід визна-
чати сукупність виконавчого процесуального 
законодавства, інших нормативних правових 
актів, правотворчості, правозастосування, 
інших явищ та процесів правової практики, 
пізнання яких необхідне для обґрунтування, 
аргументування істинності висновків, поло-
жень, категорій, понять, закономірностей 
науки виконавчого процесу [18].

Ю. Черепанова вважає, що виконавче про-
вадження – це вид адміністративного про-
вадження, що полягає у діяльності судових 
виконавців та інших правочинних суб'єктів, 
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що здійснюється в процесі виконання судових 
виконавчих листів та виконавчих документів за 
допомогою методу державного примусу від-
новлення порушених прав, свобод та законних 
інтересів громадян та організацій [19, с. 266].

Примусове виконання рішень покладається 
на органи державної виконавчої служби (дер-
жавних виконавців) та у передбачених цим 
Законом випадках на приватних виконавців, 
правовий статус та організація діяльності яких 
встановлюються Законом України "Про органи 
та осіб, які здійснюють примусове виконання 
судових рішень і рішень інших органів" [3].

Аналіз вищезгаданих та інших визначень 
виконавчого провадження, чинного законо-
давства дозволяє виявити певні риси (ознаки) 
виконавчого провадження, зокрема:

по-перше, це особлива процесуальна 
діяльність, різновид юридичного процесу;

по-друге, здійснюється спеціальними 
суб'єктами – судовими виконавцями;

по-третє, регламентується спеціальними 
правовими актами;

по-четверте, спрямовано на виконання 
виконавчих документів (актів судів, постанов у 
справах про адміністративні правопорушення, 
акти нотаріусів, трудових комісій тощо);

по-п’яте, передбачає формування профе-
сійних вимог, етичних норм поведінки держав-
них та приватних виконавців.

З точки зору публічного управління, вико-
навче провадження – це діяльність спеціально 
уповноважених інституцій, діяльність яких вре-
гульована чинним законодавством України, 
з метою забезпечення реалізації законних 
прав та інтересів громадян.

Тепер проаналізуємо поняття «реформу-
вання».

Реформування – це цілісний процес, що 
включає програму дій для вирішення систем-
них проблем з метою унеможливлення їхнього 
виникнення у майбутньому, це цілеспрямована 
діяльність державного апарату щодо рішучого 
перетворення управлінської влади, резуль-
татом якої мають стати якісні зміни в системі 
органів виконавчої влади з урахуванням змін в 
об’єктах управління та формі держави [20].

Таким чином, реформування системи вико-
навчого провадження – це модернізація та 
удосконалення нормативно-правового регу-
лювання виконавчого провадження в Україні на 
підставі міжнародних нормативних актів, пере-
форматування та удосконалення органів дер-
жавної влади, що регулюють діяльність системи 
виконавчого провадження, та удосконалення 
діяльності державних та приватних виконавців.

Висновки. Таким чином, виконавче прова-
дження – це виконавча та розпорядча діяльність 

державних органів виконавчої влади (посадо-
вих осіб) за виконанням рішень суду, що здійс-
нюється в відповідно до вимог процесуальних 
норм суворо встановленим законом колом 
органів (посадових осіб). За своєю природою 
виконавче провадження це однобічно владна, 
суворо впорядкована юридична діяльність, 
мета якої полягає у досягненні передбаченого 
законом юридичного результату-покарання 
винного. З точки зору публічного управ-
ління – виконавче провадження включає такі 
компоненти: нормативно-правові документи, 
інституції, механізми державного управління.
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У статті доведено, що зміцнення системи 
охорони здоров’я країни є стратегічно важ-
ливим завданням для досягнення Цілей 
сталого розвитку. Метою статті є про-
аналізувати існуючі у європейських країнах 
державні механізми надання електронних 
послуг в медичній галузі для їх імплемента-
ції у  вітчизняну практику та покращення 
здоров’я та добробуту громадян, забезпе-
чення сталого розвитку. Узагальнено прі-
оритети державної політики країн ЄС на 
2019-2025 рр. (створення європейського 
простору даних про охорону здоров’я, спри-
яння кращому обміну цифровим здоров’ям за 
допомогою електронних медичних карток 
або електронних рецептів). Дослідження 
державних механізмів надання електронних 
послуг в галузі охорони здоров’я в умовах 
реалізації стратегії боротьби з пандемією 
та дезінформацією на національному рівні 
країн ЄС (Великобританія, Естонія, Іспанія, 
Норвегія, Румунія, Фінляндія, Франція, Швей-
царія, Швеція), дозволили виділити ключові 
державні цифрові інструменти електро-
нної системи охорони здоров’я (мобільні 
додатки, веб-додатки, відеочат, віртуальні 
травматологічні клініки, цифрові веб-пор-
тали пацієнтів, інтерактивний автомати-
зований чат-бот, урядові акаунти в соціаль-
них мережах, телеконсультації) та державні 
механізми, які використовуються для поши-
рення цифрового здоров’я під час COVID-19 
(регуляторні, фінансові, регуляторні, тех-
нічна інфраструктура). Виділено чинники 
використанню цифрових інструментів охо-
рони здоров'я під час пандемії (зміни політики 
щодо регулювання та відшкодування; інвес-
тиції в технічну інфраструктуру; навчання 
для медичних працівників) та основні сфери 
використання цифрових засобів охорони 
здоров’я (комунікації та інформації, вклю-
чаючи боротьбу з дезінформацією; нагляд і 
моніторинг; безперервне надання медичної 
допомоги, наприклад, шляхом дистанційних 
консультацій; розгортання та моніторингу 
програм вакцинації). 

Ключові слова: державний механізм, охо-
рона здоров’я, електронна послуга, цифрові 
інструменти, пандемія.

The article proves that strengthening the country's 
health care system is a strategically important 
task to achieve the Sustainable Development 
Goals. The aim of the article is to analyze the 
existing in European countries government 
mechanisms for providing electronic services 
in the medical field for their implementation in 
domestic practice and improving the health 
and well-being of citizens, ensuring sustainable 
development. The priorities of the government 
policy of the EU countries for 2019–2025 are 
summarized (creation of the European space 
of health data, promotion of better digital health 
exchange with the help of electronic medical 
cards or electronic prescriptions). A study of 
government mechanisms for the provision of 
e-health services in the context of the strategy 
to combat pandemics and disinformation at the 
national level of the EU (UK, Estonia, Spain, 
Norway, Romania, Finland, France, Switzerland, 
Sweden), identified key government digital tools 
of the electronic health care system (mobile 
applications, web applications, video chat, 
virtual trauma clinics, digital patient web portals, 
interactive automated chatbot, government 
social media accounts, teleconsultations) and 
government mechanisms used for dissemination 
digital health during COVID-19 (regulatory, 
financial, regulatory, technical infrastructure). 
There are highlighted factors on the use of digital 
health tools during the pandemic (changes in 
regulatory and redress policies; investments 
in technical infrastructure; training for health 
workers) and the main areas of use of digital 
health tools (communication and information, 
including the fight against misinformation); 
supervision and monitoring, continuous provision 
of medical care, for example, through remote 
consultations, deployment and monitoring of 
vaccination programs).
Key words: government mechanism, health 
care, e-service, digital tools, pandemic.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Цифрова інформація є основою 
забезпечення високого рівня якості медичної 
галузі. Сектор охорони здоров’я поступово 
досягає цифрової інтеграції в різних опера-
ціях та на всіх етапах діагностики та лікування.  
За останні два десятиліття було успішно запо-
чатковано різноманітні e-ініціативи, які дозво-
лили реформувати системи охорони здоров’я 
та покращити якість надання медичних послуг 
у всьому світі.

Розвиток державних електронних послуг 
в сфері охорони здоров’я забезпечує доступ 
до основних якісних медико-санітарних послуг, 
безпечних, ефективних і прийнятних за вар-

тістю основних лікарських засобів та вакцин, а 
також захист пацієнтів від фінансових ризиків. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Особливості впровадження держав-
них механізмів надання електронних послуг 
в медичній сфері та сучасні напрямки роз-
витку електронної системи охорони здоров’я 
узагальнені в працях іноземних та вітчиз-
няних дослідників: Nick Fahy [1], Gemma 
A. Williams [1], Jisan Lee [2], Young-Taek Park [2], 
Yu. Rang Park [2], Jae-Ho. Lee [2], Mounir 
M. Khalil [3], Ray B. Jones [3], Братішко Ю. [4], 
Дегтяр О. [4], Деренська Я. [4], Козирева О.
[4], Мохова Ю. [4], Орлова Н. [4-5] та ін. Різні 
наукові підходи до застосування держав-



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

61

  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

них механізмів надання електронних послуг 
в медичній галузі з погляду на імплемента-
ції кращого європейського досвіду надання 
медичних послуг у вітчизняну практику зумов-
люють актуальність цієї статті.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Електронна система 
охорони здоров’я сприяє підвищенню рівня 
медичної культури, реалізації основних прав 
людини, якості та справедливості життя. 
Зміцнення системи охорони здоров’я країни 
є стратегічно важливим завданням для ство-
рення міцного фундаменту з політик, організа-
цій та заходів, необхідних для досягнення цілей 
всеохоплюючого доступу до послуг охорони 
здоров’я, а також Цілей Сталого Розвитку. 
За даних умов доцільним є дослідження дер-
жавних механізмів надання електронних 
послуг в медичній галузі для реформування 
вітчизняної системи охорони здоров’я.

Метою статті є проаналізувати існуючі 
у європейських країнах державні механізми 
надання електронних послуг в медичній галузі 
для їх імплементації у  вітчизняну практику та 
покращення здоров’я та добробуту громадян, 
забезпечення сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу. В сучасних 
умовах перед більшістю країн світу постали 
значні проблеми у сфері охорони здоров’я, 
пов’язані з посиленням соціально-економічних 
нерівностей, епідеміологічними та демогра-
фічними зрушеннями, запитами населення, 
дефіцитом ресурсів, розвитком технологій.

Одним із пріоритетів країн ЄС на 
2019-2025 роки є створення європейського 
простору даних про охорону здоров’я, спри-
яння кращому обміну цифровим здоров’ям 
за допомогою електронних медичних карток 
(EHR) або електронних рецептів. Доступність 
цифрових медичних карт та електронних 

рецептів у багатьох країнах ЄС дозволило 
обмежити непотрібні контакти між лікарями та 
пацієнтами та знизити ймовірність зараження 
коронавірусом. 

Проте статистика ЄС свідчить про те, що 
невелика кількість пацієнтів сьогодні мають 
доступ до своїх медичних карт в Інтернеті або 
використовують веб-сайти чи програми. Вони 
користуються Інтернетом в основному для 
пошуку інформації про здоров’я (рис. 1).

Згідно з опитуванням Eurostat ІКТ в ЄС 
55% людей у віці від 16 до 74 шукали інфор-
мацію, пов’язаної зі здоров’ям, через Інтернет 
у 2020 р. із великими відмінностями між краї-
нами. З усіх заходів, пов’язаних зі здоров’ям, 
доступ до особистих медичних карт в Інтернеті 
та заміна відвідувань лікарів програмами та 
веб-сайтами охорони здоров’я зафіксувала 
нижчі показники, за винятком Фінляндії та 
Естонії, які є більш розвинутими в області циф-
рового здоров’я. 

Рівень впровадження цифрового здо-
ров’я на практиці до COVID-19 також різнився 
залежно від типу застосування та країни. У той 
час як 83% країн-членів ВООЗ Європи, повідо-
мили про використання телерадіології, а 81% – 
про використання соціальних медіа для кам-
паній з підтримки здоров’я, лише 59% мали 
національну систему електронних медичних 
карт (рис. 2). Програма мобільного здоров’я, 
що фінансується урядом, була представлена 
в 22 державах-членах.

У квітні 2020 року Європейська Комісія при-
йняла рекомендацію підтримати поступове ска-
сування заходів щодо стримування коронаві-
русу за допомогою мобільних даних та додатків. 

Більшість країни-членів запустили націо-
нальний додаток для відстеження контактів 
та попередження про COVID-19. Цифровий 
шлюз додатків для відстеження COVID-19 був 

 
Рис. 1. Результати пошуку інформації, пов’язаної з охороною здоров’я,  

людей у віці від 16 до 74 в мережі Інтернет в 2020 році [1]
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пошук інформації про стан здоров’я доступ до особистих медичних карт онлайн інші послуги з охорони здоров'я, доступні через веб-сайти
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Рис. 2. Рівень використання цифрового здоров’я залежно  
від типу програми в країнах ЄС [1]
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запущений для забезпечення обміну інфор-
мацією між національними додатками кордо-
нів, щоб користувачі могли бути попереджені, 
перебуваючи за кордоном, якщо вони контак-
тували з кимось, та дали позитивний резуль-
тат на COVID-19. 

У березні 2021 року Європейська комісія 
представила пропозицію щодо цифрового 
зеленого сертифіката як паспорт вакцини 
для всього ЄС. Сертифікат сприяє безпечним 
подорожам громадян, а також є ключовим для 
підтримки сильно постраждалої туристичної 
індустрії Європи. Цифровий сертифікат ЄС 
про COVID користується успіхом у всьому світі: 

він встановив глобальний стандарт і наразі є 
єдиною системою, яка вже діє на міжнарод-
ному рівні. 

43 країни вже підключені до системи ЄС: 
27 країн-членів ЄС, 3 країни Європейської 
економічної зони, Швейцарія та 12 інших країн 
і територій. Загалом до Комісії звернулися 
60 третіх країн, зацікавлених у приєднанні 
до системи ЄС. Крім тих, які вже підключені, 
тривають технічні дискусії з 28 з цих країн. 
Держави-члени ЄС видали понад 591 мільйон 
цифрових сертифікатів ЄС про COVID. 

20 країн-членів ЄС також використовують 
цифровий сертифікат ЄС про COVID-19 для 
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внутрішніх цілей, наприклад, для доступу до 
великих заходів і ресторанів, кінотеатрів і 
музеїв, з додатковою національною правовою 
основою [6].

На національному рівні країни ЄС розро-
били різноманітні стратегії боротьби з панде-
мією та дезінформацією.

У Великобританії у березні 2020 року було 
запущено додаток COVID Symptom Study у 
співпраці з науковою компанією в галузі охо-
рони здоров’я та Королівським коледжем 
Лондона. Додаток поєднує дані про симптоми, 
що повідомляються самостійно, з програм-
ними алгоритмами, які дозволяють аналіти-
кам передбачати, хто має вірус, і відстежувати 
інфекції у Великобританії та інших країнах. 
Постачальник послуг Великобританії AccuRx у 
березні 2020 року створив інструмент відеочату, 
за допомогою програмного забезпечення 
якого протягом кількох місяців проводились 
більше мільйона відеоконсультацій у 6 700 ліка-
рях. У деяких лікарнях Великобританії також 
створені віртуальні травматологічні клініки, які 
дозволяють пацієнтам отримувати відео- або 
телефонну консультацію, після чого їх відправ-
ляють до подальшої клініки або виписують. 

В Естонії всі громадяни, які є страхуваль-
никами медичного страхування, можуть отри-
мати доступ до своїх медичних даних через 
веб-портал пацієнтів. Е-Patient Portal (e-PP) 
надає доступ до національної бази даних охо-
рони здоров’я шляхом включення даних від 
різних постачальників медичних послуг EHR. 
Для безпеки даних система використовує циф-
рову сертифікацію, цифровий підпис, шифру-
вання та технологію розподіленого зберігання 
даних, а всі записи діяльності підтримуються 
технологіями блок-ланцюга. Під час фази над-
звичайної ситуації першої хвилі Естонія запус-
тила інтерактивний автоматизований чат-бот 
(«Suve»), щоб боротися з дезінформацією та 
гарантувати, що кожен, хто живе або відвідує 
країну, може отримати відповіді на запитання 
з офіційних джерел. 

В Іспанії всі урядові акаунти в соціальних 
мережах використовувалися для протидії 
недостовірній, неправильно спрямованій або 
шкідливій інформації та для моніторингу їх 
тенденцій у співпраці з основними платфор-
мами соціальних мереж (наприклад, Twitter, 
Facebook, YouTube, Instagram тощо). Ці зусилля 
включали створення спеціальних інформацій-
них каналів у Telegram і WhatsApp, спрямова-
них на надання рекомендацій щодо охорони 
здоров’я безпосередньо громадянам. 

В Іспанії Міністерство охорони здоров’я 
створило веб-портал і мобільний додаток 
(кількома мовами), орієнтований на туристів, 

які подорожують до Іспанії, під назвою «Spain 
Travel Health». Ця програма надає інформацію 
про умови в’їзду, актуальну інформацію про 
епідемічну ситуацію в Іспанії та показує реко-
мендації щодо охорони здоров’я, яких слід 
дотримуватися після прибуття. В Іспанії кіль-
кість дистанційних медичних консультацій, які 
надаються через додаток MEDIQUO, зросла 
більш ніж на 150%. Провідними посередни-
ками для цього швидкого розширення вико-
ристання дистанційних консультацій в країні 
були наявний високорозвинений потенціал 
цифрового охорони здоров'я, досвід медич-
них працівників у використанні встановлених 
цифрових інструментів (наприклад, електро-
нні медичні картки, електронний рецепт, тощо) 
та онлайн-взаємодія громадян і пацієнтів з їх 
службою охорони здоров’я.

У Норвегії та більш ніж 40 країнах у всьому 
світі програмне забезпечення District Health 
Information Software 2 (DHIS2) використову-
валося для нагляду за захворюваннями до 
пандемії та було адаптовано для підтримки 
виявлення випадків, звітування про ситуацію 
та активного спостереження за COVID-19. 
Програмне забезпечення було розроблено в 
рамках глобальної співпраці між ВООЗ та широ-
ким колом партнерів на чолі з Університетом 
Осло. Цифровий портал Helsenorge.no дозво-
лив покращити самостійне ведення хвороби 
та підвищити ефективність обігу за медичною 
допомогою Портал системи охорони здо-
ров'я Helsenorge.no – стратегічний інстру-
мент eHealth, який дозволяє здійснювати вхід 
до системи та користуватися різними функ-
ціями щодо здоров'я користувача та меди-
ко-санітарних послуг. За останні кілька років 
на порталі з'явився список інструментів для 
самостійного ведення хвороби – додатків, 
відеороликів, електронних навчальних курсів, 
які допомагають упоратися із соматичними та 
психічними симптомами та проблемами [7].

У Румунії було запущено програму 
«Coronaforms», яка збирає дані про тестова-
них осіб і дозволяє районним органам охо-
рони здоров’я надсилати накази про ізоляцію 
пацієнтам із позитивним тестом, а також їхнім 
сімейним лікарям. 

У Фінляндії застосовано підхід, подібний 
Іспанії, до широкого кола веб-сайтів і соці-
альних мереж, які використовуються як плат-
форми для спілкування з громадськістю та 
поширення інформації, а також використання 
чат-ботів для відповідей на запити. Органи 
охорони здоров’я проводили вебінари з моде-
лювання епідемії, вакцинації та інших питань, 
які широко обговорювалися в ЗМІ, а також 
були активні на прес-конференціях, доступних 
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на YouTube або транслюваних Yle (національне 
громадське радіо). У Фінляндії також було 
запущено додаток для туристів та інших осіб, 
які в’їжджають в країну, під назвою FINENTRY, з 
метою згладжування подорожей після посла-
блення прикордонних обмежень; він може 
зберігати тест на COVID і замовляти тест на 
COVID у Фінляндії, якщо він потрібен.

У Франції 36 000 лікарів надали 5,5 мільйона 
телеконсультацій у березні і до 56 000 ліка-
рів у квітні 2020 року. За 2021 рік проведено 
близько 40 000 телеконсультацій на місяць, 
що у 10 разів більше ніж під час пандемії. 
Причиною цього стало зняття зобов’язання 
знати пацієнта з підозрою на COVID-19 до 
телеконсультації.

У Швейцарії та кількох установах охорони 
здоров’я в Німеччині для нагляду, моніторингу 
та відстеження контрактів використовується 
мобільна програма eHealth для нагляду, моні-
торингу та аналізу реагування на спалахи 
(SORMAS). Ця система була спочатку розро-
блена в 2014 році у відповідь на спалах Еболи 
в Західній Африці. 

Швеція надає послуги через веб-портал 
пацієнтів PAEHR, який надає користувачам 
доступ до інформації EHR через національну 
платформу обміну медичною інформацією. 
Пацієнти мають єдину точку доступу до всієї 

інформації EHR, незалежно від типу системи 
EHR. Швеція надає всім пацієнтам універсаль-
ний доступ до медичної документації, оскільки 
всі лікарні, первинні клініки та психіатричні 
заклади вже використовують EHR. В Швеції 
попит на телеконсультації за 2020 рік подво-
ївся. Попит на провідних лікарів в Італії, Іспанії і 
Великобританія помножилася на 30 [2]. 

Узагальнюючи досвід європейських країн 
можна виділити державні механізми, які вико-
ристовуються урядом для полегшення вико-
ристання цифрових інструментів охорони здо-
ров’я під час пандемії (табл. 1).

Широкому використанню зазначених дер-
жавних механізмів в сфері охорони здоров'я 
під час пандемії сприяють: зміни політики 
щодо регулювання та відшкодування; інвести-
ції в технічну інфраструктуру; та навчання для 
медичних працівників. 

Під час пандемії цифрові засоби охорони 
здоров’я використовуються для підтримки 
чотирьох основних сфер: комунікації та інфор-
мації, включаючи боротьбу з дезінформацією; 
нагляд і моніторинг; безперервне надання 
медичної допомоги, наприклад, шляхом дис-
танційних консультацій; розгортання та моні-
торингу програм вакцинації. Цифрові інстру-
менти дають постачальникам більш цілісне 
уявлення про здоров’я пацієнтів завдяки 

Таблиця 1
Державні механізми, які використовуються для поширення цифрового здоров’я  

під час COVID-19

Механізм Характеристика

Регуляторні  
механізми

Зняття обмежень щодо кількості та/або тривалості дистанційних консультацій, 
які може надавати постачальник.
Зняття обмежень щодо фахівців, які можуть надавати дистанційні консультації.
Зняття обмежень щодо виду допомоги, за якою можуть надаватися дистанційні 
консультації.
Зняття обмежень щодо того, які типи пацієнтів можуть отримати доступ до дис-
танційних консультацій.

Фінансові  
механізми

Надання компенсації за дистанційні консультації.
Розширення того, які професії та види допомоги можуть отримувати відшкоду-
вання за дистанційні консультації.
Інвестиції для підтримки постачальників у придбанні ІТ-обладнання та впрова-
дженні ширшої інфраструктури.
Інвестиції для підтримки розвитку цифрових технологій охорони здоров'я.

Регуляторні  
механізми

Проведення тренінгів з дистанційної консультації клініцистів.
Розробка професійних рекомендацій щодо безпечного користування дистан-
ційними консультаціями та електронним рецептом.
Реалізація адаптованих методів догляду, таких як сортування.

Технічна  
інфраструктура

Розробка програм для підтримки відстеження контактів, моніторингу та спосте-
реження.
Адаптація існуючого програмного забезпечення для підтримки моніторингу та 
спостереження.
Використання пристроїв для включення або покращення дистанційного моніто-
рингу пацієнтів.
Розробка нових інструментів для організації системи охорони здоров'я, таких як 
управління попитом і пропозицією засобів індивідуального захисту або закладів 
інтенсивної терапії.
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доступу до даних, споживачам – можливість 
приймати більш обґрунтовані рішення щодо 
власного здоров’я та надати нові можливості 
для полегшення профілактики, ранньої діагнос-
тики захворювань, що загрожують життю, та 
лікування хронічних захворювань поза тради-
ційними закладами охорони здоров’я, уряду – 
реальні можливості для покращення медич-
них результатів та підвищення ефективності 
державної політики в галузі охорони здоров’я.

Висновки. На основі проведеного дослі-
дження доведено, що зміцнення системи охо-
рони здоров’я країни є стратегічно важливим 
завданням для досягнення цілей всеохоплю-
ючого доступу до послуг охорони здоров’я. 
Визначено пріоритети державної політики 
країн ЄС на 2019-2025: створення європей-
ського простору даних про охорону здоров’я, 
сприяння кращому обміну цифровим здо-
ров’ям за допомогою електронних медичних 
карток або електронних рецептів. 

Дослідження державних механізмів надання 
електронних послуг в галузі охорони здоров’я 
в умовах реалізації стратегії боротьби з пан-
демією та дезінформацією на національному 
рівні в таких країнах ЄС, як Великобританія, 
Естонія, Іспанія, Норвегія, Румунія, Фінляндія, 
Франція, Швейцарія, Швеція, дозволили 
виділити ключові державні цифрові інстру-
менти електронної системи охорони здоров’я 
(мобільні додатки, веб-додатки, відеочат, 
віртуальні травматологічні клініки, цифрові 
веб-портали пацієнтів, інтерактивний авто-
матизований чат-бот, урядові акаунти в соці-
альних мережах, телеконсультації) та дер-
жавні механізми, які використовуються для 

поширення цифрового здоров’я під час  
COVID-19 (регуляторні, фінансові, регуля-
торні, технічна інфраструктура), ефективна 
реалізація яких дозволить покращити медичні 
результати та підвищити ефективність дер-
жавної політики в галузі охорони здоров’я
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У статті проаналізовано закордонний дос-
від закріплення права народу на участь у 
законотворчості. В процесі дослідження 
зроблено наступні висновки: загалом поши-
реним є два підходи до визначення міні-
мально граничної кількості осіб (виключно 
громадян що мають право голосу): про-
порційний (встановлюється пропорція від 
загальної чисельності виборців); кількісний 
(визначається чітка чисельність виборців, 
ініціатива яких є достатньою для того 
щоби вважатися «народною». Закордонний 
досвід стосовно форм участі народу у зако-
нотворчості є надзвичайно багатогранним 
оскільки передбачає велике різноманіття 
форм, які нам уявляється за доцільне кла-
сифікувати за критерієм набуття двосто-
ронніх зобов’язань та рівнем інклюзивності 
Парламенту у відносини із народом як 
суб’єктом законотворчого процесу. Зазна-
чимо, що найбільша ефективність вбача-
ється нами в реалізації таких форм безпо-
середньої участі народу у законотворчості, 
а саме: законодавчу ініціативу; референдум; 
діяльність консультаційно-дорадчих орга-
нів, а народне вето доцільно розглядати 
як різновид референдуму, за має складну 
структуру та механізм реалізації. Проана-
лізовано наявності меж доступу народу до 
участі у законотворчості та визначено, що 
більшість Конституцій держав проголо-
шують недопустимість винесення на вирі-
шення референдумом питань пов’язаних 
із: податковою та бюджетною системою, 
міжнародною діяльністю, амністією. Нато-
мість, вважаємо, що надзвичайно влучними 
є формулювання Конституцій Швейцарії. В 
першій коло питань, щодо яких народ має 
право на законодавчу ініціативу тотожній 
із колом питань, що розглядається Парла-
ментом. Що ж до Конституції Швейцарії, 
то вона наділяє надзвичайно широкими іні-
ціативами народ не лише на рівні держави в 
цілому, але і на рівні кантонів. Таким чином, 
ми приходимо до висновку про те, що право 
на участь народу у законотворчості є 
невід’ємним елементом системи демокра-
тичних прав і свобод, а та тенденція яка 
нами спостерігається виходячи із аналізу 
Конституцій демократичних країн демон-
струє тренд до розширення моделей і форм 
такої участі, що потрібно враховувати під 
час конституційно-правового регулювання 
даного питання в Україні. 

Ключові слова: референдум, народне вето, 
конституційне право, пряма демократія, 
законотворчість.

The article analyzes the foreign experience of 
consolidating the right of the people to participate 
in lawmaking. The following conclusions 
were made in the course of the research: in 
general, there are two common approaches to 
determining the minimum number of persons 
(only citizens who have the right to vote): 
proportional (the proportion of the total number 
of voters is set); quantitative (a clear number of 
voters is determined, whose initiative is sufficient 
to be considered "popular". Foreign experience 
in the forms of people's participation in law-
making is extremely multifaceted, as it provides 
a wide variety of forms, which we think should 
be classified according to the criterion of bilateral 
obligations and the level of inclusiveness of 
Parliament in relations with the people. It should 
be noted that we see the greatest efficiency 
in the implementation of such forms of direct 
participation of the people in lawmaking, 
namely: legislative initiative; referendum; activity 
of consultative and advisory bodies, and the 
people's veto should be considered as a kind 
of referendum, with a complex structure and 
mechanism for implementation. The existence 
of the limits of people's access to participation in 
law-making is analyzed and it is determined that 
most of the Constitutions of states declare the 
inadmissibility of putting to a referendum issues 
related to: tax and budget system, international 
activities, amnesty. Instead, we believe that the 
wording of the Swiss Constitution is extremely 
accurate. The first set of issues on which the 
people have the right to initiate legislation is 
identical to the range of issues considered by 
Parliament. As for the Swiss Constitution, it gives 
extremely broad initiatives to the people not only 
at the level of the state as a whole, but also at the 
level of the cantons.
Thus, we conclude that the right of the people 
to participate in lawmaking is an integral part of 
the system of democratic rights and freedoms, 
and the trend we see based on the analysis of 
the Constitutions of democracies shows a trend 
towards expanding models and forms of such 
participation. what should be taken into account 
during the constitutional and legal regulation of 
this issue in Ukraine.
Key words: referendum, popular veto, 
constitutional law, direct democracy, lawmaking.

Постановка проблеми. Основною про-
блемою національного законодавства, яка в 
різних країнах вирішується по-різному є прак-
тичне впровадження демократичного вряду-
вання, забезпечення права і свобод людини. 
З метою її вирішення здійснюють вагомий 
вплив історичні умови розвитку держави та 
суспільства, цивілізаційний вибір нації, політи-
ко-правові тенденції в державі, крім того тра-

диції конституційного регулювання. Відповідно 
до цього, все це відноситься до закріплення 
права народу на участь у законотворчості, а 
важливість такого закріплення здійснюється 
на рівні конституційних актів та законів. 

З метою вирішення основних проблем 
нашого дослідження, основна увага зосере-
джується на вивчення закордонного досвіду 
країн закріплення права народу на участь 
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у законотворчості, оскільки не виникає сумнів 
у демократичності цих держав, і які виступають 
класичними провайдерами демократичних 
цінностей в суспільних та політичних процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значна кількість вчених приділяли увагу 
вивченню деяких аспектів права народної зако-
нодавчої ініціативи, серед яких можна виділити 
О. Білоусова, В. Корчака, Ю. Мірошниченка, 
В. Нестеровича, М. Смука. Відповідно до їх 
наукових праць та інших, необхідно зазначити, 
що не було проаналізовано закордонного 
досвіду закріплення права народу на участь 
у законотворчості.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. 

Актуальність і недостатнє вивчення закор-
донного досвіду закріплення права народу 
на участь у законотворчості обумовило вибір 
теми нашого дослідження.

Мета статті – проаналізувати закордон-
ний досвід закріплення права народу на участь 
у законотворчості.

Основна частина дослідження. 
Поширеним у багатьох країн Європейського 
Союзу є Інститут народної законодавчої ініці-
ативи, що забезпечує можливості громадян, 
у визначеній певної держави Конституцією 
кількості, ініціювати зміни на конституційному 
чи законодавчі рівні через внесення законо-
проекту до законодавчого органу або вине-
сення на референдум. 

Необхідно зазначити, що історичним попе-
редником народної ініціативи було право 
петицій, яке визнане за підданими ще у Біллі 
про права 1689 р. (Англія), а вперше народну 
законодавчу ініціативу було запроваджено у 
1874 р. в Союзній Конституції Швейцарської 
конфедерації та в Конституціях окремих її 
кантонів. 

Конституція республіки та кантону Женева 
містила окремий Закон про ініціативу, більшою 
мірою присвячений саме праву народної ініці-
ативи [8, 81]. Так само, важливо зазначити, що 
історичний досвід інших європейських держав 
свідчить про необхідність визначення суб’єкта 
народної законодавчої ініціативи. 

Отже, перш за все, проаналізу-
ємо Федеральний конституційний закон 
Австрійської республіки, який був прийня-
тий 10.11.1920 року, відповідно до змісту 
даного закону, зауважимо, що в ній пред-
ставлені такі форми реалізації права народу 
на участь у законотворчості, а саме: народну 
правотворчу ініціативу у ст. 41; народне вето 
(ст. 42-43); референдум у ст. 44. 

Так, розглядаючи ч. 5 ст. 41 Конституції 
Австрії, необхідно зазначити, що кожна про-

позиція, що надійшла від 100 тис. громадян, 
які мають право голосу, або від однієї шостої 
частини громадян трьох земель, які мають 
право голосу, має бути передана Центральною 
виборчою комісією з метою проведення обго-
ворення на Національній раді. Індивід, який 
має право голосу при здійсненні народної 
законодавчої ініціативи на день участі в народ-
ній законодавчій ініціативі має виборче право 
до Національної ради та має основне місце 
проживання на території громади у Федерації. 
Пропозиція, яка вноситься у порядку народної 
ініціативи, має бути подана у формі законо-
проекту [10]. 

А аналізуючи ст.42-43 Конституції Австрії, 
необхідно зазначити, що за рішенням 
Національної Ради або на вимогу більшо-
сті її членів стосовно будь-якого законодав-
чого рішення після завершення законодавчої 
процедури і до засвідчення цього рішення 
Федеральним Президентом може бути про-
ведено народне голосування, що уособлює 
в собі фактичне народе вето, що за формою 
є тотожним до традиційного інституту рефе-
рендної демократії [10]. 

Слід зауважити, що конституційному праву 
Австрії відома і ще одна форма участі народу 
у законотворчості, а саме – народні петиції. 
Відповідно до Основного Закону Австрії «Про 
загальні права громадян королівств та земель, 
представлених в Імперській раді» від 21 грудня 
1867 року, право на петиції, яке може бути 
реалізовано в тому числі стосовно процесу 
прийняття, змін чи скасування положень зако-
нодавства, мають всі громадяни Австрійської 
Федерації, а от стосовно колективних пети-
цій – лише законодавчо визначені суб’єкти. 

А, наприклад, за Конституцією Королівства 
Бельгії, відповідно до ст. 44, відмічаються про-
тилежні тенденції, а саме подання петицій від 
громадян до Парламенту заборонено. Крім 
того, на рівні Конституції у ст. 28 закріплюються 
наступні форми участі народу у законотворчо-
сті, а саме: звернення громадян з петиціями, а 
також про хід законотворчого процесу та націо-
нальну правову політику [11]. Така надзвичайна 
обмеженість доступу народу до процесів зако-
нотворчості в одній із найбільш демократич-
них країн Світу може пояснюватися виключно 
наявністю монархічної форми правління. 

Також важливо зазначити, що така обмеже-
ність форм реалізації права народу на участь 
у законотворчості відмічається і в Конституції 
Греції, на основі якої, закріплюється лише 
право на звернення, відповідно до ст. 10, тобто 
кожен окремо або спільно з іншими має право, 
дотримуючись законів держави, звертатися 
в письмовій формі до компетентних органів 
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влади з заявами, які мають обов’язково роз-
глянути надану заяву у самий короткий тер-
мін на основі діючих положень законодавства 
і представити у письмовому вигляді відповідь 
на законодавчому рівні [12]. Крім того, пети-
ції, відповідно до Конституції Греції подаються 
через депутатів чи передаються громадянами, 
їх колективними утвореннями або громад-
ськими організаціями Голові Палати Депутатів. 

Вивчаючи Конституцію Данії, зауважимо, 
що існують такі форми реалізації права народу 
на участь у законотворчості, а саме: народне 
вето; референдум; право на звернення. Так, 
відповідно до ст. 42 Конституції Данії якщо 
законопроект був прийнятий Парламентом, 
одна третина депутатів може звернутися не 
пізніше триденного строку після прийняття 
законопроекту до Голови Парламенту з вимо-
гою про проведення народного голосування 
щодо законопроекту. Вказана вимога має 
бути представлена письмово за підписами 
депутатів, що погоджуються з нею. Після ого-
лошення вимоги про проведення голосування, 
Парламент може протягом 5 робочих днів з 
моменту прийняття даного законопроекту 
винести рішення про його відхилення. 

Якщо не було прийнято відповідного 
рішення, Прем’єр-міністра інформують, що 
законопроект виноситься на народне голо-
сування. Тоді він видає розпорядженням про 
опублікування проекту та оголошує про прове-
дення народного голосування. Під час народ-
ного голосування виборці голосують за або 
проти законопроекту. Для відхилення законо-
проекту необхідно, щоб за це проголосувала 
більшість виборців, що беруть участь у голо-
суванні, і щоб вони представляли не менше 
30 відсотків виборців. Відповідне рішення 
публікується Прем’єр-міністром невідкладно, 
однак, в усякому випадку, не пізніше ніж через 
14 днів після голосування. З моменту цієї 
публікації закон втрачає силу. Не можуть вино-
ситися на народне голосування законопро-
екти фінансового характеру, законопроекти 
про додаткові або тимчасові асигнування, про 
дозвіл на державну позику, про штат адміні-
стративних установ, про зарплату та пенсії, 
про примусове відчуження майна.

Відповідно, до норм, які викладені в 
ст. 42 Конституції Данії, на наш погляд, важ-
ливу цінність мають не стільки з позиції прак-
тичного втілення, а зі сторони теоретичного 
методологічного інструментарію дослідження. 
Так, підкреслюється, що народне вето – це 
форма визначення стосовно прийняття чи від-
хилення законопроекту. 

Заслуговує уваги, Конституція Естонської 
Республіки, яка була прийнята 28.06.1992 року. 

У Конституції цієї країни закріплені тради-
ційні право на петицію та народні зібрання, 
особливу увагу в контексті законотворчості 
Законодавець приділяє референдуму, тобто 
згідно ст. 105 Конституції Естонії «Державні 
Збори мають право винести будь-який зако-
нопроект або інше питання життя держави 
на референдум. Рішення народу виноситься 
більшістю голосів у референдумі. Ухвалений 
референдумом закон негайно опубліковується 
Президентом Республіки. Рішення референ-
думу є обов'язковим для державних органів [3].

Наприклад, у Конституції Іспанії, згідно 
ст. 92, на референдум виносяться важливі 
питання, що стосуються політичної сфери, в 
тому числі питання зміни Конституції. В такому 
випадку рішення про проведення референ-
думу ухвалюється Королем після пропози-
ції Глави Уряду, яка попереднього схвалена 
Конгресом Депутатів. Виняток складає проце-
дура затвердження населенням Іспанії нового 
тексту Конституції [1]. На перший погляд, така 
простота конституційного закріплення прове-
дення референдуму насправді нівелюється 
способом легітимізації рішень прийнятих 
на референдумі, окрім рішення про затвер-
дження тексту нової Конституції. В загальному 
порядку рішення прийняте на референдумі 
потребує затвердження а підписання главами 
обох палат Конгресу Депутатів. 

Так само складною, на наш погляд, за 
Конституцією Іспанії є і практична реаліза-
ція права народу на участь у законотворчості 
шляхом народної правотворчої ініціативи. Така 
ініціатива має отримати підтримку у не менше 
ніж 500 тис. підданих Іспанії, і вона не може 
стосуватися сфери регулювання Органічних 
(Конституційних) законів, а також не може сто-
суватися податкових або міжнародних питань, 
амністії [1]. На наші погляд, кількісні та пред-
метні обмеження у народної правотворчої 
ініціативи в Іспанії є надзвичайно високими, 
що лише номіналізує волю політичного керів-
ництва країни реалізувати право народу на 
участь у законотворчості, а фактично ж ство-
рює штучні бар’єри для реалізації такого права. 

Крім того, цікавим для вивчення є 
Конституція Італійської Республіки, що була 
прийнята 27.12.1947 року. Її головна особли-
вість в тому, що в ній найбільш повно відо-
бражені та законодавчо визначені форми 
практичної реалізації права народу на участь 
у законотворчості, як опосередковані, так і 
прямі. Крім цього, цікавим та утилітарним для 
імплементації в національну систему консти-
туційно-правового регулювання видається і 
те, що Італія має унітарний державний устрій 
та схожу кількість населення. 
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З точки зору системності конституцій-
но-правового регулювання права народу на 
участь у законотворчості звертає на себе 
увагу Конституція Латвійської республіки 
від 15.02.1922 року, яка включає в себе спе-
ціальний Розділ 5. «Законодавство», яким і 
регулюються відносини в процесі законотво-
рчої діяльності між Парламентом та народом. 
Необхідно зазначити, що т. 65 Конституції 
Латвії прямо визначає народ у кіль-
кості 1/10 частини виборців – суб’єктом зако-
нодавчої ініціативи, який напряму може вно-
сити законопроекти до Сейму [4]. Викликає 
певне питання пропорційний розмір визна-
чення суб’єкту законодавчої ініціативи вста-
новлений в 1/10 частину від кількості виборців 
в державі, що з огляду на чисельність всього 
населення Латвійської Республіки є доволі 
незначною кількістю. Однак така ж пропорцій-
ність в умовах України позначатиме необхід-
ність звернення із законодавчою ініціативою 
понад 2 млн. осіб. Це свідчить про необхід-
ність розробки кількісних критеріїв для визна-
чення «народу» в якості суб’єкту законодавчої 
ініціативи виходячи із демографічних особли-
востей кожної конкретної держави. 

Окрім законодавчої ініціативи Конституція 
Латвійської Республіки закріплює і народне 
вето. Так, відповідно до ст. 72 Президент дер-
жави має право призупинити проголошення 
закону на два місяці. Він зобов'язаний при-
зупинити проголошення закону, якщо цього 
вимагає щонайменше однієї третини членів 
Сейму. Зупинений таким чином закон пере-
дається на народне голосування, якщо цього 
вимагатиме не менше однієї десятої частини 
виборців. Народне голосування не відбу-
вається, якщо Сейм вдруге голосує за цей 
закон і якщо за його ухвалення висловлюється 
щонайменше три чверті всіх депутатів [4]. 

Розглядаючи інститут референдної демо-
кратії, то, зауважимо, що в Латвійській 
Республіці на референдум виносяться питання 
легітимації запропонованих Сеймом змін ст. 1, 
2, 3 чи 6 Конституції. І при цьому не менше як 
1/10 виборців має право подати Президентові 
держави власний повністю розроблений про-
ект поправок до Конституції або законопроект, 
який Президент передає Сейму. Якщо Сейм не 
прийме проект без змін, такий передається на 
народне голосування. Такий механізм подвій-
ної участі народу у законотворчій діяльності 
є надзвичайно потужним з точки зору досяж-
ності результатів, оскільки народ виступає 
і в якості суб’єкту законодавчої ініціативи, і 
в якості суб’єкту голосування, тобто фактично 
виконує роль Парламент стосовно власного ж 
законопроекту. Даний досвід вимагає свого 

вивчення та розробки відповідного конститу-
ційно-правового закріплення і у вітчизняному 
законодавстві. 

Аналізуючи Конституцію Польщі, важ-
ливо підкреслити, що вона визначає рефе-
рендне право народу на участь у зако-
нотворчості як інструмент легітимізації 
розроблених Парламентом законопроектів та 
змін до Конституції Польщі та виключає мож-
ливість самостійного ініціювання референ-
думу. Але при цьому, відповідно д ст. 120 якщо 
в референдумі візьме участь більшість грома-
дян, що мають право голосу, то його резуль-
тати мають обов’язковий характер [2]. Таким 
чином, референдум в Польщі це не стільки 
форма реалізації участі народу у законотво-
рчості, скільки засіб вирішення політичного 
конфлікту, який виникає між різними гілками 
влади в процесі ухвалення тих чи інших зако-
нів. Заручення підтримкою населення країни 
фактично призводить до встановлення рівня 
довіри чи недовіри владі. 

Натомість ст. 118 Конституції Польщі закрі-
плює право народу на законодавчу ініціативу, 
що проявляється в можливості звернення до 
Парламенту із законопроектом групи чисель-
ністю не менше ніж 100 тис. виборців [2]. 
Таким чином Польська Конституція форма-
лізує участь народу у законотворчості, але 
на нашу думку не деталізує його, навіть не 
дивлячись на бланкетність відповідних норм, 
що передбачає їх уточнення в спеціальному 
законодавстві. Більше того, конструкція 
референдуму, як можливості залучення, не 
прямого права на участь в процесі прийняття,  
зміни чи скасування положень законодав-
ства – видається нам най неефективнішою 
з  усіх країн-членів ЄС.

Крім важливо зазначити, що значно конкре-
тизована процедура проведення референдуму 
згідно Конституції Словацької Республіки, яка 
прийнята 01.09.1992 року і включає окремий 
спеціальний розділ – Розділ ІІ Частини п’я-
тої «Референдум», яка має вісім статей та є 
найбільш структурованим механізмом прове-
дення референдуму закріплений в Основному 
законі держави. Статтею 93 зазначається, що 
шляхом референдуму затверджується консти-
туційний закон про вступ в державний союз з 
другими державами або про вихід з такого 
союзу., а також і інші важливі питання, що 
представляють публічний інтерес[5]. 

Право на участь в референдумі набува-
ють громадяни, що мають право голосувати 
на виборах до Національної ради Словацької 
Республіки, а призначається референ-
дум Президентом Словацької Республіки, 
якщо цього вимагають в петиції не менше як 
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350 тис. громадян, чи по постанові Національної 
ради Словацької Республіки. Отже ми бачимо 
поєднання референдної демократії із правом 
на подання петицій, оскільки саме шляхом 
такого подання – оформленого у петиційній 
формі і відбувається ініціювання його призна-
чення. 

Цікавий також і підхід законодавця 
Словацької Республіки стосовно легітиміза-
ції самого референдуму. Так, відповідно до 
ст. 98 Конституції результати референдуму 
вважаються дійсними, коли в ньому взяло 
участь більше половини виборців, які мають 
право брати участь в голосуванні, якщо 
рішення було прийнято більшістю більшої 
половини учасників референдуму. При цьому, 
відповідно до ст. 99 рішення, прийняте на 
референдумі, Національна рада Словацької 
Республіки може змінити або відмінити кон-
ституційним законом по закінченні трьох 
років після його вступу в силу [5]. Зауважимо 
на тому, що і таких механізмів як зміна чи 
скасування рішення прийнятого на рефе-
рендумі не знає жодна інша Конституція, але 
разом з тим слід акцентувати увагу на тому, 
коло питань, які виносяться на референдум 
уточнені у спеціальному законі є дуже широ-
ким, і хоча він традиційно виключає сферу 
податків, фінансів та амністію, але він має 
розширений перелік випадків проведення 
референдуму у питаннях міжнародних відно-
син, що означає пряму інклюзивність народу 
Словацької Республіки у питання управління 
державними справами. 

Так, у Фінляндії запроваджена електронна 
система, якою керує Міністерство юстиції та 
Агенція з обслуговування цифрових даних 
та даних про населення, що відповідає за 
верифікацію підписів, і через яку громадяни 
подають в тому числі законодавчі ініціативи. 
Для подання такої ініціативи необхідно міні-
мум п’ять осіб-ініціаторів, та щонайменше 
50 тис. електронно-цифрових підписів грома-
дян Фінляндії, які мають право голосу на вибо-
рах, тобто підтримку приблизно 1,1% виборців 
країни [7]. Коли ініціатори пропозицій вважа-
ють, що вони мають достатню підтримку, вони 
передають пропозицію до Парламенту і остан-
ній зобов’язаний її розглянути у невідкладному 
порядку. На наше глибоке переконання це є 
квінт-есенцією доступу народу до законотво-
рчості: поєднання конституційно-правового 
регулювання та інформаційно-аналітичного 
забезпечення, що суттєво спрощує процедуру 
законодавчої ініціативи та в той же час підви-
щує рівень захисту від політичних спекуляцій 
шляхом верифікації електронно-цифрових 
підписів громадян Фінляндії. 

На відміну від Конституції Фінляндії 
Конституція Франції не закріплює за народом 
безпосереднє право на законодачу ініціа-
тиву, однак цінність цього Основного закону 
в іншому. Так, вже в ст.3 Конституції Франції 
закріплюється право участі громадян в управ-
лінні державними справами шляхом реаліза-
ції на референдумі суверенітету, носієм якого 
вони є. Сам референдум регулюється ст. 11, 
відповідно до якої «Президент Республiки на 
пропозицiю Уряду, запропоновану пiд час сесiї 
Парламенту, або на спільну пропозицію обох 
палат, якi опублiковуються в Офiцiйному вiс-
нику, може винести на референдум будь-який 
законопроект стосовно органiзацiї публiчних 
влад, реформ у сферi економiчної, соцiальної 
або екологічної полiтики i публічних служб, якi 
забезпечують їх здiйснення, а також стосовно 
ратифiкацiї будь-якого договору, що не супе-
речить Конституцiї i має значення для функ-
цiонування iнститутiв. Парламенту iз заявою, 
яка обговорюється. Референдум з питань, 
вказаних (mentionne) у першій частині даної 
статті, може бути призначений на пропозицію 
однієї п’ятої членів Парламенту, що підтри-
мана однією десятою громадян, включених 
до виборчих списків» [6]. Ще більш ефектив-
ною формо реалізації права народу на участь 
у законотворчості за Конституцією Франції 
ми вважаємо прямий доступ до процесів 
розробки чи експертної оцінки економічної, 
соціальної та екологічної ради [6]. Загалом 
така форма реалізації права народу на зако-
нотворчість визнається нами надзвичайно 
ефективною та потребує запровадження в 
досвід України. Однак, слід акцентувати увагу 
на тому, що діяльність такої ради у Франції 
носить суто консультативний характер, хоча 
вона і виконує інформаційно-аналітичне та 
експертне забезпечення майже всього зако-
нотворчого процесу з економічних, соціаль-
них та екологічних питань.

На відміну від Франції Швейцарія не має 
подібних органів, натомість це країна в якій 
референдна демократія, на наш погляд, набула 
піку свого розвитку та широти використання 
під час законотворчої діяльності Парламенту. 
Так, ст. 140 та 141 Конституції Швейцарії роз-
різняють обов’язковий та факультативний 
референдум. Обов’язковий референдум при-
значається виключно Парламентом, а факуль-
тативний – на вимогу 50 тис. громадян, що 
мають право голосу. При чому цікавим є також 
і механізм визначення результатів референ-
думу. Так, відповідно до ст. 142 Конституції 
Швейцарці акти, які передаються на голо-
сування народу і кантонів, схвалюються 
у випадку, коли більшість проголосували і 
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більшість кантонів їх схвалюють. Результати 
народного голосування в кантоні вважаються 
за голос кантону [9].

Конституції Швейцарії відомий також і 
інститут законодавчої ініціативи народу. При 
чому відповідно до ст. 138-139 застосовується 
диференційний підхід в залежності від ступеня 
перегляду Конституції Швейцарії: у випадку 
повного її перегляду ініціатива повинна вихо-
дити більше ніж від 100 тис. громадян, в інших 
випадках – від 75 тис. громадян, що мають 
право голосу [9]. 

Узагальнюючи вище зауважимо на тому 
що переваги та структури різних систем для 
подання громадянських ініціатив не можна роз-
глядати без урахування цілей побудови таких 
систем. Як правило, аргументація створення 
національних систем базується на інклюзії; 
прагненні зробити більшу кількість населення 
активною в політиці і тим самим зміцнити 
демократичність системи. Природно, що на 
різні системи впливають національно-демо-
кратичні традиції та цінності. Не дивно, що 
швейцарська система безпосередньо стосу-
ється права ініціювати референдуми, врахо-
вуючи важливість прямої демократії та прямої 
участі народу у законотворчості. 

Висновок. Таким чином, ми приходимо до 
висновку про те, що право на участь народу 
у законотворчості є невід’ємним елементом 
системи демократичних прав і свобод, а та 
тенденція яка нами спостерігається виходячи 
із аналізу Конституцій демократичних країн 
демонструє тренд до розширення моделей і 
форм такої участі, що потрібно враховувати 
під час конституційно-правового регулювання 
даного питання в Україні. 
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У статті проведено дослідження світового 
досвіду державного управління судово-екс-
пертної діяльності, зокрема судово-медич-
ної експертизи. Під час розгляду структури 
організації управління судово-медичних екс-
пертиз на прикладі провідних європейських 
країн було виявлено високий рівень держав-
ного регулювання у сфері кадрового, техніч-
ного та матеріального забезпечення інсти-
туцій в яких здійснюються судово-медичні 
дослідження. Серед обраних країн судово-ме-
дичні експертизи здійснюються в судово-ме-
дичних інститутах, центрах, лабораторіях 
за допомогою інноваційних технологій серед 
яких: сканер для уточнення травматич-
них пошкоджень, токсикологічних, вірусо-
логічних, бактеріологічних, ДНК - аналізів, 
мікроскопічних патологоанатомічних дослі-
джень на високотехнологічному обладнанні 
з метою з’ясування обставин справи. Також 
створюються високоякісні цифрові фото-
графії, які додаються до справи, що станов-
лять частину доказової бази та дозволяють 
під час розслідування працювати з ними  різ-
ними експертами. Виявлено, що для роботи 
з сучасними технологіями залучаються 
рентгенологи та спеціалісти-радіологи для 
проведення медичних досліджень зображень 
під час розслідування смерті та висновку 
за посмертними комп'ютерними томогра-
мами. В окремих випадках, надається мож-
ливість проведення судово-медичної екс-
пертизи автономними співтовариствами, 
незалежним судовим експертам.
Аналізуючи положення судово-медичних екс-
пертів було з’ясовано, що у багатьох країнах 
світу судові медики здійснюють свою діяль-
ність на засадах державної служби як профе-
сійні державні службовці. Їх діяльність також 
пов’язана з проведенням консультацій для 
детективів, коронерів, які займаються роз-
слідуванням причин злочинів. 
Вивчаючи зарубіжний досвід державного 
регулювання у сфері судово-експертної 
діяльності країн пострадянського простору 
спостерігаються характерні ознаки єди-
ної системи проведення судово-медичної 
експертизи державними або комунальними 
закладами, що безпосередньо підпорядковані 
органам публічної влади, а це виключає мож-
ливість здійснення незалежних експертиз. 
Однак,  проведення судово-медичної експер-
тизи може відбуватися, як на підставі вимог 
суду, так і за запитом фізичних чи юридичних 

осіб, у тому числі іноземців на основі надання 
платних судово-медичних послуг.
Ключові слова: судово-експертна діяль-
ність, судово-медична експертиза, судові 
медики, експертно-криміналістична служба, 
коронерська служба, судово-медична діяль-
ність, центр судових експертиз. 

The article conducted a study foreign experience 
public administration in the field of forensic expert 
and medical activity. In reviewing the structure of 
forensic examinations, examples of European 
countries found the highest State regulation in the 
field of human, technical and material support of 
forensic research organizations. In the countries 
studied, forensic examinations are conducted 
in forensic institutions, centres and laboratories 
through innovative technologies, including: 
scanner for traumatic injuries, toxicological, 
virological, bacteriological, DNA analysis, 
microscopic pathological examinations on high-
tech equipment to clarify the circumstances of 
the case. In some cases, forensic examinations 
are provided by the autonomous communities. 
High-quality digital photos are also created and 
attached to the case, which form part of the 
evidence and allow different experts to work with 
them during the investigation. Radiologists and 
radiologists have been found to work with modern 
technology to conduct medical imaging studies in 
death investigations and postmortem computed 
tomograms, independent forensic experts.
In reviewing the provisions of forensic experts, 
it was found that in many countries forensic 
medics operate on the basis of public service as 
professional public servants. Their activities also 
involve consultations for detectives, coroners 
investigating the causes of crime.
Studying foreign experience in public regulation 
in the field of forensic activities of countries 
post-soviet space there are characteristics of a 
single system of forensic examinations by public 
or public utilities directly subordinate to public 
authorities, which excludes the possibility of 
independent examinations. However, forensic 
examinations can take place, both on the basis 
of the court's demands and on the request of 
individuals or entities, including foreigners, on 
the basis of the provision of payment of forensic 
services.
Key words: forensic expert activities, forensic 
medical examination, forensic doctors, forensic 
service, coroner's service, forensic medical 
activities, center of forensic examinations.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Протягом останнього часу було 
здійснено спроби до реформування судо-
во-експертної діяльності в Україні, з метою 
реорганізації існуючої національної експертної 
системи, зокрема вдосконалення сфери судо-
во-медичної експертизи, задля забезпечення 
правосуддя незалежною, кваліфікованою та 
об’єктивною експертизою, яка б відповідала 

вимогам міжнародних стандартів та викликам 
сучасності. У цьому контексті вивчення світо-
вого досвіду провідних європейських країн 
(Великобританії, Франції, Іспанії, Австралії, 
Нідерландів) та деяких країн пострадянського 
простору (Республіки Казахстан, Республіки 
Молдова, Грузії) надасть змогу дослідити 
сучасні механізми державного управління та 
розвитку судово-медичної експертної діяль-
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ності з використанням спеціальних знань під 
час проведення експертних досліджень за 
кордоном, та виокремити принципи можли-
вого впровадження нових технологій управ-
ління в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Варто вказати на значну кількість нау-
кових робіт присвячених вдосконаленню 
судово-експертної діяльності в Україні та 
міжнародному співробітництву судової екс-
пертизи, авторами яких були такі науковці як: 
Галунько В., Головченко Л., Гора І., Журавель 
В., Клюєв О., Лопата О., Петрова І., Пиріг І., 
Сімакова-Єфремян Е., Стрілець Г., Шепітько 
В., Шепітько М., Щербаковський М. 

У дослідженнях Головченко Л., Гонча- 
ренко В., Клименко Н., Клюєва О., Тка- 
ченко Н.  Лозового А. та інших авторів нада-
ється порівняльний аналіз судово-експертної 
діяльності в Україні та окремих зарубіжних кра-
їнах, аналізуються специфічні риси міжнарод-
ної діяльності із зазначених питань, а також 
окремі аспекти ефективного управління судо-
во-експертною діяльністю. 

Проте, незважаючи на важливість дослі-
дження світового досвіду державного управ-
ління судово-експертної діяльності, поза 
увагою науковців залишається вивчення осо-
бливостей та специфічних ознак державного 
управління у сфері судово-медичних експер-
тиз у зарубіжних країнах. 

Мета статті – комплексне дослідження 
досвіду окремих зарубіжних країн щодо дер-
жавного управління у сфері судово-медичних 
експертиз.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У багатьох європейських країнах 
світу експертні організації працюють у тандемі 
з поліцейськими установами під керівництвом 
Міністерства внутрішніх справ. Наприклад, 
за таким принципом діє експертно-криміна-
лістична служба (The Forensic Service – FSS) 
Великобританії. FSS є розслідувальним орга-
ном британської поліції, які беруть участь в 
слідчих та оперативно-розшукових діях, вико-
нують експертизи, зокрема судово-медичні 
дослідження для регіональних поліцейських 
підрозділів країни. Особливістю британської 
системи є не встановлення монополії на здійс-
нення експертиз виключно державними судо-
во-експертними організаціями. Також, слід 
відзначити, що британська служба FSS має 
можливість надавати послуги приватним ком-
паніям за їх запитом [2]. Таким чином, в країні 
створюються умови незалежності проведення 
судово-медичної експертизи.

За принципом підпорядкування правоохо-
ронній системі, державне управління судо-

во-експертної діяльності спостерігається 
також у Франції, зокрема це стосується судо-
во-медичної експертизи. Таким чином, управ-
ління експертно-криміналістичною служ-
бою здійснює Міністерство оборони у складі 
збройних поліцейських формувань, що перед-
бачає такі інституції як Національна поліція 
та Національна жандармерія. Остання  має 
у своїй структурі експертно-криміналістичний 
інститут, що співпрацює з поліцейськими, слід-
чими, прокурорами та суддями. Здійснення 
судової  експертизи відбувається за призна-
ченням суду для обох сторін (обвинувачення 
та захисту) двох незалежних експертів, яких 
включено до державного реєстру. Судово-
медичні експерти здійснюють свою діяльність 
при судово-медичних інститутах університет-
ської лікарні [3].

Загалом французька система здійснення 
судово-медичної експертизи регулюється 
Кримінально-процесуальним кодексом та 
Цивільним кодексом.  Метою проведення 
такого дослідження є встановлення причини 
смерті, пошук причетності третьої особи 
до її наступу, інколи ж і встановлення особи 
потерпілого. Під час проведення експертизи 
після зовнішнього та внутрішнього огляду 
тіла додатковими дослідженнями є застосу-
вання: сканеру для уточнення травматичних 
пошкоджень, токсикологічних, вірусологічних, 
бактеріологічних, ДНК-аналізів, у тому числі 
проведення мікроскопічних патологоанато-
мічних досліджень з метою з’ясування обста-
вин справи тощо. Також слід зазначити, що 
у Франції за проведенням судово-медичної 
експертизи можуть спостерігати слідчі, а іноді 
й мировий суддя. За результатами проведення 
судово-медичної експертизи судово-медич-
ний експерт зобов’язаний повідомити про 
оглядові висновки, спочатку в усній формі 
мирового суддю, який його призначив. Після 
чого протягом 15 днів після проведення екс-
пертизи надіслати попередній письмовий звіт, 
а остаточний надати протягом 2 місяців [3].

За статистиком у рік французькі судово-ме-
дичні експерти проводять близько 9000 судо-
во-медичних розтинів. Фінансування галузі 
судово-медичної експертизи здійсняється 
Міністерством юстиції.

Таким чином, французька модель прове-
дення судово-медичної експертизи є цікавим 
досвідом для України з точки зору організації 
таких інституцій як експертно-криміналістичний 
інститут та судово-медичний інститут універси-
тетської лікарні, що передбачає осучаснення 
судово-медичної діяльності на основі здійс-
нення науково-практичних досліджень за допо-
могою сканерів та інших сучасних технологій.
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Наступною європейською країною, за 
принципом підпорядкованості Міністерству 
юстиції, є система судово-медичної екс-
пертизи Іспанії. Судові медики цієї країни 
займають положення професійних держав-
них службовців. Судово-медичні експертизи 
проводяться в Інституті судової медицини або 
у Національному інституті токсикології та судо-
вої медицини [4].

Інститут судової медицини є технічним орга-
ном Міністерства юстиції, який виконує покла-
дені на нього обов’язки наукової та технічної 
частини судово-медичної діяльності з метою 
встановлення справедливого правосуддя. 
Також слід зазначити, що в Іспанії, в окремих 
випадках, надається можливість проведення 
судово-медичної експертизи автономними 
співтовариствами. Нещодавно в країні розгля-
далась можливість розташування структур-
них підрозділів Інституту судової медицини, 
у кожному місті, де знаходиться офіційна 
штаб-квартира Вищого суду за для оператив-
ності надання судово-медичних висновків. 
Також до іспанської системи судово-медич-
них досліджень належать Національний судо-
во-медичний корпус і Національний інститут 
токсикології та судових експертиз [4]. Отже, 
особливими рисами цієї країни є проведення 
судово-медичної експертизи професійними 
державними службовцями, судовими меди-
ками та визнання експертних висновків авто-
номних співтовариств.

В Австралії на законодавчому рівні вста-
новлено порядок проведення судово-ме-
дичного розслідування на основі Закону 
Вікторіанського інституту судової медицини 
та Закону про коронерів. Отже, судово-ме-
дичні дослідження проводяться в Інституті 
судової медицини [6]. Відносно коронерів, до 
них належать посадові особи, які займаються 
розслідуваннями у разі підозри у насильниць-
ких діях, що спричинили смерть, у тому числі 
на основі висновків судово-медичних експер-
тів. В Україні аналога коронерської служби не 
передбачено. Службові обов’язки, які викону-
ють коронери, розділені між судово-медичною 
експертизою, попереднім слідством і судом.

Цінність проведення судово-медичних екс-
пертиз в Австралії є доволі високою. Також 
судово-медичні експерти надають коронерам 
консультації щодо медичних складових причин 
та обставин смерті, а також експертну інтер-
претацію посмертних комп'ютерних томограм, 
результатів токсикологічних, мікробіологічних 
та гістопатологічних досліджень [6].

Особливості австралійської судово-медич-
ної діяльності проявляється у створенні висо-
коякісних цифрових фотографій під час дослі-

джень, які додаються до справи, що становлять 
частину доказової бази та дозволяють під час 
розслідування працювати з ними  різними 
експертами. Таким чином, в Інституті судової 
медицини працюють рентгенологи та спеці-
алісти-радіологи для проведення медичних 
досліджень зображень під час розслідування 
смерті та висновку за посмертними комп'ю-
терними томограмами, цифровими рентге-
нограмами та КТ-ангіограмами [6]. Такі візуа-
лізуючі дослідження допомагають коронерам 
планувати обсяг та характер розслідування. 
В основі усіх досліджень судово-медичних екс-
пертизах спостерігається постійний контроль 
та надійна програма управління експертними 
дослідженнями. Ефективне управління забез-
печує як чесність дослідницьких проектів, 
так і підзвітність установ, які їх проводять. 
Департамент судової медицини та Інститут 
судової медицини встановили дворівневий 
процес розгляду всіх заявок на дослідження, у 
яких використовуються тканини людини, дані 
чи живі учасники.

Також слід зазначити, що в Австралії  при 
оцінці доказової бази в суді перш за все розгля-
дається висновок експерта, після чого перед-
бачено можливість отримання незалежних 
експертних консультацій щодо цього висновку, 
особливо у кримінальному провадженні. 

Взагалі австралійська система судово-ме-
дичних досліджень передбачає захист прав і 
свобод. До керівного органу Інституту судової 
медицини належить Комітет з етики, який ство-
рений і діє за розпорядженням Національної 
ради з охорони здоров'я та медичних дослі-
джень про етичну поведінку у дослідженнях 
людини.

Аналізуючи світовий досвід у сфері судо-
во-медичних експертиз неможливо оминути 
увагою Нідерландський інститут судової екс-
пертизи (Netherlands Forensic Institute – NFI), 
який є однією з провідних лабораторій судо-
вої експертизи у світі. У складі NFI функціо-
нує судово-медична установа, що також має 
високі рейтинги серед судово-медичних уста-
нов Європи та за її межами. NFI досягла такого 
рівня постійно покращуючи свої продукти та 
послуги [5]. Наука та останні інновації в NFI 
багато в чому ґрунтуються на провідному євро-
пейському досвіді судово-медичної діяльності 
в зарубіжних країнах.

За принципом підпорядкування управління 
NFI входить до Міністерства безпеки та юсти-
ції Нідерландів. Організаційна структура NFI 
була започаткована в результаті об'єднання 
криміналістичної лабораторії та лаборато-
рії судово-медичної експертизи створеної 
при Міністерстві юстиції. NFI стала однією 
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з найкращих судово-експертних установ у світі 
та має можливість надавати свої послуги широ-
кому колу міжнародних організацій та установ. 
Саме тому, NFI постійно інвестує значні кошти 
у перспективні сучасні дослідження та роз-
робки, підтримує тісні зв'язки з міжнародними 
науковими установами та університетами. 
В NFI працюють близько 600 співробітників, які 
проводять понад 40 видів судових експертиз, 
зокрема судово-медичних досліджень [5].

Світове визнання NFI як головного засно-
вника Європейської мережі судово-експерт-
них установ, яка має великий досвід надання 
допомоги міжнародним органам криміналь-
ної юстиції та судово-експертним установам 
європейських держав, відзначається високим 
рівнем кадрового, технічного та матеріального 
забезпечення. Судово-медичне розслідування 
NFI включають усі види медичних експертиз 
на користь кримінального правосуддя і, отже, 
є всеосяжним та займає унікальне становище 
у сфері судово-медичної експертизи в Європі. 
У NFI є унікальне поєднання фахових спеціаліс-
тів, що складається із судово-медичних експер-
тів, патологоанатомів та судових антропологів.

Таким чином, нідерландська система судо-
во-медичної експертизи є взірцем запрова-
дження сучасних технологій, підготовці фахо-
вих працівників та проведені  інноваційних 
судово-медичних досліджень. 

Вивчаючи зарубіжний досвід державного 
регулювання у сфері судово-експертної діяль-
ності розглянемо країни пострадянського про-
стору. Наприклад, Центр судових експертиз 
Міністерства юстиції Республіки Казахстан, 
який займає центральне місце в організації 
судових експертиз республіки, зокрема про-
ведені судово-медичних досліджень [11]. У цій 
країні передбачено єдине експертне відом-
ство, яке дозволило оптимізувати діяльність 
адміністративного персоналу, посилити нау-
ковий потенціал закладу, підвищити ефек-
тивність роботи експертів та сконцентрувати 
фінансові зусилля, створивши загальну мате-
ріально-технічну базу, забезпечивши незалеж-
ність експертів, а також виключити внутрішні 
суперечності у сфері судових експертиз. 
На нашу думку, така система єдиного відом-
ства, з одного боку допомагає зосередити усі 
необхідні ресурси для розвитку сфери судових 
експертиз, а з іншого не дає можливості забез-
печення конкурентного середовища з метою 
підвищення якості надання послуг в судо-
во-експертній діяльності, а також унемож-
ливлює проведення незалежних експертиз. 

У  Республіці Молдова серед державних 
установ, спеціалізованих у сфері проведення 
судових експертиз, виступає Національний 

центр судових експертиз при Міністерстві 
юстиції ( далі – Центр), який являється провід-
ною установою в галузі теорії та практики судо-
вої експертизи та криміналістики, зокрема 
здійснення судово-медичної експертизи при 
Судово-медичній службі (далі – Служба) [9]. 
Організаційна структура Центру складається 
з науково-аналітичного відділу, відділу оцінки 
і моніторингу, республіканського і терито-
ріального судово-медичного підрозділів. 
Розроблення ефективних методів дослідження 
та їх застосування в експертній практиці на 
базі Центру сприяє здійсненню правосуддя в 
Республіці Молдова. Служба ж у свою чергу 
представлена відділенням комісійних судо-
во-медичних експертиз  та токсикологічною, 
біологічною, гістологічною та медико-кримі-
налістичною лабораторіями. Територіальні 
представництва Центру існують практично в 
усіх адміністративно-територіальних одини-
цях, в яких проводиться освідування живих 
осіб, дослідження трупів та експертизи за 
матеріалами кримінальної справи. Біологічний 
матеріал та речові докази досліджуються 
виключно у відповідних лабораторіях Центру. 
Фінансування судово-експертної діяльності 
проходить з державного бюджету та коштів 
отриманих від фізичних та юридичних осіб за 
надання платних судово-медичних послуг [10].

Національне бюро судової експертизи 
у Грузії (далі – Бюро) є державним органом 
судової експертизи, діяльність регулюється 
постановою уряду та іншими відповідними нор-
мативними актами. Бюро надає свої послуги 
державним та бюджетним установам; приват-
ним, комерційним та некомерційним організа-
ціям, а також фізичним та юридичним особам. 
Судово-медичну діяльність здійснює кафедра 
судової медицини при Бюро. Посадовими 
обов’язками працівників кафедри судової 
медицини є: проведення судово-медичної 
експертизи на підставі вимог суду, а також на 
підставі запитів від грузинських чи іноземних 
фізичних чи юридичних осіб; виконання науко-
во-методичної роботи, удосконалення мето-
дів обстеження та впровадження інновацій-
них методик. За статистичними даними Бюро 
щорічно обслуговує близько 40 000 клієнтів [1].

За міжнародними стандартами вважається, 
що Бюро має ультрасучасні лабораторії, акре-
дитацію та працює відповідно до міжнарод-
ної судової практики. Також Бюро є членом 
Європейської мережі судово-медичних установ 
(ENFSI), співпрацює з Нідерландським інститу-
том судової медицини (NFI), Стамбульською 
радою судової медицини (ATK), Бюро розсліду-
вань Грузії (GBI) та Судово-медичним управлін-
ням жандармерії Туреччини (JKDB) [1].
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На наш погляд, провідним досвідом  
Грузії у сфері судово-медичної діяльності є 
висока якість та вдосконалення своїх послуг 
для клієнтів. Бюро зосереджує увагу на кон-
тролі за дотриманням термінів надання 
послуг, що допомагає зробити обслугову-
вання більш ефективним. Кожен офіс Бюро 
працює за принципом «єдиного вікна», зав-
дяки чому Бюро спрощує надання послуг 
на тлі зростання попиту. 

Висновки. Таким чином, під час дослі-
дження світового досвіду державного управ-
ління у сфері судово-медичних експертиз 
було розглянуто інституції, які здійснюють 
судово-медичну діяльність у провідних євро-
пейських країнах та на теренах пострадян-
ського простору. З точки зору створення умов 
для проведення судово-медичних експертиз 
при інститутах, центрах, лабораторіях, служ-
бах, бюро виявлено осучаснення інструмен-
тів здійснення судово-медичної діяльності на 
основі науково-практичних матеріалів, за допо-
могою сканерів та інших сучасних технологій.

Дослідивши сучасні механізми державного 
управління було виявлено сукупність організа-
ційних, адміністративних, економічних складо-
вих спрямованих на забезпечення динамічного 
розвитку сфери судово-медичних експертиз 
розглянутих країн. 

До особливостей державного управління 
судово-медичною діяльністю в провідних 
європейських країнах належить підпорядку-
вання установ, що її здійснюють, державним 
органам влади, але при цьому фінансування 
здійснюється як з державних бюджетів, так 
і за рахунок коштів отриманих від фізичних 
та юридичних осіб за надання платних судо-
во-медичних послуг. Таким чином, в провідних 
європейських країнах нині спостерігається 
створення умов для проведення незалежної 
судово-медичної експертизи.
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Вирішення будь-якої ситуації потребує діа-
логу, наявності переговорного процесу, 
надання можливості вирішити всі суперечки, 
тобто для обміну інформацією використо-
вується ефективне спілкування, яке здійс-
нюється з метою досягнення спільних цілей. 
Було підписано Будапештський меморандум, 
згідно з яким Росія, США та Велика Брита-
нія надали Україні гарантії її територіальної 
цілісності в обмін на відмову України від свого 
арсеналу ядерної зброї. Історію російсько- 
українського спілкування можна поділити на 
три етапи: 1) 2005–2009 рр. умовно можна 
назвати помаранчевим періодом, коли до 
влади прийшов небажаний для російської 
влади кандидат. У цей період стає попу-
лярним вживання української мови, почалося 
відродження української друкованої книги, від-
новлюється українська історія. Стати укра-
їнцем у світовому масштабі стало модним. 
Ціни на газ для України зросли.
2) 2014–2018 захоплення Кримського пів-
острова російськими військами та спроби 
захоплення української території на сході. 
В результаті таких дій в Україні російська 
влада анексувала майже в межах Луганської 
та Донецької областей. Фактично в цей час 
більшість російсько-українських відносин 
незворотно погіршилися.
Європейський Союз послідовно виступає за 
територіальну цілісність України, зокрема, 
з 2014 року – проти окупації Криму Росією.
3) 2019 – і по сьогоднішній день – етап 
становлення української незалежності 24 
лютого 2022 року і по сьогоднішній день 
Російська Федерація зазіхає на територі-
альну цілісність, Українську державу, народ.
На нашу думку, основними причинами відсут-
ності ефективної комунікації під час перего-
ворів є: відсутність механізму ефективного 
покарання за анексію Криму; недосконалість 
механізмів безпеки та нерозуміння ролі 
держав, які гарантували безпеку Україні, 
зокрема США, Великобританії, Росії; декла-
ративність права; неприйняття України як 
держави; авторитарний погляд на розви-
ток сусідньої країни. Ефективна комуніка-
ція в російсько-українській війні неможлива, 
тому що, з погляду Росії, є російська історія, 
де Україна та українці є її частиною. На нашу 
думку, у збройному конфлікті ефективна 
комунікація можлива лише за умови зміни 
поглядів Росії, у тому числі щодо визнання 
України як держави на ментальному рівні 
та права на самовизначення та її громадян, 
здатності почути позицію співрозмовника 
та йти на компроміс. , поважаючи потреби 
інших. власну точку зору.
Ключові слова: ефективна комунікація, 
етапи розвитку, діалог, переговори, кон-
флікт, учасники переговорного процесу.
 
Resolving any situation requires a dialogue, the 
presence of a negotiation process, providing an 
opportunity to resolve all disputes, ie effective 

communication is used to exchange information, 
which is carried out in order to achieve common 
goals. The Budapest Memorandum was signed, 
according to which Russia, the United States and 
Great Britain provided Ukraine with guarantees 
of its territorial integrity in exchange for Ukraine's 
renunciation of its arsenal of nuclear weapons. 
The history of Russian-Ukrainian communication 
can be divided into three stages: 1) 2005-–2009 
can be conditionally called the Orange period, 
as an undesirable candidate for the Russian 
government came to power. During this period, 
the use of the Ukrainian language became 
popular, the revival of Ukrainian printed books 
began, and Ukrainian history was restored. It has 
become fashionable to become a Ukrainian on a 
global scale. Gas prices have risen for Ukraine
2) 2014–2018 capture of the Crimean peninsula 
by Russian troops and attempts to capture 
Ukrainian territory in the east. As a result of 
such actions in Ukraine, the Russian authorities 
annexed almost within the Luhansk and Donetsk 
regions. In fact, at this time, most Russian-
Ukrainian relations have deteriorated irreversibly.
The European Union has consistently advocated 
for the territorial integrity of Ukraine, in particular, 
since 2014 – against the occupation of Crimea 
by Russia.
3) 2019 – and to this day – the stage of 
establishing Ukrainian independence February 
24, 2022 and to this day the Russian Federation 
encroaches on territorial integrity, the Ukrainian 
state, the people.It soon became clear that 
the Russian government does not recognize 
Ukrainian statehood. Russian authorities 
recognize Ukrainians as part of Russian history 
and as part of themselves. Not recognizing the 
rights of Ukraine as a state, which has become 
so since 1991, and the right to choose the 
directions of its statehood.
In our opinion, the main reasons for the lack of 
effective communication during the negotiations 
are: the lack of a mechanism for effective 
punishment for the annexation of Crimea; 
imperfection of security mechanisms and 
lack of understanding of the role of states that 
guaranteed security to Ukraine, in particular, the 
United States, Britain, Russia; declarativeness 
of law; non-acceptance of Ukraine as a state; 
authoritarian view of the development of the 
neighboring country.
Effective communication in the Russian-
Ukrainian war is impossible, because in Russia's 
view there is a Russian history where Ukraine 
and Ukrainians are part of it. In our opinion, in 
an armed conflict, effective communication is 
possible only if Russia's views change, including 
recognition of Ukraine as a state at the mental 
level and the right to self-determination and its 
citizens, be able to hear the interlocutor's position 
and compromise, respecting the needs of others. 
own point of view. 
Key words: effective communication, stages 
of development, dialogue, negotiations, conflict, 
participants of the negotiation process.
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Вступ. Світ це динамічна система, розви-
ток якої обумовлений науково-технічною рево-
люцією та пов’язаними процесами. У такому 
динамічному світі для ефективної співпраці 
та отримання максимальних прибутків наяв-
ність переговорного процесу є дієвим спосо-
бом налагодження комунікації. У ХХІ столітті 
одним з першочергових завдань є уникнення 
конфліктів, у тому числі й військових. Цінність 
людського життя та збереження людського 
життя є пріоритетним. Усе вищенаведені тен-
денції обумовили необхідність дослідження 
процесу ефективної комунікації та напрямів її 
удосконалення в умовах російської агресії.

Аналіз попередніх досліджень. Загально-
теоретичні аспекти комунікаційної взаємодії 
вивчали такі автори, як Б. Адамс, П. Друкер, 
В. Зигерт, Л. Ланг, Е. Мерманн, Е. Тоффлер, 
К. Шенон, та інші. До питань побудови нової 
парадигми державного управління в умовах 
розвитку комунікації органів державної влади 
та громадськості у своїх працях звертались 
Бажинова О. А., Драгомирецька Н. М.,  Дрешпак 
В. М., Кучабський А. Г., Пашко Л. А., Романенко 
Є. О, Хлєбнікова А. А., Юрченко В. Е. Однак дані 
теоретичні розвідки є недостатніми та потребу-
ють подальшого вивчення і поглиблення в умо-
вах російської агресії та правильного її застосу-
вання в умовах сьогодення. 

Враховуючи велике число наукових праць 
за темою дослідження та багатогранність 
даної теми, а також важливість питання нала-
годження ефективної комунікації є досить 
важливими та потребують систематичного 
оновлення, у тому числі з метою уникнення 
збройних конфліктів та третьої світової війни. 

Мета статті полягає у вивченні ефектив-
ної комунікації на прикладі російської агресії 
відносно України та розробити напрями вирі-
шення.

Виклад основного матеріалу. Вирішення 
будь-якої ситуації потребує налагодження 
діалогу, наявності переговорного процесу, 
надаючи можливість вирішення всіх спірних 
моментів, тобто застосовується ефективна 
комунікація для обміну інформацією, який 
здійснюється заради досягнення спільних 
цілей. Ефективна комунікація можлива тільки 
в тому випадку, коли її учасники керуються 
принципом співпраці й реалізують відпо-
відну поведінку. Для ефективної комунікації 
має бути розвинена культура ділового спілку-
вання в учасників спілкування безпосередньо. 
У напрямі спілкування між країнами мають 
бути побудовані добросусідські відносини, як 
наприклад, в єврорегіоні.

Єврорегіон – форма співпраці суміжних 
прикордонних територій різних держав з укрі-

плення добросусідських відносин, культурних 
та економічних контактів, використання спіль-
них інвестицій, боротьба з наслідками стихійних 
лих, охорона історико-культурної спадщини 
тощо [2, с. 141]. У контексті наших міждержав-
них добросусідських відносин Росія має співп-
рацювати з сусідами, налагоджуючи діалог. 

За період створення історії незалежної 
України взаємовідносини з Росією далеко не 
завжди були найкращими, а подекуди напру-
жені. І це тривало не один десяток років. 
Українська держава терпіла ескалацію вій-
ськового конфлікту за участю російських 
військ на Донбасі й незаконну анексію Криму. 
Громадяни України уже починали життя спо-
чатку, що розділяло їх життя на до і після.

Україна молода країна, що відповідає 
загальноєвропейським цінностям та має 
наміри демократично розвиватися, основна 
цінність в якій життя людини, її потреби. Метою 
функціонування держави є створення безпеч-
них умов життя. Державна позиція підтвер-
джується Договором про нерозповсюдження 
ядерної зброї, що була підписана в 1994 році. 
Водночас було підписано Будапештський 
меморандум, згідно з яким Росія, США і 
Великобританія надали Україні гарантії її тери-
торіальної цілісності взамін на відмову України 
від арсеналу ядерної зброї. Таким чином, 
Росія стала країною-агресором, хоча має бути 
гарантом безпеки України.

Держави-підписанти Україна, Російська 
Федерація, Велика Британія, Сполучені Штати 
Америки, а згодом приєдналися із застережен-
ням Франція, Китайська Народна Республіка.

Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика 
Британія зобов’язалися:

• поважати незалежність, суверенітет та 
існуючі кордони України;

• утримуватися від загрози силою, її вико-
ристання проти територіальної цілісності чи 
політичної незалежності України; ніяка їхня 
зброя ніколи не буде використовуватися проти 
України, крім цілей самооборони або будь-
яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

• утримуватись від економічного тиску, 
спрямованого на те, щоб підкорити своїм 
власним інтересам здійснення Україною прав, 
притаманних її суверенітету, і таким чином 
отримати будь-які переваги;

• домагатися негайних дій з боку Ради 
Безпеки ООН з метою надання допомоги 
Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії 
чи об'єктом погрози агресією з використан-
ням ядерної зброї;

• не застосовувати ядерну зброю як проти 
України так і проти інших держав-учасниць До- 
говору про нерозповсюдження ядерної зброї;
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•проводити консультації у випадку виник-
нення ситуації, внаслідок якої постає питання 
стосовно цих зобов'язань [1].

Проте Росія порушила підписаний мемо-
рандум та розпочала напад 24 лютого 
2022 року, розпочавши з бомбардування вій-
ськових об’єктів України та аеропортів, а потім 
введення російських військ на територію нашої 
держави. Доктрина правової допомоги являє 
собою цілісну і гармонійну систему переко-
нання, уявлення, ідеї, концепції та модельні 
правила щодо формування правового інсти-
туту та запровадити ефективну правову допо-
могу особам, які вступають в будь-яких сто-
сунках [5, c. 116-117 ].

Історію порушення ефективної комунікації 
можна поділити на три етапи:

1)2005-2009 рр умовно можна назвати 
оранжевий період, оскільки до влади при-
йшов небажаний кандидат для російської 
влади. Першим сигналом стало проходження 
виборів не за російським сценарієм В Україні 
мав перемогти В.Ф. Янукович  будь-якому 
випадку. У Росії вже давно вибори перестали 
бути демократичними та всім заздалегідь 
відомо хто переможе. Так, і в Україні сподіва-
лися, що за російським варіантом переможе 
В.Ф. Янукович, аде виявилося що Україна хоче 
свого обраного президента за результатами 
голосування. Внаслідок чого був проведений 
третій тур виборів президента, оскільки була 
доведена фальсифікація другого туру виборів. 
В результаті третього туру виборів було обрано 
згідно з волею українського народу не проро-
сійський президент. Російській владі не сподо-
бався такий сценарій розгортання подій. У цей 
період відбулася перша напруженість у відно-
синах між українською та російською владами. 
У цей період стале популярним застосування 
українською мови, почалося відродження 
українських друкованих книжок, відновлюва-
лася українська історія. Стало модним стати 
українцем у загальносвітовому масштабі. 
Російській стороні це перестало подобатися та 
для України відбулося підвищення ціни на газ. 
Перший дзвіночок було підвищення цін, тобто 
Росія натякала, якщо Україна та український 
народ будуть діяти як хоче російський уряд, 
то наша держава зможе отримувати дешевий 
газ. Ця ситуація нагадувала шантаж.

2) 2014–2018 рр. більша частина україн-
ців хотіла жити у загальноєвропейській сім’ї, 
проте В.Ф. Янукович коливався та в останню 
мить оголосив про приєднання до Митного 
союзу. Такий стан речей спровокував новий 
майдан або як ще називають Революція гід-
ності. У цей період відбувалася зміна проро-
сійської влади на проукраїнську. Як наслідок, 

або можна назвати покарання для українців 
стало захоплення Кримського півострова 
російськими військами та спроби захопити 
українські території на сході. У результаті 
таких дій в України російська влада анексу-
вала майже в межах областей Луганську та 
Донецьку області. Фактично у цей час най-
більш за все погіршилися стосунки. Оскільки 
меморандум підписували не тільки Росія, а 
й США, Великобританія. Так, світова спіль-
нота відреагувала, зокрема членство Росії у 
Великій вісімці у ній тимчасово призупинене. 

Військовий конфлікт в Україні на тери-
торії Донбасу було розпочато ще у квітні 
2014 року російськими військами. «Протягом 
2014–2015 років, у розпалі збройного кон-
флікту на Донбасі, усі сторони порушували 
міжнародне гуманітарне право, що призвело 
до переміщення більше мільйона людей. 
Загинуло більше 13 000 осіб, і кількість жертв 
продовжує зростати [3]. Після того, як РФ 
захопила Крим, провела серію пропагандист-
ських проросійських виступів в Україні і прого-
лосила «державний суверенітет» ДНР і ЛНР. 

США та Євросоюз ввели у дію трирівневий 
план санкцій щодо Росії.

Рада Безпеки ООН висловила підтримку 
територіальної цілісності України і нагадала 
Росії про виконання міжнародних зобов'язань, 
у тому числі, і Будапештського меморандуму 
підписаного Росією у 1994 році.

3) 2019 – й по сьогодні.  Починаючи із 
весни 2021 року, російська федерація почала 
концентрувати військову техніку, війська та 
озброєння на кордоні з Україною та на тери-
торії Білорусії [2]. Восени 2021 року була 
проведена передислокація російських військ 
до кордонів України. Ще наприкінці жовтня 
2021 року розвідки США та Великої Британії 
попереджали, що президент Росії Володимир 
Путін має намір розпочати широкомасштабне 
вторгнення в Україну та атакувати Київ, щоб 
змістити законно обрану владу. Закордонні 
ЗМІ, зокрема The Washington Post та Politico, 
опублікували фотоматеріали з яких зрозу-
міло, що по неподалік кордону з Україною було 
накопичення російської техніки та військ. Щоб 
запобігти паніці влада України не популяризу-
вала дану інформацію, але максимально гур-
тувалася до наступних дій.

Головне управління розвідки Міноборони 
України, надало інформацію, що військову 
ескалацію Росія планує кінець січня – початок 
лютого 2022 року. Та всі політичні та військові 
експерти не допускали можливості повно-
масштабного вторгнення на Українські землі. 

За словами експерта з інформаційної 
безпеки Дмитра Золотухіна - Росія, пересу-
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ваючи війська до кордону, передає Заходу 
сигнал, що єдиною альтернативою домов-
леностям і послабленню санкційного тиску є 
війна. Самопроголошений президент Білорусі 
Олександр назвав Крим російським і і оголо-
сив, що підконтрольна йому армія братиме 
участь у російській агресії проти України.

Загроза застосування військової сили 
з боку Росії вже впливає на дотримання прав 
мільйонів людей в Україні та за її межами», – 
заявила Аньєс Калламар, генеральна секре-
тарка Amnesty International.– «Наслідки засто-
сування реальної військової сили, швидше за 
все, будуть руйнівними [3]. 

Але незважаючи на засудження дій РФ кра-
їнами ЄС, ООН та вжиті санкції не були достат-
німи. 24 лютого 2022 й по сьогодні Російська 
Федерація посягається на територіальну ціліс-
ність, українську державу, народ. Цідком стало 
зрозуміло, що російський уряд не визнає укра-
їнську державність. Російська влада визнає 
Україну як частину російської історії і як свою 
частину. Не визнаючи права  Україну як дер-
жаву, яка такою стала з 1991 року, та права 
на обрання напрямів своєї державності.

Враховуючи сьогоденну російську агресію 
є очевидним, що санкції 2014 були не достат-
німи. РФ не зробила достатніх висновків, зро-
зумівши, що можна зробити велике злодіяння, 
а всі інші держави розкажуть про поганий вчи-
нок, заборонять літати посадовцям. 

На нашу думку, основними причинами від-
сутності ефективної комунікації під час  пере-
мовин є: відсутність механізму дієвого пока-
рання за анексію Криму; недосконалість 
механізмів гарантування безпеки та нерозу-
міння ролі держав, що гарантували безпеку 
Україні, зокрема, США, Великобританії, Росії; 
декларативність права; несприйняття України 
як держави; авторитарний погляд на розвиток 
сусідньої країни.

Отже, підсумовуючи вищенаведене, від-
сутність ефективного механізму дотримання 
Будапештського меморандуму. Для нала-
годження ефективної комунікації та повер-

нення територіальної цілісності української 
держави потрібно відновити військовий потен-
ціал. На нашу думку, є недоцільним здійснення 
демілітаризації.

Висновки. Ефективна комунікація у росій-
сько-українській війні неможлива, оскільки на 
погляд Росії є російська історія, де Україна та 
українці є її частиною. На наш погляд, у зброй-
ному конфлікті ефективна комунікація можлива 
тільки за умови зміни поглядів РФ, зокрема 
визнання України як держави на ментальному 
рівні та права на самовизначення її та грома-
дян, вміти чути позицію співрозмовника та йти 
на компроміси, поважаючи потреби інших. 
Росія має тільки власну точку зору. Наявність 
ефективної комунікації передбачає наявність 
діалогу та мінімум двох учасників переговор-
ного процесу. Перспективами подальших 
наукових досліджень має стати дослідження 
російської державності та напрями її  роз-
будови як демократичної держави, здатної 
забезпечити переговорний процес.
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Показано, що всі дослідження демонстру-
ють, що економічний розвиток країн дуже 
залежить від знання громадянами англій-
ської мови. Показано, що українці вважають, 
що саме англійська мова надає найбільші 
кар’єрні переваги. В цілому в Україні у сфері 
юридичних професій діють достатньо роз-
винені ринкові відносини та сформована 
інфраструктура фахових громадських 
організацій. Сфера вищої освіти (у тому 
числі – юридичної) в Україні характеризу-
ється відривом від інтересів та потреб 
споживачів освітніх послуг, насамперед 
роботодавців і фахових спільнот. Розробка 
стандартів освіти і навчальних програм 
відбувається без їх участі – ця участь як 
така не передбачається чинними законо-
давчими та нормативними документами 
і не допускається на практиці. На держав-
ному рівні розробило та схвалило на засі-
дання Колегії МОН Концепцію розвитку анг-
лійської мови в університетах. Документ 
передбачає організацію мовних курсів та 
інтенсивів, володіння англійською мовою на 
рівні не менш як В1 стане обов’язковою умо-
вою для вступу, В2 – для випуску, частину 
профільних дисциплін пропонують зробити 
англомовними та проводити регулярні 
«скринінги знань». Знання англійської мови 
для спеціалістів юридичного спрямування 
забезпечить участь у міжнародних кон-
ференціях, відкритих лекціях, тренінгах, в 
тому числі онлайн, що спрямовані на обмін 
кращими юридичними практиками та спри-
ятиме підвищенню професіоналізму. Іншою 
важливою перевагою для спеціалістів юри-
дичного спрямування знання англійської 
мови надасть можливість навчання за кор-
доном, проходження стажування та/або під-
вищення кваліфікації. Можливість надавати 
юридичні послуги клієнтам-іноземцям. За 
умов демократичного транзиту при підго-
товці спеціалістів юридичного спрямування 
потрібно при розробці стандарту підго-
товки враховувати найкращі світові прак-
тики, враховуючи українську ментальність, 
на постійній основі проводити зустрічі 
представників ВНЗ, стейкходерів та пред-
ставників студентського самоврядування. 
Вирішення цієї проблеми потребує встанов-
лення відповідального органу чи особи за 
виконання стратегії або планів розвитку. 

Ключові слова: мовна підготовка, стан-
дарт вищої освіти, механізм, державне 
управління, юридична спеціальність.

It is shown that all studies show that the 
economic development of countries is highly 
dependent on citizens' knowledge of English. 
It has been shown that Ukrainians believe that 
English provides the greatest career benefits. 
In general, in Ukraine in the field of legal 
professions there are well-developed market 
relations and the formed infrastructure of 
professional public organizations. The sphere of 
higher education (including legal education) in 
Ukraine is characterized by a separation from the 
interests and needs of consumers of educational 
services, primarily employers and professional 
communities. The development of educational 
standards and curricula takes place without 
their participation – this participation as such is 
not provided by current laws and regulations 
and is not allowed in practice. At the state level, 
the Concept of English Language Development 
in Universities was developed and approved at 
a meeting of the MES Board. The document 
provides for the organization of language 
courses and intensives, proficiency in English at 
least B1 will be a prerequisite for admission, B2 – 
for graduation, some of the profile disciplines are 
proposed to be English-speaking and conduct 
regular "knowledge screenings". Knowledge 
of English for legal professionals will ensure 
participation in international conferences, open 
lectures, trainings, including online, aimed at 
exchanging best legal practices and will promote 
professionalism.Another important advantage 
for legal professionals in English will be the 
opportunity to study abroad, do an internship 
and / or improve their skills. Opportunity to 
provide legal services to foreign clients. In the 
conditions of democratic transit, the best world 
practices, taking into account the Ukrainian 
mentality, should be taken into account in 
the training of legal specialists. Meetings of 
university representatives, stakeholders and 
representatives of student government should 
be held on a regular basis. Addressing this issue 
requires the establishment of a body or person 
responsible for implementing the development 
strategy or plans.
Key words: language training, standard of higher 
education, mechanism, public administration, 
legal specialty.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Розвиток демократичної України 
потребує всілякого сприяння для реалізації 
прав та свобод громадян в усіх сферах жит-
тєдіяльності людини. Держава спрямувала 
свої зусилля на поліпшення бізнес клімату, 
підвищення ефективності діяльності держав-
ного  підприємства, а також на реалізацію 
земельної, медичної реформ та реформи дер-
жавного управління. Незважаючи на велике 
число трансформаційних перетворень сфера 

освіти є найвагомішим фактором та форму-
ючим чинником під час розвитку майбутнього 
покоління. Важливу роль відіграє рівень освіти 
молодого спеціаліста як чинника, що підви-
щить їх професіоналізм під час виконання 
службових обов’язків. Гарне знання законів 
звісно це добре для майбутніх юристів, але 
у ХХІ столітті потрібні й інші навички, зокрема, 
вільне володіння комп’ютером та мовами. 
В умовах глобалізації та інтеграції знання мов, 
зокрема, англійської, забезпечить конкурентні 
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переваги на ринку праці. Усе вищенаведене й 
актуалізує проблему дослідження ролі знання 
мов у діяльності  майбутнього юриста. 

Водночас наукова актуальність дослі-
дження обумовлена перехідними демокра-
тичними процесами в Україні, пандемією, що 
потребує пильної уваги теоретиків та практиків 
під час підготовки студентів, курсантів, слуха-
чів спеціальностей юридичного спрямування 
з метою виховання професійних спеціалістів. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Обгрунтуванню важливості право-
вої освіти присвячені роботи Ю. Барабаш, 
Т. Гуменюк, В. Комаров, В. Масальський, 
В. Синюков, В. Тацій.  Розвитку мовної підго-
товки приділяє увагу І. Волгіна, О. Павленко, 
Е. Скиба, І. Сковронська. Проте незважаючи 
на велике число наукових праць присвячених 
фаховій освіті студентів юридичного спряму-
вання, недостатньо уваги приділяється удо-
сконаленню  державних заходів для підви-
щення мовної підготовки майбутніх фахівців.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Демократизація країни, 
а водночас інтеграція та глобалізація потребує 
постійного удосконалення підготовки фахівців 
та розробки відповідних державних механіз-
мів, які б відповідали б вимогам часу.

Метою статті є визначення ролі держави 
у мовній підготовці спеціалістів юридичного 
спрямування та розробка механізмів для її удо-
сконалення в умовах демократичного транзиту.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підготовка спеціалістів юридичного 
напрямку у зв’язку з тенденціями глобалізації, 
інтернаціоналізації та з метою здійснення про-
фесійної діяльності потребує всеобізнаності 
фахівців за всіма напрямами. 

«Справа в тому, що всі дослідження демон-
струють, що економічний розвиток країн дуже 
залежить від знання громадянами англійської 
мови. В цьому сучасному глобальному світі, 
який пов‘язується економічними стосунками, 
науковими стосунками в різних сферах, які 
говорять між собою англійською мовою в різ-
них країнах. Зростає важливість знання анг-
лійської мови всіма фахівцями. І сьогодні, коли 
ми дивимось на Україну, то з не англомовних 
країн Європи, яких є 32, ми за рівнем знання 
англійської мови перебуваємо на 28 місці з 
32. І це свідчить про те, що ми дуже втрачаємо 
свій потенціал через те, що наші фахівці не 
знають англійської мови. Тому ми затвердили 
в Міністерстві освіти і науки разом із нашими 
партнерами, нам допомагала Британська Рада 
в Україні, допомагали представники закладів 
вищої освіти, громадські організації, Концепцію 
розвитку англійської мови в університетах» [4].

За даними національного дослідження 
«Сприйняття громадянами України іноземних 
груп», проведеними цього року компанією 
Active Group 84,9% українців відповіли, що най-
більш необхідним є знання англійської мови 
з-поміж інших іноземних мов. 86,9% україн-
ців вважають, що саме англійська мова надає 
найбільші кар’єрні переваги.

В цілому в Україні у сфері юридичних про-
фесій діють достатньо розвинені ринкові від-
носини та сформована інфраструктура фахо-
вих громадських організацій. Сфера вищої 
освіти (у тому числі – юридичної) в Україні 
характеризується відривом від інтересів та 
потреб споживачів освітніх послуг, насампе-
ред роботодавців і фахових спільнот.

Розробка стандартів освіти і навчальних 
програм відбувається без їх участі – ця участь 
як така не передбачається чинними законо-
давчими та нормативними документами і не 
допускається на практиці. Засоби масової 
інформації, які спеціалізуються на юридичній 
тематиці, головну увагу приділяють практич-
ним аспектам діяльності юридичних компаній, 
юридичних служб великих компаній, фахів-
ців, новелам в законодавстві тощо. Тематика 
реформування/модернізації юридичної освіти 
залишається поза їхньою увагою та суспіль-
ною увагою в цілому. ВНЗ та факультети юри-
дичного профілю за відсутності стандарту 
освіти за спеціальністю «Право» готують сту-
дентів за широким діапазоном спеціалізацій 
без врахування реальних вимог та потреб про-
фільних ринків, а також за відсутності неза-
лежних механізмів контролю якості навчаль-
ного процесу [1].

У випадку виникнення конфліктної ситуації, 
дискусійних моментів  виникає потреба залу-
чення фахівця з професійним рівнем володіння 
іноземної мови, зокрема, англійської мови як 
мови ділового спілкування.

Міністерство освіти і науки розробило та 
схвалило на засідання Колегії МОН Концепцію 
розвитку англійської мови в університетах. 
Документ передбачає організацію мовних кур-
сів та інтенсивів, володіння англійською мовою 
на рівні не менш як В1 стане обов’язковою 
умовою для вступу, В2 – для випуску, частину 
профільних дисциплін пропонують зробити 
англомовними та проводити регулярні «скри-
нінги знань». 

Однією з основних проблем англійської 
в університетах Міністр назвала рівень, з яким у 
виші потрапляють вступники – він надзвичайно 
різний. Це водночас шкодить обом групам – і 
студентам з низьким рівнем, які не встигають 
за програмою й не можуть нормально її засво-
ювати, так і сильним студентам, які страж-
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дають від політики «орієнтації на слабшого».
Якщо рівень вступника нижче В1, це не поз-

бавляє його права брати участь у конкурсі на 
вступ до вищої освіти в звичайному режимі, але 
такі абітурієнти до початку навчального року 
(до 1 вересня або до 1 жовтня) повинні про-
йти мовний інтенсив для досягнення рівня В1.

Для заохочення університетів до викла-
дання і студентів до вивчення англійської мови 
під час бакалаврату концепція передбачає 
збільшення годин та зміни змісту мовних дис-
циплін. Планується, що надалі широко вико-
ристовуватимуть іспити для підтвердження 
рівня володіння англійської мови на рівні В2. 
Концепція також рекомендує вишам вклю-
чити оцінювання якості викладання англійської 
мови окремим пунктом у своїй системі вну-
трішнього забезпечення якості освіти закладу, 
а НАЗЯВО – зробити цей критерій обов’язко-
вою частиною зовнішньої системи забезпе-
чення якості [3].

Документ також передбачає, що заохочу-
ватиметься розвиток безкоштовних он-лайн 
курсів для самостійного вивчення учнями та 
студентами англійської мови [3]. 

На державному рівні визначено пріоритет-
ним вивчення іноземної мови, що підтверджу-
ється Інструкцією про курси іноземних мов у 
Збройних Силах України.

Знання англійської мови для спеціалістів 
юридичного спрямування забезпечить участь у 
міжнародних конференціях, відкритих лекціях, 
тренінгах, в тому числі онлайн, що спрямовані 
на обмін кращими юридичними практиками та 
сприятиме підвищенню професіоналізму.

Отримання унікальних знань у правничій 
сфері за допомогою різних джерел (книги, 
журнали, онлайн-курси чи онлайн-лекції), що 
викладені англійською мовою. Також для при-
кладу можна привести платформу дистанцій-
ного навчання HELP (Human Rights Education 
for Legal Professionals), що охоплює багато різ-
номанітних напрямків (сімейне право, кримі-
нальне право, трудове право, доступ жінок до 
правосуддя, запобігання домашньому насиль-
ству, тощо), але більша частина курсів даної 
платформи складена англійською мовою. 

Іншою важливою перевагою для спеціа-
лістів юридичного спрямування знання анг-
лійської мови надасть можливість навчання 
за кордоном, проходження стажування та/
або підвищення кваліфікаціїНаприклад, ста-
ном на 30 червня 2021 року у Transparency 
International Ukraine є відкрита вакансія юри-
дичного/-у радника/-цю для напрямку управ-
ління державним майном.

Можливість надавати юридичні послуги клі-
єнтам-іноземцям. Здатність самостійно, без 

залучення перекладача, брати участь у судо-
вих процесах міжнародних комерційних арбіт-
ражів з метою швидкого та якісного вирішення 
справи та захисту прав клієнтів.

Але всі ці можливості можуть бути недо-
ступними або менш ефективними, якщо 
особа не володіє в достатній мірі англійською 
мовою [3].

Водночас роботодавці зазначають, що 
випускник юридичного факультету чи закладу 
вищої освіти повинен мати достатній обсяг 
практичних навичок, зокрема, вміти складати 
юридичні документи, працювати з базами 
даних та реєстрами. Важливими є навички 
аналітичного та критичного мислення, діло-
вого спілкування, комунікацій та володіння 
іноземною мовою на рівні, що дає можливість 
вести переговори, складати правові доку-
менти та здійснювати їх переклад [2].

З метою створення сприятливих умов для 
вивчення англійської мови студентами юри-
дичних спеціальностей на державному рівні 
має проводитись  моніторинг кількості врахо-
ваних МОН та Міністерством юстиції рекомен-
дацій щодо наповнення рамки кваліфікацій 
юридичної професії; розробка і затвердження 
Робочою групою механізму зовнішнього 
контролю якості навчального процесу – на 
основі залучення до цього процесу фахових 
організацій юридичної сфери; впровадження у 
практику юридичних ВНЗ механізму взаємодії 
з фаховими організаціями юридичної сфери 
та практичне впровадження механізму зовніш-
нього контролю якості навчального процесу;

- моніторинг взаємодії юридичних ВНЗ та 
профільних фахових громадських організа-
цій  [1].

Успішна прибуткова організація веде свою 
діяльність у межах України та закордоном. 
Цілком логічно, що державні органи, приватні 
організації, державні підприємства не завжди 
зацікавлені у поширенні інформації про свою 
діяльність або залученні третіх осіб, бажаючи 
зберегти таємницю виробництва або особли-
вості діяльності організації, що також актуалі-
зує потребу вивчення іноземної мови. 

Отже, знання англійської мови безпосеред-
ньо впливає на успіх в роботі майбутніх спеці-
алістів юридичного спрямування. Роботодавці 
також підкреслюють важливість знання анг-
лійської мови під час здійснення професійної 
діяльності.

Висновки. За умов демократичного тран-
зиту при підготовці спеціалістів юридичного 
спрямування потрібно при розробці стан-
дарту підготовки враховувати найкращі світові 
практики, враховуючи українську менталь-
ність, на постійній основі проводити зустрічі 
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представників ВНЗ, стейкходерів та пред-
ставників студентського самоврядування.  
Вирішення цієї проблеми потребує вста-
новлення відповідального органу чи особи 
за виконання стратегії або планів розвитку. 
Перспективою подальших наукових дослі-
джень є обгрунтування механізмів  фінансо-
вого забезпечення університетів для більш 
пильного виконання Концепції розвитку анг-
лійської в університетах.
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Постановка проблеми. Основні виклики, 
які стоять перед Україною з урахуванням 
аспектів конкурентоспроможності на зовніш-
ніх ринках припускають розвиток внутріш-
ньої конкуренції та регіональної кооперації. 
Зовнішньоекономічна діяльність будь-якого 
регіону зумовлена станом його зовнішньое-
кономічного потенціалу, який знаходиться під 
впливом виділених нами зовнішніх і внутрішніх 
факторів. Позитивні зміни в елементах зов-
нішньоекономічного потенціалу безпосеред-
ньо впливають на конкурентоспроможність 
регіону. В даному контексті під зовнішньое-
кономічним потенціалом розуміється сукупна 

здатність здійснювати зовнішньоекономічну 
діяльність з метою оптимізації соціально-е-
кономічного розвитку за допомогою викори-
стання внутрішніх і зовнішніх ресурсів регіону 
при наявності системи управління, інформа-
ційного базису, що забезпечують конкуренто-
спроможність зовнішніх зв’язків на міжнарод-
ному рівні. Тому необхідно простежити певний 
взаємозв’язок: зовнішньоекономічна діяль-
ність – зовнішньоекономічний потенціал – кон-
курентоспроможність регіону.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання зовнішньоекономічної діяль-
ності суб’єктів України розглядалися як 
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У даній статті розглянуті проблеми вза-
ємозв’язку і взаємообумовленості зовніш-
ньоекономічної діяльності та зовнішньое-
кономічного потенціалу регіону, фактори 
формування зовнішньоекономічного потен-
ціалу, представництва регіонів за кордоном 
як інструмент реалізації зовнішньоеконо-
мічної діяльності; уточнені поняття і спів-
відношення між конкурентоспроможністю, 
зовнішньоекономічною діяльністю та зов-
нішньоекономічним потенціалом регіону як 
категоріями загальногеографічних наук. 
Також у статті розкрито взаємозвязок 
понять «конкурентоспроможність терито-
рії», «зовнішньоекономічна діяльність регі-
ону» та «зовнішньоекономічний потенціал 
регіону»; проведено класифікацію факторів 
формування зовнішньоекономічного потен-
ціалу регіону.
У теоретичному плані регіональні аспекти 
ЗЕД пов’язувалися в основному з вивченням 
регіональних експортно-імпортних відносин. 
Необхідно звернути увагу на ряд важливих 
ключових подій, які повинні змінити акценти 
в проблематиці зовнішньоекономічної діяль-
ності регіонів. По-перше, це вступ України 
до Світової організації торгівлі. Це повинно 
суттєво змінити роль регіонів у реалізації 
державної політики з розвитку зовнішньое-
кономічних відносин. 
Більшість регіонів не реалізували своє право 
мати зовнішньоторговельні представни-
цтва за кордоном, що є одним з ключових 
елементів ефективності ЗЕД та забезпе-
чення зростання конкурентоспроможності 
українських регіонів на зовнішніх ринках. 
Розробка таких програм повинна в першу 
чергу спиратися на широке коло суспіль-
но-географічних досліджень, пов’язаних з 
обґрунтуванням факторів формування зов-
нішньоекономічного потенціалу регіонів, 
його інституційного та інформаційного 
забезпечення, узагальнення успішного дос-
віду регіонів щодо здійснення зовнішньоеко-
номічної діяльності.
Ключові слова: зовнішньоекономічний 
потенціал, представництва, зовнішній 
ринок, конкурентоспроможність, регіони 

України, фактори зовнішньоекономічного 
потенціалу.

This article considers the problems of interrelation 
and interdependence of foreign economic 
activity and foreign economic potential of the 
region, factors of formation of foreign economic 
potential, representation of regions abroad as a 
tool for implementing foreign economic activity; 
clarified the concept and relationship between 
competitiveness, foreign economic activity and 
foreign economic potential of the region as 
categories of general geographical sciences. The 
article also reveals the relationship between the 
concepts of «territory competitiveness», «foreign 
economic activity of the region» and «foreign 
economic potential of the region»; classifies 
the factors of formation of the foreign economic 
potential of the region.
In theoretical terms, regional aspects of foreign 
economic activity were mainly associated with 
the study of regional export-import relations. 
It is necessary to pay attention to a number of 
important key events that should change the 
emphasis in the problems of foreign economic 
activity of the regions. First, it is Ukraine’s 
accession to the World Trade Organization. 
This should significantly change the role of the 
regions in implementing the state policy for the 
development of foreign economic relations. 
Most regions have not exercised their right 
to have foreign trade representative offices 
abroad, which is one of the key elements of 
the effectiveness of foreign economic activity 
and ensuring the growth of competitiveness 
of Ukrainian regions in foreign markets. 
The development of such programs should 
first of all be based on a wide range of socio-
geographical studies related to the substantiation 
of factors in the formation of the foreign economic 
potential of Regions, its institutional and 
information support, generalization of successful 
experience of regions in the implementation of 
foreign economic activities.
Key words: foreign economic potential, repre- 
sentative offices, foreign market, competitiveness, 
regions of Ukraine, factors of foreign economic 
potential.
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представниками економічних наук, так і 
представниками загальногеографічних наук. 
Представниками вітчизняної науки в цьому 
напрямку є О. І. Амоша, Б. В. Буркинський, 
В. М. Геєць, О. П. Гребельник, Б. М. Данилишин, 
М. І. Дідківський, В. І. Захарченко, В. В. Козик, 
Н. А. Микула, Т. В. Пепа, Є. В. Савельєв, 
Л. Г. Чернюк, С. М. Шкарлет. Найбільш яскра-
вими представниками зарубіжної науки, які 
досліджували зовнішньоекономічну діяльність, 
є Н. Ф. Гофман, М. Портер, Е. Ф. Прокушев, 
Д. Рікардо, А. Сміт та ін.

Метою статті є дослідження ролі регіонів 
України у забезпеченні її конкурентоспромож-
ності та ефективної інтеграції у світогосподар-
ський простір.

Методи дослідження. Теоретичною і 
методологічною основою дослідження є діа-
лектичний метод пізнання та системний підхід 
до вивчення економічних аспектів конкурен-
ції та забезпечення конкурентоспроможності, 
наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених 
на основі застосування абстрактно-логічного, 
монографічного, порівняння та ін.

Виклад основного матеріалу. В умовах 
глобалізації після розпаду Радянського Союзу 
для досягнення і підтримки стійких темпів еко-
номічного зростання і соціальної стабільності 
велике значення мала участь українських регі-
онів у міжнародних економічних відносинах. 
Роль зовнішньоекономічної діяльності для еко-
номіки регіону визначалася процесами глоба-
лізації в усьому світі. Основними рушійними 
силами, які зробили цей процес незворотнім і 
динамічним, є:

 – модернізація та інноваційний розвиток 
світової спільноти;

 – розширення діяльності транснаціональ-
них корпорацій;

 – поглиблення міжнародної спеціалізації та 
кооперування на основі створення регіональ-
них економічних союзів;

 – активне просування, обмін і торгівля 
послугами, як в діловому, так і науково-куль-
турному середовищі.

Процеси глобалізації створюють сприятливі 
умови для прискореного розвитку міжнарод-
них торговельних зв’язків. Одночасно реа-
лії  сучасного світу висувають все більш жорсткі 
вимоги до рівня організації державного управ-
ління та ведення підприємницької діяльності.

У нашому розумінні термін «зовнішньое-
кономічна діяльність суб’єкта України» – це 
діяльність, спрямована на формування та 
ефективне використання зовнішньоекономіч-
ного потенціалу регіону. Розвиваючи думку 
про необхідність раціонального розвитку 
ЗЕД регіону, слід уточнити основоположне 

поняття – «зовнішньоекономічний потенціал 
регіону». Для його розуміння необхідно вра-
ховувати наявність у регіонів повноважень на 
здійснення міжнародної економічної співп-
раці і, як наслідок, наявність системи управ-
ління ЗЕД регіону.

У реалізації ЗЕД прерогатива центральної 
влади займає чільне становище. Водночас 
регіональні органи влади в останні роки отри-
мали свого роду карт-бланш на участь у між-
народному житті України. Значимість регіо-
нального обліку ЗЕД обумовлена і впливом 
сучасного розвитку України в умовах її членства 
у СОТ, а також політико-економічних санкцій 
США проти Росії і ряду країн Західної Європи.

Вивчення регіональних аспектів зовнішньо-
економічних відносин є одним з найважливі-
ших етапів обґрунтування концепції сталого 
соціально-економічного та конкурентного 
розвитку. Міжнародні економічні відносини 
України являють собою сукупність зовнішньо-
економічних відносин всіх суб’єктів держави. 
В даний час особливу роль мають регіони з 
високим сировинним потенціалом і прикор-
донні регіони, територією яких проходить дер-
жавний сухопутний кордон, а також регіони, 
які мають вихід до морських кордонів держави. 

Зовнішньоекономічний потенціал України 
є сумарною величиною вкрай різноманітних 
за своїми властивостями і складом зовніш-
ньоекономічних потенціалів суб’єктів України. 
Так, наприклад, прикордонні території і регі-
они, що мають вихід до моря, безсумнівно, 
мають високий потенціал для розвитку зов-
нішньоекономічної діяльності за допомогою 
активного нарощування інфраструктурного 
потенціалу. Внутрішні регіони, що володіють 
природно-ресурсним або науково-технічним, 
промисловим потенціалом, мають можливість 
нарощування зовнішньоекономічного потен-
ціалу через підвищення конкурентоспромож-
ності своєї продукції, товарів і послуг у різних 
сферах економіки.

Щодо стратегічних орієнтирів розвитку зов-
нішньоекономічної діяльності країни в цілому, 
вона прописана практично у всіх державних 
програмах України, державних законах про 
зовнішню політику, зовнішньоекономічну діяль-
ність, про інформаційну безпеку і промислову 
політику та інших стратегічно важливих дер-
жавних документах, орієнтованих на оптиміза-
цію експортно-імпортного потенціалу країни, 
підвищення конкурентоспроможності україн-
ських товарів на світових ринках і, як наслідок, 
забезпечення економічної безпеки країни.

З упевненістю можна стверджувати, що 
без активної участі українських регіонів та їх 
кооперації у формуванні та практичній реа-
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лізації якісно нового підходу до своєї зов-
нішньоекономічної діяльності, державі буде 
досить складно вирішити проблеми імпорто-
заміщення експорту сировини, а також про-
тистояти викликам гібридної війни Росії проти 
України, спрямованої на зниження її рейтингу 
і конкурентоспроможності на світовій арені 
в довгостроковій перспективі. 

Зовнішньоекономічний потенціал регіону – 
це сукупна здатність здійснювати зовнішньое-
кономічну діяльність з метою оптимізації соці-
ально-економічного розвитку за допомогою 
використання внутрішніх і зовнішніх ресур-
сів регіону за наявності системи управління 
зовнішніми зв’язками, інформаційного базису, 
що забезпечують конкурентоспроможність 
регіону на міжнародному рівні. 

Стратегічне планування та програмний під-
хід у даній області необхідно починати з вико-
ристання методів географічних наук: геопо-
літики, соціально-економічної та політичної 
географії, фізичної географії та інших при-
кладних географічних дисциплін. Географічний 
підхід дозволить фахівцям враховувати всі 
особливості регіону, визначити стратегічно 
правильне розуміння зовнішньоекономічного 
потенціалу регіону, його першорядні конку-
рентні переваги, такі як прісна вода, ґрунт та 
інші біоресурси, в контексті економічної та 
соціальної географії світу з метою забезпе-
чення сталого розвитку України в довгостро-
ковій перспективі.

Фактори зовнішньоекономічного потенці-
алу регіону в широкому сенсі являють собою 
рушійну силу або основну умову забезпечення 
конкурентоспроможності регіону на міжна-
родному ринку, в якості якого виступають кон-
кретно наявні у нього конкурентні переваги. 
Вони є його перевагами у величині наявного 
потенціалу, в здатності швидко пристосовува-
тися до мінливих умов, в рівні соціально-еконо-
мічних досягнень в порівнянні з конкуруючими 
регіонами. Виходячи з цього, для більшості 
країн в даний час характерна тенденція до 
розширення зовнішньоекономічної діяльності 
регіонів, обумовлена пошуком дієвих інстру-
ментів для забезпечення регіональної конку-
рентоспроможності в глобальному середовищі. 

У зв’язку з цим доцільно виділити фактори, 
що визначають стан зовнішньоекономічного 
потенціалу регіону: 

1. Вигідне економіко-географічне поло-
ження регіону є одним з ключових факторів 
його соціально-економічного розвитку та 
утримання конкурентних позицій по відно-
шенню з регіонами-конкурентами, так як воно 
дозволяє оцінити близькість досліджуваного 
об’єкта до транспортних потоків, ринків, про-

мислових та інших центрів, що впливає або 
здатне вплинути на нього. 

2. Спеціалізація та галузева структура. 
В умовах сучасного ринку регіон, що володіє 
розвиненою галузевою спеціалізацією, отри-
мує набагато більше переваг в конкурентній 
боротьбі. При цьому важливо враховувати, що 
на розширення галузевої структури і розвиток 
спеціалізації впливають не тільки наявні при-
родні ресурси, вільні території, використову-
вані під виробничі потужності, а й продуктив-
ність галузей економіки [4, с. 72-74]. 

3. Інноваційний розвиток. Саме по собі наяв-
ність матеріальних і нематеріальних ресур-
сів мало для розвитку інноваційної діяльності 
регіону, так як інноваційний потенціал харак-
теризується, перш за все, ефективністю вико-
ристання таких ресурсів. У цьому сенсі іннова-
ційність розглядається з точки зору ресурсів 
знань, інституційної структури, а також взає-
мовідносин між економічними суб’єктами, які 
і формують технологічну динаміку регіонів. 
У сукупності вони зумовлюють варіанти здійс-
нення інноваційної діяльності з метою підви-
щення конкурентних позицій регіону та еконо-
міки в цілому. 

4. Кваліфіковані кадри. Підготовка кадрів – 
це складний і енергоємний процес, від якого 
залежать функціонування і подальший роз-
виток не тільки окремих підприємств і орга-
нізацій, а й регіону в цілому. Саме тому такій 
підготовці необхідно приділяти досить багато 
часу і матеріальних ресурсів. Посилення зов-
нішньоекономічного чинника об’єктивно дик-
тується проведеними ринковими перетво-
реннями, що формують якісно нові підходи 
взаємодії внутрішнього ринку із зовнішнім, за 
допомогою діяльності кваліфікованої робочої 
сили [5, с. 64]. 

5. Інвестиційна привабливість. Готовність 
інвесторів до вкладення капіталу в економіку 
того чи іншого регіону залежить від існуючого 
в ньому інвестиційного клімату. Чим вищий 
рівень інвестиційної привабливості регіону 
для інвесторів, тим він більш конкурентоспро-
можний. Це, перш за все, ґрунтується на таких 
показниках як доступність регіону для поста-
чальників, відстань від ринків збуту і зв’язок 
з ними, вартість і якість робочої сили, інф-
раструктура, соціально-економічні умови, а 
також правова і податкова база. 

6. Розвиненість інфраструктури. Конку- 
рентоспроможність соціально-економічного 
середовища регіону також залежить від рівня 
розвитку і надійності його інфраструктури, 
багато в чому обумовлює темпи зростання 
його продуктивних сил [6, с. 2-6]. Найчастіше 
інфраструктуру ототожнюють тільки лише 
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з транспортом і комунікаціями, проте дане 
поняття набагато ширше і включає в себе не 
тільки територіальний, а й соціальний, іннова-
ційний, фінансовий та інші аспекти. 

7. Утворення кластерів, комплексів. В даний 
час використання кластерного підходу займає 
одну їх головних позицій в стратегіях соціаль-
но-економічного розвитку більшості суб’єктів 
України. Реалізація кластерної політики забез-
печує зростання конкурентоспроможності 
регіону за умови активної взаємодії учасників 
кластерів, яка пояснюється їх територіально 
близьким розташуванням, включаючи розши-
рений доступ до технологій, інновацій, спеці-
алізованих послуг, а також висококваліфікова-
них кадрів. Формування та розвиток кластерів 
є ефективним механізмом залучення прямих 
іноземних інвестицій та активізації зовнішньо-
економічної інтеграції. Залучення регіональних 
кластерів в глобальні потоки забезпечує підви-
щення рівня національної технологічної бази, 
швидкості і якості економічного зростання за 
рахунок зростання міжнародної конкуренто-
спроможності підприємств, що входять до 
складу кластера [7, с. 145-152]. 

Всі перераховані фактори впливають на 
формування зовнішньоекономічного потен-
ціалу регіону, визначають рівень конкурен-
тоспроможності території в цілому, а також 
товарів і послуг, вироблених господарюючими 
суб’єктами регіону. Зовнішньоекономічна 
діяльність регіону, спрямована на макси-
мально раціональне використання зовнішньо-
економічного потенціалу, повинна спиратися 
на багатосторонній аналіз всіх перерахованих 
вище факторів.

Розглядаючи зовнішньоекономічну діяль-
ність регіону як багатокомпонентну струк-
туру, необхідно враховувати зовнішні об’єкти 
даної системи, які географічно знаходяться за 
межами України. Особливий інтерес представ-
ляють торгові представництва України за кор-
доном, а також вперше створені в останні два 
десятиліття представництва регіонів України за 
кордоном. У закордонних дипломатичних уста-
новах України функціонують економічні відділи.

Ефективна участь України та її регіонів 
у системі світогосподарських зв’язків певною 
мірою залежить від діяльності торгових пред-
ставництв України за кордоном, які представ-
ляють зовнішньоекономічні інтереси держави, 
забезпечують захист економічних інтересів 
українських експортерів та імпортерів на зов-
нішніх ринках.

В якості основних завдань торгових пред-
ставництв виділяють: 

 – участь у міждержавних торговельно-еко-
номічних угодах;

 – контроль над виконанням двосторонніх і 
багатосторонніх угод про економічне співро-
бітництво;

 – просування наукомістких технологій 
на світові ринки;

 – підготовка експертних матеріалів 
про поточну ситуацію на товарних ринках;

 – консультаційні послуги та сприяння 
проведенню торгових і конгресновиставочних 
заходів.

Провідні країни-експортери мають свої ана-
логи торгових представництв за кордоном. Так 
Китайська Народна Республіка має 140 своїх 
представництв за кордоном, Сполучені Штати 
Америки – 132, Франція – 113, Німеччина – 85, 
Республіка Корея – 76, Японія – 5530.

Основними напрямками діяльності зару-
біжних представництв є: просування на зов-
нішній ринок товарів і послуг, створених регі-
онами України, пошук потенційних інвесторів 
у відповідний регіон України, інформаційне 
забезпечення регіональних учасників суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Закордонне представництво є юридичною 
особою і має всі необхідні для цього атрибути 
(печатку, бланки, рахунок в кредитній орга-
нізації і т. д.). Як правило, воно створюється 
у формі установи, власником якої виступає 
регіон України в особі уповноваженого органу 
державної влади. 

Найчастіше регіони України відкривають 
за кордоном торгово-економічні представни-
цтва, покладаючи на них обов’язок представ-
ляти інтереси цих суб’єктів з питань торго-
вельно-економічної та іншої співпраці. 

Важливу роль у зовнішньоекономічній 
діяльності регіонів України відіграє їх пред-
ставництва при міжнародних організаціях. 
Постійні представництва регіонів України при 
міжнародних організаціях можуть бути неза-
лежними або бути частиною дипломатичних 
представництв. Наприклад, представництва 
при ООН, відкриті в Нью-Йорку і Женеві, відно-
сяться до першого типу. Представництва при 
організаціях, розташованих у столицях дер-
жав, як, наприклад, у Парижі (ЮНЕСКО), або 
в Римі (ФАО) відносяться до другої категорії.

Представництво регіонів України при між-
народній організації діє в інтересах держави, 
представляючи її інтереси всередині такої 
організації.

На сьогоднішній день Україна активно пра-
цює над створенням своїх торгових представ-
ництв за кордоном. Адже це є одним з найваж-
ливіших інструментів реалізації міжнародного 
співробітництва регіонів України, розвитку їх 
соціально-економічних і культурних відносин 
з іншими регіонами іноземних держав.
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Висновки. В умовах міжнародного конку-
рентного середовища ключовим фактором 
виступає необхідність зміцнення конкуренто-
спроможності підприємств, галузей, регіонів. 
В значній мірі це визначає основні інструменти 
досягнення високого соціально-економічного 
розвитку країни.

Взаємозв'язок таких понять, як «конкуренто-
спроможність території – зовнішньоекономічна 
діяльність – зовнішньоекономічний потенціал» 
суб’єктів України в системі формування регі-
ональної політики має стратегічне значення. 

Водночас конкурентоспроможність регі-
ону визначається як обумовлене економіч-
ними, соціальними, політичними та іншими 
факторами становище регіону та його окре-
мих товаровиробників на внутрішньому і 
зовнішньому ринках, що відбивається через 
показники (індикатори), які адекватно харак-
теризують його стан і динаміку. Вплив на кон-
курентоспроможність регіону надають також 
і внутрішньорегіональні умови, що склада-
ються в соціально-економічних процесах, 
які протікають в регіональних підсистемах – 
галузевих і територіальних комплексах, орга-
нізаціях, органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування. Таким чином, від-
бувається формування сукупності факторів, 
які і виступають основою появи конкурентних 
переваг регіону і визначають розвиток його 
конкурентоспроможності.

Фактори зовнішньоекономічної конкурен-
тоспроможності дозволяють оцінити не тільки 
соціально-економічне становище регіону, а й 
проаналізувати його стан і стійкість розвитку. 
У зв’язку з цим важливими залишаються 
наявність і ефективність використання наяв-
них видів ресурсів, а також здатність регіону 
нарощувати і активізувати свій потенціал за 
рахунок взаємодії тих чи інших господарюю-
чих суб’єктів. Це дозволяє зробити висновок 
про те, що кожен регіон володіє внутрішнім, 
невикористаним потенціалом, правильна 
активізація якого повинна стати основою регі-

онального розвитку та підвищення конкурен-
тоспроможності не тільки на вітчизняних, а й 
світових ринках.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Бахур Н. В. Інструменти фінансового сти-

мулювання розвитку регіонів та громад при децен-
тралізації. Ефективна економіка. 2020. № 9. URL:  
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/64.pdf 
(дата звернення: 03.02.2022).

2. Варцаба В. І. Стратегічний потенціал регіо-
нального економічного розвитку: системний ракурс. 
Розвиток методів упр. та господарювання на 
транспорті: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3 (68). С. 44-55.

3. Єрмакова О. А., Козак Ю. Г. Зовнішньоекономічна 
діяльність регіону: навч. посіб. Одеса, 2013. 332 с.

4. Качула С. В. Трансформація механізму реа-
лізації державної фінансової політики соціального 
розвитку в Україні. Економічна наука. 2019. № 3.  
C. 72-74.

5. Підвисоцький В. Г. Формування та впровадження 
програм підвищення конкурентоспроможності терито-
рій: методичні матеріали. Київ: Леста, 2010. 64 с.

6. Рахман М. С., Сіладі К. Б. Характеристика 
та аналіз сучасного стану зовнішньоекономічної 
діяльності України. Ефективна економіка. 2018. 
Вип. 10. С. 2-6. URL: http://www.economy.nayka.com.
ua/?op=1&z=6581 (дата звернення: 03.02.2022).

7. Сімонова В. С. Теоретичні аспекти стратегіч-
ного управління комплексним розвитком регіону. 
Регіональна економіка. 2007. № 1 (43). С. 145-152. 

8. Тимофієва С. Б. Конкурентні переваги регіону 
та вплив на них параметрів регіональної інфраструк-
тури. Глобальні та національні проблеми економіки. 
2016. Вип. 9. С. 512-515. 

9. Тищенко О. М. Аналіз впливу окремих факторів 
на економічне зростання регіонів України. Проблеми 
економіки. 2011. № 2. С. 39-43.

10. Чернишев В. Г., Окара Д. В., Ковальова І. Л. 
Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України. 
Ефективна економіка. 2019. № 6. URL: http://www.
economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/55.pdf (дата звер-
нення: 03.02.2022). 

11. Шмиголь Н. М., Павлюк Т. С. Проблемні 
питання розвитку зовнішньоекономічної діяльно-
сті України. 2016. № 3. С. 118-121. URL: http://bses.
in.ua/journals/2016/3-2016/30.pdf (дата звернення: 
03.02.2022).



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

90 Випуск 28. 2022

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ 
МУНІЦИПАЛЬНОЮ МЕДИЦИНОЮ
DECENTRALIZATION TRANSFORMATIONS  
OF MUNICIPAL MEDICINE MANAGEMENT MECHANISMS

УДК 005.591.46:61(045)
DOI https://doi.org/10.32843/
pma2663-5240-2022.28.18

Ніколіна І.І.
к. наук з держ. упр., доцент,
доцент кафедри менеджменту  
та адміністрування
Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету

Герасимюк К.Х.
к. наук з держ. упр., доцент,
доцент кафедри управління  
та адміністрування
Комунальний заклад вищої освіти 
«Вінницька академія безперервної 
освіти»

Здійснено аналіз європейських практик 
реформування сфери охорони здоров’я й 
трансформацій механізмів управління у 
сфері надання медичних послуг з метою 
обґрунтування шляхів вдосконалення муніци-
пальної медицини на прикладі Комунального 
некомерційного підприємства «Вінницька 
міська клінічна лікарня швидкої медичної 
допомоги». 
Досліджено, що модернізація системи охо-
рони здоров’я вже за своїм змістом є як 
нормотворчим, економічним, так й органі-
заційним видом діяльності. Обґрунтовано, 
що заходи щодо перетворення системи охо-
рони здоров’я доцільно оцінювати не тільки 
за короткостроковою економією державних 
бюджетних коштів, але й за їх здатністю 
поліпшити здоров’я всього населення.
Узагальнено, що модернізація управління 
у сфері охорони здоров’я закордонними уря-
дами досягається на основі впровадження 
публічно-приватного партнерства. Дове-
дено, що трансформація управління у сфері 
охорони здоров’я передових закордонних 
країн забезпечується системними змінами, 
які передбачають наявність політичної волі 
держави, осмислення та сприяння суспіль-
ства, партнерської взаємодії та наявність 
професійної команди, яка зуміє реалізувати 
намічені цілі.
Обґрунтовано, що системні трансформації 
механізмів управління у сфері охорони здо-
ров’я включають децентралізаційні тран-
сформації в управлінні медичною галуззю, 
створення приватного сектору екстреної 
медичної допомоги, розвиток публічно-при-
ватного партнерства, та концесійної 
співпраці в цій сфері, впровадження фаси-
літі-менеджменту, ризик-менеджменту, 
інтенсифікацію лікувальної діяльності.
Зауважено, що максимальний ефект від 
управлінської діяльності в сфері охорони 
здоров’я визначається рівнем розвитку 
основних складових процесу адміністру-
вання і науково обґрунтованого підходу 
щодо обраних методів.

Ключові слова: трансформація, децентра-
лізація, адміністрування, муніципальна меди-
цина, механізми управління.
An analysis of European practices of health 
care reform and transformation of management 
mechanisms in the field of medical services 
is carried out in order to substantiate ways to 
improve municipal medicine on the example of 
the municipal non-profit enterprise "Vinnytsia City 
Clinical Emergency Hospital”.
It is investigated that modernization of the health 
care system is in its content already a normative, 
economic, and organizational type of activity. It 
is substantiated that measures concerning the 
transformation of the health care system should 
be assessed not only according to the short-term 
savings of state budget funds, but also according 
to their ability to improve the health of the entire 
population.
It is generalized that the modernization of health 
care management by foreign governments is 
achieved through the introduction of public-private 
partnership. It is proved that the transformation 
of health care management in advanced foreign 
countries is ensured by systemic changes that 
imply the political will of the state, understanding 
and assistance of society, partnership and the 
presence of a professional team that will be able 
to achieve the set goals.
It is substantiated that systemic transformations 
of health care management mechanisms include 
decentralization transformations in health care 
management, creation of the private sector of 
emergency medical care, development of public-
private partnership in this field, development 
of concession cooperation, implementation of 
facility management, risk management, and 
intensification of medical activities.
It is noted that the maximum effect of 
management activities in the field of health care 
is determined by the development level of the 
main components of the administration process 
and a scientifically sound approach to the chosen 
methods.
Key words: transformation, decentralization, 
administration, municipal medicine, management 
mechanisms.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблематика трансформацій меха-
нізмів управління у сфері охорони здоров’я 
стала предметом досліджень різних галузей. 
Використання цих міжсекторальних напра-
цювань забезпечує комплексне сприйняття 
проблеми, дозволяє оцінити вплив механізмів 
управління на результати діяльності медич-
ного закладу для досягнення соціально-еко-
номічного ефекту. 

Децентралізація влади є головним ефек-
тивним знаряддям соціально-економічного 
розвитку систем, засобами автономізації 
місцевого самоврядування, підвищення його 
активності. З кінця 2014 року поступово здійс-

нюється перехід до нової моделі охорони 
здоров’я України, що передбачає нові форми 
фінансування, державне солідарне медичне 
страхування, а також, контрактну модель заку-
півлі медичних послуг, автономізацію медич-
них послуг [1]. Пролонгація існуючих на той 
момент тенденцій була неприпустима та загро-
жувала майбутньому України. Фахівці дета-
лізують негативні тренди, які загострюються 
неефективною системою охорони здоров’я.

Здійснення реформування системи охо-
рони здоров’я відбувається на основі онов-
леного нормативно-правового регулювання, 
акумульованих ресурсів, зміни організацій-
них структур та кадрового забезпечення. 
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Децентралізаційні трансформації механізмів 
управління у сфері охорони здоров’я потребу-
ють подальшого поступу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблематики реформування 
системи охорони здоров’я в Україні, вивченням 
відповідного міжнародного досвіду, особливос-
тей  сучасних трансформацій у сфері охорони 
здоров’я займалися з Барзилович А. [1], Вовк 
С. [2], Долгіх М. [3], Криничко Л. [4], Мунько 
А.[5], А. Рєпіна [6] та інші.

Виклад основного матеріалу. Ми пере-
конані, що питання належного функціонування 
муніципальної медицини доцільно розглядати 
з позиції врахування євроінтеграційного спря-
мування України та рівня розвитку основних 
складових процесу адміністрування.

Проаналізуємо трансформації муніципаль-
ної медицини внаслідок реформи децентра-
лізації влади на прикладі Комунального неко-
мерційного підприємства «Вінницька міська 
клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» 
(далі КНП ВМКЛ ШМД), що є комунальним 
унітарним некомерційним підприємством, 
яке надає послуги вторинної спеціалізованої 
медичної допомоги населенню. КНП ВМКЛ 
ШМД відповідно до наказу МОЗ України від 
29.11.2018 № 2220 отримало ліцензію на про-
вадження господарської діяльності з медичної 
практики та входить до складу Вінницького 
госпітального округу, в межах округу виконує 
функцію багатопрофільної лікарні інтенсив-
ного лікування другого рівня та надає екстрену 
медичну допомогу жителям усього регіону.

Впродовж 2019 та 2020 рр. до лікарні за 
медичною допомогою звернулося 47773 особи 
та 53105 осіб відповідно, з них госпіталізо-

вано 13 887 та 13348 осіб відповідно в 2019 та 
2020 рр. Надана амбулаторна допомога в від-
діленні в 2019 та 2020 рр. відповідно 16 981та 
14 357 особам, в травмпункті – 22 237 та 
20 994 особам відповідно. В 2019 році про-
ліковано в стаціонарі 13 996 пацієнтів, з них 
3 882 (28%) жителі Вінницької області, грома-
дяни інших областей та країн.

Медичну допомогу надають 165 лікарів та 
260 медичних сестер. Загальний штат праців-
ників становить 649 осіб. Прослідковується 
тренд зростання середньомісячної заробітної 
плати в лікарів на 155% в 2020 році в порівнянні 
з 2019 р. Зокрема, з 8501,0 грн вона зросла до 
13192,0 грн. Для фахівців з базовою та непов-
ною вищою медичною освітою та молодшого 
медичного персоналу зросла середньомі-
сячна заробітна плата в лікарів на 169,3% та 
138,2% відповідно.

Проаналізувавши зведені дані балансу 
КНП ВМКЛ ШМД, зауважимо, що необоротні 
активи зросли впродовж 2018–2020 рр. на 
101553,2 тис. грн або в 2,72 рази. Необоротні 
активи представлені незавершеними капі-
тальними інвестиціями та основними засоби. 
Оборотні активи, які сформовані в основному 
з дебіторської заборгованості за продукцію, 
товари, роботи, послуги та «гроші та їх еквіва-
ленти», продовж 2018–2020 рр. зменшилися на 
7443,3 тис. грн або в 0,77 рази. Варто відмітити 
й зростання пасиву: впродовж 2018–2020 рр. 
на 2258,5 тис. грн або в 1,05 рази змінився 
власний капітал. Поточні зобов’язання, в свою 
чергу, зросли на 36151,6 тис. грн або 
в 715,46 рази. Загалом валюта балансу КНП 
ВМКЛ ШМД за 2018–2020 рр. зросла на 
94109,9 тис. грн або в 2,03 рази.

Рис. 1. Надходження та використання коштів КНП ВМКЛ ШМД  
в 2018-2020 рр.,тис. грн.
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Проаналізувавши зведені дані про фінансові 
результати КНП ВМКЛ ШМД зазначимо, що 
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) зріс впродовж 2018–2020 рр. на 
99 050,0 тис. грн або в 1396,1 рази. Інші опера-
ційні доходи продовж 2018–2020 рр. зменши-
лися на 25 328,50 тис. грн або в 0, 0,64 рази. 
Усі доходи, які включають «Чистий дохід від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», 
«Інші операційні доходи» та «Інші доходи», 
зросли на 77 156,10 тис. грн або в 2,1 рази. 
Варто відмітити й зростання собівартості реа-
лізованої продукції (товарів, робіт, послуг): 
впродовж 2018-2020 рр. на 117413,30 тис. грн 
або в 1654,7 рази. Усі витрати, в свою чергу, 
зросли на 55 493,40 тис. грн або в 1,8 рази. 
Сумарно чистий прибуток  КНП ВМКЛ ШМД 
за 2018–2020 рр. зріс на 21 662,70 тис. грн 
або в 26,6 рази.

На рисунку 1 наведено динаміку фінансо-
вих надходжень та використання коштів КНП 
ВМКЛ ШМД в 2018–2020 рр.  

Зауважимо, що фінансово-економічний клі-
мат КНП ВМКЛ ШМД є задовільним. Однак, 
під час пандемії та в умовах війни повинен 
бути забезпечений відповідний рівень фінан-
сування, щоб система охорони здоров’я могла 
належним чином виконувати свої функції.

Також, провівши аналіз факторів ризику, ми 
виділили істотні: затяжна війна; високий рівень 
зносу основних фондів; низька платоспромож-
ність населення за надання медичних послуг; 
непідконтрольні чинники витрат: зростання 
комунальних послуг, медичних витратних 
матеріалів, інших господарських необхід-
них матеріалів для розвитку лікарні; високий 
рівень дебіторської заборгованості; недо-
статність забезпечення засобами медичного 
призначення, лікарськими засобами й іншими 
товарами і послугами; висока плинність кадрів 
через невеликі заробітні плати; територіальна 
близькість закладу до інших медичних закла-
дів (висока конкуренція); висока залежність 
від фінансових субсидій.

Ми переконані, що системні трансфор-
мації механізмів управління у сфері охорони 
здоров’я повинні зумовлюватись децентра-
лізаційними трансформаціями в управлінні 
медичною галуззю, створенням приватного 
сектору екстреної медичної допомоги, роз-
витком публічно-приватного партнерства в цій 
сфері, розвитком концесійної співпраці, впро-
вадження фасиліті-менеджменту, ризик-ме-
неджменту тощо. 

Механізми публічно-приватного партнер-
ства в охороні здоров’я зарекомендували себе 
у багатьох країнах світу. Найбільш поширеною 
формою є концесійно-контрактна. Публічно-

приватне партнерство в Україні сьогодні пере-
важно представлено лише інвестиційними 
договорами на будівництво, реконструкцію 
або модернізацію точкових соціально-значу-
щих об’єктів. Публічно-приватне партнерство 
дозволяє інтегрувати бізнес-моделі в публічну 
сферу, а також запропонувати вирішення най-
більш гострих проблем муніципальної політики 
в сфері надання медичних послуг. Проектів 
публічно-приватного партнерства за фор-
мами, змістом, структурою договорів, механіз-
мів гарантій з боку публічних інститутів влади, 
методів регулювання в охороні здоров’я дуже 
мало, чим і відрізняється медична система 
від аналогічних договорів в інших галузях.

В країнах з розвинутою сферою охорони 
здоров’я існує досить велика практика засто-
сування публічно-приватних партнерств в цій 
галузі, яку узагальнивши можна звести до 
3-х основних форм: перша передбачає будів-
ництво лікарняної інфраструктури; друга реа-
лізується в рамках будівництва і технічного 
обслуговування об’єктів інфраструктури; 
третя – публічно-приватні-проекти, що вклю-
чають елементи перших двох.

Наступний механізм управління господар-
чою діяльністю в охороні здоров’я – концесійні 
договори у межах публічно-приватного парт-
нерства. Аналіз світових прикладів публіч-
но-приватного партнерства у вигляді  проектів 
доводить, що саме унікальність моделей та 
їх застосування, особливо у системі охорони 
здоров’я, дає медичним організаціям нові 
форми та рівні фінансування, децентралізації 
і автономії управління, а наприкінці підвищує 
тенденцій економічного розвитку країни.

Фасиліті-менеджмент (facility management) –  
ще один механізм взаємодії у формі публічно- 
приватного партнерства, поширений в Західній 
Європі. Проте, доцільно зауважити, що він не 
знайшов поширення в Україні. Нормативно-
правовими підставами для реалізації фасилі-
ті-менеджменту можуть слугувати передача 
на повний аутсорсинг усіх непрофільних функ-
цій відповідній компанії, через шлях укладення 
договору управління майном або договори на 
окремі функції через договори підряду.

Концепція фасиліті-менеджменту перед-
бачає дотримання принципу поділу функ-
цій в організації на непрофільні та профільні. 
Профільними функціями вважаються ті, для 
виконання яких безпосередньо було створене 
відповідний заклад сфери охорони здоров’я. 
У медичних закладах профільними функціями 
є надання медичних послуг та допомоги. 

На відміну від головних лікувальний заклад 
має коло супутніх обов’язків: оплата житло-
во-комунальних послуг, організація харчу-
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вання та утилізація сміття, проведення поточ-
них ремонтів приміщень та обладнання. Тобто 
непрофільні функції можна розглядати як 
предмет фасиліті-менеджменту.

З міжнародного досвіду випливає, що вико-
ристання фасиліті-менеджменту зменшує 
витрати на утримання об’єктів нерухомості з 
одночасним підвищенням якості обслугову-
вання шляхом найму допоміжного персоналу, 
а також за рахунок економії коштів при оптовій 
закупівлі продуктів харчування, будівельних 
матеріалів, витратних матеріалів. Це дося-
гається за рахунок кумулятивного ефекту, 
оскільки одна фасиліті-менеджмент-компанія 
може опікуватися кількома закладами охорони 
здоров’я. 

Як ми вже зазначали, максимальний ефект 
від управлінської діяльності, в медичній сфері, 
багато в чому визначається рівнем розвитку 
основних розділів менеджменту, що включа-
ють планування, управління, контроль і кори-
гування. Вміле використання цього арсеналу 
і науково обґрунтованого підходу дозволяє 
досягати стратегічних цілі і вирішувати поточні 
проблеми медичного закладу. Особливе місце 
тут займає ризик-менеджмент.

Тлумачення управління ризиками в охо-
роні здоров’я здійснюється через визначен-
ням його основних функцій, зокрема, під ним 
розуміють систему заходів задля зменшення 
пошкоджуючої дії або нищівного впливу існую-
чої небезпеки на здоров’я, життя, майнове або 
фінансове становище людини що ризикує.

З точки зору зарубіжної практики, управ-
ління ризиками в сфері охорони здоров’я має 
два основних підходи: організаційний (фокусу-
ється на внутрішньому та зовнішньому серед-
овищі організації) і людино-орієнтований 
(зосереджено на індивідуальних помилках, 
пов’язаних виключно з людським фактором). 

Головними інструментами ризик-менедж-
менту в сфері охорони здоров’я повинні стати 
стандарти якості медичної допомоги і моде-
лювання кінцевих результатів управління 
медичними підприємствами. 

Наступний напрям трансформації управ-
ління у сфері охорони здоров’я враховує 
результати реформи продуктивних сил й 
виробничих відносин у медичній сфері. 
Оскільки найближчим часом навряд чи будуть 

знайдені технології, здатні замінити практичну 
медицину, то можна розраховувати лише на 
впровадження наукового прогресу в органі-
зацію управління виробничими процесами. 
Інтенсифікація лікувальної діяльності – це 
звільнення медичних працівників від вико-
нання ними невластивої праці. За результа-
тами окремих досліджень, поведених в Україні, 
невластива лікувальна діяльність у лікувальних 
закладах займає від 10% до 60% основного 
трудового часу. На нашу думку, доцільно пері-
одично переглядати навантаження і функціо-
нальні обов’язки працівників лікарень.

Висновки. Максимальний ефект від управ-
лінської діяльності в сфері охорони здоров’я, 
багато в чому визначається рівнем розвитку 
основних складових процесу менеджменту і 
науково обґрунтованого підходу. Дотримання 
цих постулатів дозволяє досягати стратегічних 
цілей і вирішувати поточні проблеми медичної 
установи закладу.
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ПРАКТИКА ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: 
ДОСВІД ЛАТВІЇ
PROJECT MANAGEMENT PRACTICE IN PUBLIC ADMINISTRATION:  
LATVIAN EXPERIENCE

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Застосування інструментів і методів 
управління проєктами у державному секторі 
поступово стає важливим напрямком модер-
нізації публічно-адміністративної системи у 
країнах ЄС. Окремий інтерес викликають від-
носно молоді країни-члени, які розвиваються, 
що пов’язано з реальними перспективами 
членства у цьому союзі України і значущістю 
їхнього досвіду для нашої держави як потен-
ційно наступного вступника. Зокрема, пока-
зовим є досвід Латвії, де вже сьогодні активно 
здійснюються проєкти різного розміру та 

структури. Управління проєктами в держав-
ному секторі Латвії стало популярним в останні 
роки, оскільки існують різні типи державних 
джерел фінансування. Дослідження цих про-
єктних практик у публічному вимірі дозволить 
виявити їхній вплив на ефективність та стій-
кість публічно-адміністративної системи. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Загалом, проєктний менеджмент у публіч-
ному управлінні та адмініструванні, особливо 
теоретико-методологічні аспекти, є ґрунтовно 
висвітленими як у науково-дослідній літературі 
України, так і в зарубіжних студіях. Зокрема, 
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У статті проведено науковий аналіз прак-
тики проєктного менеджменту у системі 
публічного управління та адміністру-
вання країни-члена Європейського Союзу, 
Латвії. До уваги взято початковий етап 
запровадження проєктного підходу для 
реалізації цілей та завдань державного 
сектору, насамперед, у ході територіаль-
но-адміністративного реформування на 
засадах поліцентризму, що продиктовано 
співпадінням процесів інтеграції країни до 
ЄС та первинним запровадженням управ-
ління проєктами. Реалізація мети дослі-
дження вимагала застосування широкої 
методологічної бази (бібліографічного 
підходу, системного та компаративного 
методів тощо). Для теоретичного обґрун-
тування даного дослідження спочатку 
було деталізовано поняття «проєкт», 
«проєктний менеджмент», «концептуа-
лізація», «планування» тощо. Доведено, 
що поліцентричний принцип у формуванні 
мережі розвинених міст сприяв розвитку 
збалансованої країни. Міста стали знач-
ною рушійною силою розвитку для кожного 
регіону та країни загалом. Але все це не 
мало б таких масштабів без фінансової 
підтримки ЄС. Виявлено розбіжності між 
науковою експертизою якості проєктного 
управління та самооцінкою державних 
службовців, залучених до виконання проєк-
тів у публічно-адміністративному вимірі. 
Підтверджено застосування інструмен-
тів та технік управління проєктами на 
етапах ініціалізації, планування та реа-
лізації проєктів у державному секторі 
Латвії. Підкреслюється, що управління 
проєктами потребує більш глибокого 
аналізу проблем і ситуації. Серед рекомен-
дацій з оптимізації практики управління 
проєктами в державному секторі Латвії 
особливою значущістю позначені: підви-
щення потенціалу та рівня професійних  
навичок місцевих муніципальних управ-
лінців проєктами; визначення відповідної 
організаційної структури для розробки та 
реалізації проєкту; поступове застосову-
вання інструментів та методів управління 
проєктами.

Ключові слова: проєктний менеджмент, 
публічне управління, проєкт, планування, 
ефективність.

The article presents a scientific analysis of project 
management practices in the system of public 
administration of a member state of the European 
Union, Latvia. The initial stage of introduction of 
the project approach for realization of goals and 
tasks of the public sector is taken into account, first 
of all, during territorial-administrative reform on 
the basis of polycentrism, dictated by coincidence 
of processes of integration into the EU and initial 
introduction of project management. Realization 
of the research goal required the application 
of a wide methodological base (bibliographic 
approach, system, and comparative methods, 
etc.). For the theoretical substantiation of this 
research, the concepts of "project", "project 
management", "conceptualization", "planning", 
etc. were first detailed. It is proved that the 
polycentric principle in the formation of a 
network of developed cities contributed to the 
development of a balanced country. Cities have 
become a significant driver of development for 
each region and country itself. But all this would 
not be on such a scale without the financial 
support of the EU. Differences were revealed 
between the scientific examination of the quality 
of project management and the self-assessment 
of civil servants involved in the implementation of 
projects in the public-administrative dimension. 
The use of project management tools and 
techniques at the stages of project initialization, 
planning and implementation in the Latvian public 
sector has been confirmed. It is emphasized 
that project management requires a deeper 
analysis of problems and situations. Among the 
recommendations for optimizing the practice 
of project management in the public sector of 
Latvia are of particular importance: increasing 
the capacity and level of professional skills of 
local municipal project managers; determination 
of the appropriate organizational structure for the 
development and implementation of the project; 
gradual application of project management tools 
and methods.
Key words: project management, public 
administration, project, planning, efficiency.
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принагідно згадати таких експертів, як Б. Астон, 
В. Бакуменко, Н. Гавкалова, Д. Дріснак, А. Кларк, 
Т. Козаченко, В. Мартиненко, Н. Обушна, 
Д. Пірс, С. Фурлонг тощо.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, практичний 
вимір, на жаль, є значно менш дослідженим, 
аніж теоретичний. Зокрема, є мало проаналі-
зованою практика проєктного менеджменту 
у системі публічного управління країн-чле-
нів ЄС, що є важливим для України в контек-
сті євроінтеграційних перспектив. Особливу 
увагу привертає досвід більш молодих кра-
їн-членів і їх початкові кроки на шляху до роз-
горнутого використання проєктного підходу 
в  державному секторі. 

Отже, мета статті – оцінка практики пла-
нування та ініціалізації проєктів у державному 
секторі Латвії, а також ефективності процесу 
управління проєктами. Відповідна мета дета-
лізується за рахунок виконання наступних 
завдань: оцінка практики ініціалізації проєктів 
у державному секторі та визначення проблем-
них областей управління державними про-
єктами в Латвії; розробка пропозицій щодо 
вдосконалення управління проєктами в дер-
жавному секторі. 

Виклад основного матеріалу. Загалом, у 
науковій літературі термін «проєкт» описується 
по-різному. Проєкт може визначатися як тим-
часова спроба створити унікальний продукт 
або послугу. «Тимчасова» означає, що проєкт 
має певну кінцеву точку, а «унікальний» озна-
чає, що продукт або послуга чимось відрізня-
ються від усіх подібних продуктів або послуг [1].

 Проєкт є людським зусиллям і може 
законно розглядатися його зацікавленими 
сторонами як такий, якщо він охоплює унікаль-
ний обсяг роботи, який обмежений вартістю 
та часом, метою якого є створення або моди-
фікація продукту або послуги для досягнення 
вигідних результатів, визначених кількісними 
та якісними цілями [3].

У свою чергу, управління проєктами опи-
сується як сукупність інструментів і методів 
для спрямування використання різноманітних 
ресурсів на виконання унікального, складного, 
одноразового завдання в рамках обмежень за 
часом, витратами та якістю. Кожне завдання 
вимагає певного поєднання цих інструмен-
тів і методів, структурованих відповідно до 
середовища завдання та життєвого циклу (від 
задуму до завершення) завдання [2].

Управління проєктом – здатність професі-
онала з належною ретельністю надати проєк-
тний продукт, який відповідає певній місії, шля-
хом організації спеціальної проєктної команди, 
ефективно поєднуючи найбільш відповідні 

технічні й управлінські методи та прийоми та 
розробляючи найефективнішу та найпродук-
тивнішу структуру та маршрути реалізації [4].

У процесі реалізації проєкту надзвичай-
ної важливості набувають концептуалізація 
та планування, деталізуємо ці феномени. 
Концептуалізація відноситься до розробки 
початкової мети та технічної специфікації для 
проєкту. Обсяг роботи визначено, так само як 
і необхідні ресурси (люди, гроші, матеріали та 
машини), а також – важливі організаційні вне-
ски чи зацікавлені сторони. Також на цьому 
етапі проводиться техніко-економічне обґрун-
тування, щоб з’ясувати, чи можна продовжити 
проєкт чи ні [6].

Планування – це етап, на якому розробля-
ються детальні специфікації, схеми, графіки та 
інші плани. Це також етап, на якому проєктне 
рішення розробляється якомога детальніше і 
вживаються кроки, необхідні для досягнення 
цілей проєкту. На цьому етапі окремі частини 
проєкту, які називаються робочими пакетами, 
розбиваються, виконуються окремі завдання 
та чітко окреслюється процес завершення. 
Також визначено графік проєкту, фактичні 
роботи та кошторисна вартість виконання. На 
цьому етапі також визначається все, що може 
становити загрозу для успішного завершення 
проєкту. Нарешті, усі зацікавлені сторони про-
єкту мають бути визначені на цьому етапі, щоб 
створити план комунікації, який описує необ-
хідну інформацію та метод інформування заці-
кавлених сторін [5].

Виразний інтерес до проєктного підходу у 
публічному секторі Латвії виникає у другому 
десятилітті ХХІ століття. Перші спроби засто-
сування проєктного підходу стосувалися роз-
витку поліцентричності в системі публічного 
управління Латвії, за фінансової підтримки ЄС. 
Результатом реформи стало зменшення кіль-
кості місцевих муніципалітетів з 522 до 118 та 
консолідація ресурсів, доступних для влади, 
що зробило їх більш функціональними.

Більша частина коштів, виділених ЄС 
(263 з 275 млн євро), були надані 16 муніци-
пальним органам влади на підтримку їхнього 
розвитку міста, у той же час, 11,5 млн євро при-
значалися для розвитку сільських територій у 
18 найбільших муніципальних органах влади, які 
затвердили власні комплексні плани розвитку. 

Поліцентричний розвиток у формуванні 
міської мережі створює передумови для роз-
витку збалансованої країни. Міста мають 
стати значною рушійною силою розвитку для 
кожного регіону та країни загалом; їх потен-
ціал і перспективний напрямок розвитку 
визначаються в процесі просторового плану-
вання в межах регіону, де активно співпрацю-
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ють державні установи, муніципалітети, НУО 
та суспільство.

Нова територіальна політика має сприяти 
створенню та підтримці двигунів зростання, 
індивідуальному та організаційному навчанню 
для підвищення локальних навичок, а також 
підтримці поширення нових технологій та 
інновацій. Регіональний успіх і занепад, схоже, 
є результатом різної регіональної спромож-
ності використовувати місцевий фінансовий, 
природний, фізичний, соціальний та людський 
капітал для сприяння як внутрішнім, такі пря-
мим іноземним інвестиціям [7].

Цілі та завдання проєкту – це твердження, 
які описують, чи буде завершений проєкт, 
або визначають цінність, яку він досягне. 
Державний сектор Латвії переважно не вико-
ристовує відповідні методи визначення цілей і 
не використовує принципи SMART при визна-
ченні цілей проєкту (лише у 18,35% випадків). 
53,21% цілей проєктів – в межах програми 
фінансування або пріоритетної цілі без викори-
стання принципу SMART. Також 28,44% цілей 
проєктів визначаються, щоб уникнути подаль-
ших змін у подачі проєкту чи договорі про 
фінансування проєкту.

Зрілість управління проєктами відноситься 
до процесів, документації, управління та 
показників. Умовно можна виділити п’ять рів-
нів управління зрілістю проєкту:

– рівень зрілості 5 (найвищий): оптимізо-
вані процеси (усі процеси управління проєк-
тами виконуються, вимірюються та постійно 
вдосконалюються);

– рівень зрілості 4: керовані процеси (усі 
процеси управління проєктами виконуються і 
регулярно вимірюються);

– рівень зрілості 3: організаційні стандарти 
та інституційні процеси (більшість процесів 
управління проєктами виконуються і вико-
ристовуються більшістю людей);

– рівень зрілості 2: структуровані процеси 
та стандарти (основні процеси виконуються і 
використовуються більшу частину часу);

– рівень зрілості 1 (найнижчий): початковий 
процес (не використовуються або мало офі-
ційних та/або документованих процесів).

 Згідно з цим ранжуванням зрілість органів 
державного сектору Литви відповідає рівню 
зрілості 3. Організаційні стандарти діють, про-
цеси інституціоналізовані (більшість процесів 
управління проєктами виконуються і вико-
ристовуються більшістю людей), але згідно 
самооцінки досить велика частина організацій 
державного сектору визначила свої організа-
ції на другому рівні зрілості (процеси та стан-
дарти структуровані, основні процеси викону-
ються більшість часу).

Дослідження показує, що самооцінка орга-
нізацій державного сектору в Латвії досить 
висока. Фахівці з управління проєктами вва-
жають себе дуже досвідченими в проєктному 
менеджменті, але тим часом, оцінка рівня 
зрілості (ефективності) проєкту показує, що 
публічні організації знаходяться лише на 
початку створення відповідної системи управ-
ління проєктами. Проєктний менеджмент в 
державному секторі, зазвичай, представле-
ний різного роду закордонними фінансовими 
інструментами і реалізацією програм.

Аналіз практики свідчить про застосування 
інструментів та технік управління проєктами 
на етапах ініціалізації, планування та реаліза-
ції проєктів у державному секторі. Зазвичай, 
критерій вибору методології для будь-якого 
проєкту їх керівниками переважно ґрунтується 
на думці експерта, минулому досвіді роботи, 
державних правилах та нормах, організації, 
вищому керівництві, уподобаннях зацікавле-
них сторін та місцезнаходженні клієнта. Усе це 
може мати позитивний або негативний вплив 
на недорозвинені проєкти. Проте, всі перера-
ховані вище критерії мають закладену якість 
жорсткості. Жодне з них не дає можливості про-
аналізувати природу проєкту, а потім прийняти 
рішення про майбутній курс дій, пов’язаний 
з вибором методології управління проєктом.

Рішення, в яких методологія вибирається 
або використовується на основі одного крите-
рію, можуть мати серйозний негативний вплив 
на проєкт, особливо якщо керівник проєкту та 
команда розробників не володіють знаннями 
або перевагами та недоліками обраної мето-
дології. Жодну методологію управління про-
єктом не можна сприймати буквально. Вона 
повинна налаштовуватися у контексті, в якому 
застосовується, щоб збільшити швидкість 
прийняття та можливість успіху [8].

У державному секторі Латвії управління про-
єктами відзначається відсутність глибокого 
аналізу проблем і ситуації. 45,78% державних 
службовців, залучених до проєктної діяльно-
сті, розробляють проєктні пропозиції на основі 
місцевих програм розвитку муніципалітету та 
документів з планування політики та не нада-
ють глибокого аналізу проблеми. 26,05% – не 
використовують методи ситуаційного аналізу, 
а проєктні пропозиції розробляються на основі 
бажаної ситуації. Ще 28,17% – використову-
ють такі методи управління проєктами, як ана-
ліз поточної ситуації та дослідження, методи 
вивчення випадків шляхом з’ясування фактич-
ної ситуації та бажаної ситуації.

Для покращення практики управління про-
єктами та ефективності в державному секторі 
Латвії можна рекомендувати наступні кроки:
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– підвищити потенціал та рівень профе-
сійних навичок для місцевих муніципальних 
управлінців проєктами (програми навчання, 
нагляд тощо);

– визначити відповідну організаційну 
структуру для розробки та реалізації проєкту 
(матричні або чисто проєктні організаційні 
структури);

– застосовувати інструменти та методи 
управління проєктами поступово.

Крім того, для адекватного аналізу та для 
забезпечення належного потоку інформації 
для оцінки державних інвестицій, керівники 
проєктів мають відігравати важливу роль у:

– визначенні потенційних джерел інвесту-
вання, оцінці стратегічного впливу та соціаль-
но-економічних підстав, потенційних вигод;

– ідентифікації альтернативних рішень;
– забезпеченні того, щоб інформація вико-

ристовувалася у спосіб, що дозволяє при-
йняти відповідні альтернативи;

– координації процесу прийняття рішень з 
інструментами управління організацією;

– у проведенні оцінки ex post.
Також організації повинні помістити оцінку 

інвестицій у ширший стратегічний контекст 
з точки зору того, як інвестиції підтримують 
досягнення стратегічних цілей та завдань і від-
повідають на можливості та/або ризик. 

Ефективне досягнення стратегічних цілей 
організації вимагає розуміння бізнес-середо-
вища та конкретної ситуації організації. Більш 
широкий стратегічний аналіз може включати 
оцінку: 1) економіки країни та регіону; 2) еко-
номічної прибутковості на різних ринках, про-
дукції та клієнтах; 3) детермінант стійкого 
попиту та конкурентної позиції; 4) альтерна-
тивних варіантів.

Висновки. Таким чином, можемо резю-
мувати, що етап планування є найважливі-
шим у процесі управління проєктом, оскільки 
адекватний процес планування є фактором 

успішного впровадження проєкту. Саме вико-
ристання невідповідних методів планування 
управління проєктами в муніципалітетах 
створює проблеми на етапі впровадження 
проєкту, результати яких випливають із низь-
коякісних технічних проєктів, закупівель-
ної документації, неповністю розробленого 
аналізу ризиків та аналізу витрат та вигод. 
Подальший вектор дослідження даної тема-
тики може бути спрямований на деталізацію 
більш сучасних проєктів у державному сек-
торі Латвії та компаративному аналізі зару-
біжної та вітчизняної практики.
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Соціальна адаптація як суспільний феномен 
виступає складною структурно-функціо-
нальною духовно-практичною ситуацією, 
що виявляється на всіх рівнях суспільного 
життя людей. Завдяки цьому соціальна 
адаптація стає одним із найважливіших 
універсальних способів подолання кризових 
негативних суспільних явищ та підготовки 
громадян для включення до інноваційних 
соціальних систем. Тим самим, соціальна 
адаптація забезпечує послідовність і законо-
мірність еволюційної трансформації суспіль-
ства, зниження ризику прояву деструктив-
них тенденцій і гармонізацію суспільних 
відносин, що складаються.
Соціальна адаптація до змін у суспільстві 
пов'язана, перш за все, з існуванням норма-
тивно регульованої в історично визначений 
період часу соціальної системи. Її найважли-
вішими компонентами виступають різнома-
нітні економічні, соціальні, політичні та ідео-
логічні структури. Соціокультурні системи 
становлять основу змісту форм адаптації 
населення до соціальних змін. Це відбува-
ється у зв'язку з тим, що вони безпосеред-
ньо впливають на сприйняття такого типу 
змін, оскільки в їх основі можна виділити 
певний вид культури, соціальна адаптація 
до економічних змін відбиває елементи соці-
ально-економічної культури і має спиратися 
на них.
Коли громадянин адаптується до полі-
тичних змін, вона неминуче звертається 
до норм соціальної культури, адаптація до 
духовно-моральних змін пов'язана з мораль-
ною культурою. Соціальна адаптація до 
змін в освітній сфері пов'язана з культурою 
освіти, у професійній сфері – з професійною 
культурою, у дозвільній сфері – з культу-
рою дозвілля. Складніше з адаптацією до 
соціальних змін, вона стосується не якоїсь 
однієї культури, а до кількох, оскільки соці-
альні зміни мають комплексний характер і  
диференціюються в залежності від тієї чи 
іншої соціальної сфери людської життєді-
яльності.
Соціальна адаптація є цілеспрямованою вза-
ємодією елементів свідомості та поведінки 
соціального суб'єкта та ціннісної системи 
зовнішнього для нього середовища з метою 
встановлення між ними відповідності та 
подолання розбіжностей взаємовідносин. 
Вона виступає як різновид суспільних від-
носин, процесів, діяльності та соціальних 
інститутів, що оптимізують і спрямовують 
її розвиток. Основні цілі соціальної адаптації 
як суспільного процесу полягають у подо-
ланні дисфункцій соціальної системи, гармо-
нізацію взаємозв'язків соціального суб'єкта з 
елементами середовища.
Система соціальної адаптації включає різні 
види адаптивних процесів, а саме вироб-
нича та професійна адаптація, побутова, 
дозвілля, політична та економічна, адапта-
ція до форм суспільної свідомості. Характер 
і рівень адаптації чи дезадаптації громадя-

нина залежить багато в чому від біологіч-
них, фізіологічних, психічних якостей людини 
та її соціального розвитку. Але, з іншого 
боку, добре організована професійна робота 
зі сторони соціальних служб різного профілю 
спрямована на забезпечення допомоги окре-
мим особам, групам, соціальним верствам 
суспільства на різних етапах їх розвитку та 
рівня їх соціальної адаптації.
Ключові слова: державна політика, форму-
вання, соціальна адаптація, суспільні стан-
дарти, реалізація, управлінський інструмен-
тарій, сучасний етап.

Social adaptation as a social phenomenon is 
a complex structural and functional spiritual 
and practical situation that manifests itself at all 
levels of social life. Due to this, social adaptation 
becomes one of the most important universal 
ways to overcome the crisis of negative social 
phenomena and prepare people for inclusion 
in innovative social systems. Thus, social 
adaptation ensures the consistency and regularity 
of the evolutionary transformation of society, 
reducing the risk of destructive tendencies and 
harmonization of social relations.
Social adaptation to social change in society 
is associated primarily with the existence of 
normatively regulated in a historically defined 
period of time social system. Its most important 
components are various economic, social, 
political and ideological structures. Socio-cultural 
systems are the basis of the content of forms of 
adaptation of the population to social change. 
This is due to the fact that they directly affect the 
perception of such changes, because they can 
be based on a certain type of culture, adaptation 
to economic change reflects the elements of 
economic culture and must be based on them.
When a citizen adapts to political change, he 
inevitably turns to the norms of political culture, 
adaptation to spiritual and moral change is 
associated with moral culture. Adaptation of 
young people to changes in the educational 
sphere is connected with the culture of education, 
in the professional sphere - with the professional 
culture, in the leisure sphere - with the culture of 
leisure, etc. It is more difficult to adapt to social 
change. It is not related to one culture, but to 
several, because social change is complex and 
can be differentiated depending on a particular 
social sphere of human life.
Social adaptation is a purposeful interaction 
of elements of consciousness and behavior 
of the social subject and the value system of 
the external environment in order to establish 
correspondence between them and overcome 
differences in relationships. Adaptation acts as 
a kind of social relations, processes, activities 
and social institutions that optimize and guide its 
development. The main goals of adaptation as a 
social process are to overcome the dysfunctions 
of the social system, harmonization of the 
relationship of the social subject with the elements 
of the environment. Man is part of a broad system 
of professional, business, interpersonal, social 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді з важливими науковими і прак-
тичними завданнями. Існують різні про-
цеси взаємовідносин людини з навколиш-
нім світом, і тому життєво необхідно знайти 
оптимальні механізми та способи адаптації 
людського організму з індивідуально-особи-
стісними сторонами та потребами, вимогами 
і нормами соціального облаштування [14]. 
Найважливіше завдання адаптаційного про-
цесу – це проблема «виживання» громадя-
нина, через пристосування потенцій організму 
індивіда з процесами природного та соціаль-
ного середовища [9]. Однією з основних умов 
соціальної адаптації громадян до сучасної 
соціально-економічної ситуації є адекватні 
зміни у свідомості людей, тобто вибір нових 
стратегій економічної поведінки, готовність 
нести особисту відповідальність за своє житт-
єзабезпечення. Більше того, зміни в економіці 
та структурі масової свідомості часто мають 
різноспрямований характер. Перехід на нові 
зразки економічної поведінки, адекватні ринко-
вим відносинам, сильно гальмуються інерцією 
соціально-психологічних установок населення 
на колишню систему соціальних гарантій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв'язання про-
блеми. Ґрунтовні дослідження наукових праць 
сучасних фахівців у даній сфері дають підстави 
стверджувати, що завдання удосконалення 
системи життєзабезпечення громадян вима-
гає поглибленого вивчення інструментарію 
підтримки та видозміни соціальної організо-
ваності за допомогою механізму створення 
нових соціальних норм та регулювання за їх 
допомогою людської діяльності [7]. Соціальна 
адаптація спрямована на відновлення норм, 
соціально-корисних відносин із соціальними 
суб'єктами, групами та окремими її членами, 
зміна у позитивному плані спілкування, пове-
дінки, діяльності. В умовах життєзабезпечення 
громадянського суспільства виникає необ-
хідність модифікації змісту одних соціальних і 
вироблення інших. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячена 
стаття. Сьогодні необхідне дослідження соці-
альної адаптації як складного механізму соці-

алізації особистості, що включає, зокрема, 
освоєння людьми нових соціальних ролей, 
формування мотиваційної сфери, сприйняття 
індивідами себе, свого оточення та багато 
інших психологічних явищ та стану. Соціальна 
адаптація як вид взаємодії особистості з гро-
мадським середовищем, у ході якого узгод-
жуються вимоги та очікування його учасників, 
багато в чому залежить від визначеного індиві-
дом первісного, само ідентифікованого стано-
вища у системі суспільної ієрархії [12]. Процес 
соціальної адаптації необхідно розглядати як 
адаптацію особистості та соціальних верств 
до особливостей соціально-економічного, 
політичного і культурного розвитку суспіль-
ства, несумісність інтересів громадянина із 
соціальною групою та прагнення досягти гар-
монії, збалансованості внутрішньої позиції.

Мета статті полягає у науковому обґрун-
туванні  формування теоретичних засад дер-
жавної політики соціальної адаптації та розро-
блення практичних рекомендацій для органів 
публічної влади з реалізації управлінського 
інструментарію забезпечення стабільності 
у громадянському суспільстві на сучасному 
етапі в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів. Специфікою 
людської адаптації є все те, що пов'язане 
з соціалізацією громадянина, з процесом 
засвоєння соціальних норм поведінки, з «вро-
станням у суспільний світ», фактично соці-
альна адаптація є найважливішим механізмом 
соціалізації [10]. Але, якщо «соціалізація» є 
поступовим процесом формування особи-
стості в певних соціальних умовах, то поняття 
«соціальна адаптація» підкреслює, що від-
носно за короткий проміжок часу особи або 
група активно освоює нове соціальне сере-
довище, яке виникає чи в результаті соціаль-
ного або територіального переміщення, або за 
зміни соціальних умов. 

Процес соціальної адаптації носить кон-
кретно-історичний характер, який по-різному 
впливає на особистість або підштовхує її до пев-
ного вибору механізмів дії в заданому контек-
сті часу. Самоідентифікація особистості, вибір, 
який зробить індивід, здійснюється відповідно 

relations that allow him to adapt in this society.
The system of social adaptation includes various 
types of adaptive processes, namely industrial 
and professional adaptation, domestic, leisure, 
political and economic, adaptation to forms 
of social consciousness. Any kind of social 
adaptation requires certain abilities from a 
person. The nature and level of adaptation or 
maladaptation of the individual depends largely 
on the biological, physiological, mental qualities 

of man and his social development. But, on the 
other hand, well-organized professional work 
on the part of social services of various profiles 
is aimed at providing assistance to individuals, 
groups, social groups at different stages of 
their development and the level of their social 
adaptation.
Key words: state policy, formation, social 
adaptation, social standards, implementation, 
management tools, modern stage.
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до самовизначення особистості, із зіставлен-
ням себе і соціального середовища, що зміню-
ється. Під соціальною адаптацією розуміють 
процес і результат взаємодії індивіда з карди-
нально мінливим середовищем, в ході якого 
поступово узгоджуються вимоги та очікування 
обох сторін, так що індивід отримує можли-
вість виживання, а макросередовище – від-
творення та вступу в іншу, висхідну стадію [11]. 

Шляхом аналізу та корекції державної 
соціальної політики на основі цього розу-
міння, суб'єкти управління можуть перела-
мати несприятливі тенденції, що наростають 
в соціумі, призупинити деструктивні соці-
альні процеси. Соціальна адаптація постає 
різноманітним, комплексним явищем у житті 
соціальних суб'єктів [13]. Можна охарак-
теризувати різноманітні аспекти розгляду 
соціальної адаптації, а саме як різновиди 
соціального відношення, соціального про-
цесу, соціальної діяльності та інституційної 
форми. Сьогодні, як і раніше, у більшості пра-
цездатного населення проявляється орієн-
тація на соціально-економічну залежність. 

На рівні окремого громадянина подібні 
настанови ведуть до соціальної дезадаптації 
працездатного населення, орієнтація отри-
мання допомоги ззовні не стимулює активну 
економічну діяльність. Такі громадяни не впи-
суються в систему ринкових відносин, так як 
залежна, соціально-інфантильна особистість 
має мало шансів знайти собі нішу в нинішніх 
економічних умовах. Суспільство ж зацікавлене 
в тому, щоб якнайбільше громадян перетво-
рилися із «соціально підопічних» на самостій-
них «людей можливостей», а вільна та неза-
лежна особистість – це центральна постать 
громадянського суспільства [8]. Установки 
працездатних людей на соціально-економічну 
залежність є дисфункцією як особистості, так 
суспільства в цілому, перешкоджаючи, у пер-
шому випадку, повноцінній соціальній адап-
тації, в останньому – модернізації та станов-
ленню громадянського суспільства. 

Соціальній адаптації громадян заважає і 
анемічний стан сучасного суспільства, аномія 
є результатом конфлікту або неузгодженості 
між «культурною» та «соціальною» структу-
рами, що виражається, насамперед, у немож-
ливості досягти «визначуваних культурою 
цілей» нормальними, законними, встановле-
ними суспільством, засобами, і спонуканні 
до пошуку інших девіантних способів задово-
лення потреб [1]. Відхід від законних громад-
ських способів задоволення потреб і псевдо 
адаптація до девіантних форм поведінки, які 
як не дивно в сучасних умовах часом краще 
забезпечують життєдіяльність громадян, ніж 

законні та схвалювані моральністю норми 
поведінки має згубне значення для суспіль-
ства і потребує рішучих контр технологій для 
вирішення цієї злободенної проблеми.

Психологічна адаптація передбачає 
засвоєння соціально корисних стандартів 
поведінки та ціннісних орієнтації, зближення 
установок та спрямованості особистості 
з очікуваннями соціального середовища. 
Соціальна та психологічна сторони адапта-
ції перебувають у нерозривній єдності, хоча 
іноді можуть не співпадати [3]. Соціальна 
адаптація лише на рівні окремих громадян 
включає реалізацію механізму взаємодії 
особистості з мікросередовищем шляхом 
певного пристосування до нього через спіл-
кування, поведінку, засвоєння норм, мораль-
них цінностей найближчого позитивного 
соціального оточення шляхом їхнього раці-
онального усвідомлення, або шляхом інтері-
оризації та досягнення стану адаптованості 
суб'єкта шляхом встановлення динамічної 
рівноваги між його особистісними установ-
ками та очікуваннями соціального середо-
вища за наявності контролю з його боку.

Складність механізму соціальної адаптації 
походить від того, що взаємодіють дві струк-
турно складні системи, а саме особистість та 
соціальне середовище. Соціальна адапта-
ція – це пристосування громадянина, що вже 
сформувалася, до нових умов життєдіяль-
ності, а соціальне середовище на макрорівні 
це суспільство загалом, а на мікрорівні сере-
довище, яке становить найближче оточення 
громадянина та її відносини у сім'ї, трудовому 
колективі, у різних малих соціальних групах 
[5]. Мікросередовище уособлює безпосе-
реднє середовище, що взаємодіє з особисті-
стю в процесі щоденної практичної діяльно-
сті. Макро і мікросередовище перебувають у 
постійній взаємодії з особистістю й у нероз-
ривному зв'язку між собою, тобто формують 
типові, і індивідуальні ознаки громадянина.

Соціальна адаптація є двояким процесом, 
в ході якого суб'єкт не тільки відчуває вплив 
з боку соціального середовища та соціальних 
інститутів, але і сам може активно впливати 
на зовнішнє середовище, трансформуючи 
його відповідно до своїх потреб [7]. Маючи 
складну та багаторівневу структуру та функ-
ції, соціальна адаптація виявляється здатною 
як до глибоких змін у свідомості та поведінці 
суб'єкта, так і до внесення суттєвих коректив 
до інноваційного середовища. При цьому її 
зміст не зводиться лише до соціальної реа-
білітації, це значно ширше, завдяки чому 
соціальна адаптація стосується вербальних, 
комунікативних, ціннісних, орієнтаційних, 
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організаційних та інших компонентів взаємодії 
суб'єкта та середовища.

Механізм соціальної адаптації особистості 
постає як єдиний процес діяльності, спілку-
вання, самосвідомості у соціальній діяльності, 
коли відбувається перетворення його вну-
трішнього світу, реалізація прихованих потен-
цій, що допомагають повноцінно включитися 
у процеси соціальної адаптації як активного 
громадянина [2]. Соціальна самосвідомість 
особистості постає як механізм соціальної 
адаптації, у якому відбувається формування 
та осмислення своєї соціальної власності та 
ролі. Існують такі механізми соціально-психо-
логічної адаптації громадянина, як когнітив-
ний, що включає всі психічні процеси, пов'я-
зані з пізнанням, а саме відчуття, сприйняття, 
уявлення, пам'ять, мислення, емоційний, що 
включає різні моральні почуття та емоційні 
стани та поведінковий, який пропонує певну 
спрямовану діяльність громадянина у соціаль-
ній практиці [4].

Формулювання висновків і перспек-
тив подальших досліджень в даному 
напрямку. У цілому сьогодні весь управлін-
ський інструментарій соціально-психологічних 
механізмів соціальної адаптації громадянина 
становлять повну єдність. В основі соціальної 
адаптації громадянина лежить активне або 
пасивне пристосування, взаємодія з існуючим 
соціальним середовищем, а також здатність 
змінювати та якісно перетворювати саму осо-
бистість [6]. Ефективність, кінцевий результат 
соціальної адаптації на сучасному  етапі ста-
новлення громадянського суспільства визна-
чаються об'єктивними показниками досягнень 
та суб'єктивною задоволеністю своїми досяг-
неннями у тій професійній та соціально-еко-
номічній позиції, яку займає громадянин, що 
опікується своїм емоційним самопочуттям.
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У статті досліджено підходи до модерніза-
ції професіоналізації керівних кадрів органів 
державної влади та окреслено перспективи 
їх осучаснення в умовах перманентних 
суспільних змін. Державне управління кон-
цептуалізовано як професійну діяльність, 
спрямовану на врегулювання функціональ-
них процесів у складно-організованих полі-
тичних системах. Керівні кадри органів 
державної влади визначено як сукупність 
керівних кадрів, що працюють у сфері дер-
жавної служби та наділені повноваженнями 
приймати управлінські рішення та здійсню-
вати організацію їх виконання. Керівники 
вищого рівня є порівняно невеликою гру-
пою управлінців, що займає найвищі керівні 
посади в ієрархії публічної влади, має високий 
соціальний статус, значні повноваження, 
має право і володіє можливостями при-
ймати ключові управлінські рішення в дер-
жаві, організовувати їх втілення в життя 
держави або окремої галузі соціальної діяль-
ності, може контролювати діяльність 
ключових інститутів суспільства. Профе-
сіоналізація державних службовців в роботі 
окреслена як система отримання знань та 
компетенцій, необхідних для успішної про-
фесійної діяльності. Модифікація політики 
професійного розвитку державних службов-
ців має спиратись на технології змішаного 
навчання з переважним використанням 
методів інтерактивного навчання, у тому 
числі проектної діяльності. Модернізацію 
освіти визначено як суспільно-історич-
ний процес, у ході реалізації якого суспільні 
навчальні системи стають прогресивними 
та розвиненими, що передбачає в тому 
числі генерування нових форм та методів 
навчання. Основними принципами професі-
оналізації є безперервність освіти, спрямо-
ваність політики професійного розвитку на 
гармонізацію інтересів особистості, соці-
альної спільності та суспільства в цілому, 
науковість, демократизація управління роз-
витком професіоналізації, регіональність, 
партнерство тих, хто навчається, та 
тих, хто навчає. Виокремлено підходи до 
осучаснення модернізації професіоналіза-
ції керівних кадрів органів державної влади: 
андрагогіку, теорію трансформаційного 
навчання, теорію емпіричного навчання. 

Ключові слова: професіоналізація, дер-
жавна служба, професіоналізм, керівні кадри 
органів державної влади, кадрова політика.

The article examines the approaches to 
the modernization of professionalization of 
managers of public authorities and outlines the 
prospects for their modernization in the context of 
permanent social change. Public administration 
is conceptualized as a professional activity 
aimed at regulating functional processes in 
complex political systems. Management of public 
authorities is defined as a set of management 
staff working in the civil service and empowered 
to make management decisions and organize 
their implementation. Senior managers are a 
relatively small group of managers who hold 
the highest leadership positions in the hierarchy 
of public authority, have high social status, 
significant powers, have the right and ability to 
make key management decisions in the state, 
organize their implementation in the state or a 
particular social activity, can control the activities 
of key institutions of society. Professionalization 
of civil servants in the work is outlined as a system 
of acquiring knowledge and competencies 
necessary for successful professional activity. 
Modification of the policy of professional 
development of civil servants should be based 
on blended learning technologies with the 
predominant use of interactive learning methods, 
including project activities. Modernization of 
education is defined as a socio-historical process 
in the implementation of which public educational 
systems become progressive and developed, 
which includes the generation of new forms 
and methods of learning. The main principles of 
professionalization are continuity of education, 
professional development policy aimed at 
harmonizing the interests of the individual, social 
community and society as a whole, science, 
democratization of management of professional 
development, regionalism, partnership of learners 
and learners. Approaches to modernization of 
modernization of professionalization of leading 
staff of public authorities are singled out: 
andragogy, theory of transformational learning, 
theory of empirical learning. 
Key words: professionalization, civil service, 
professionalism, leading staff of public authorities, 
personnel policy.

Постановка проблеми. Інноваційний 
розвиток нашої держави базується на все-
бічних перетвореннях у всіх галузях соці-
ально-економічної діяльності та державного 
управління, серед яких необхідно окремо 
виділити інтегральне і послідовне  вдоскона-
лення системи підготовки та розвитку кадрів 
державного управління, здатних приймати 
ефективні управлінські рішення в умовах 
зовнішнього середовища, що стрімко змі-

нюється, та загроз, які диктує сьогодення.  
Структурно-функціональні зміни у сфері 
організації підготовки державних службовців 
нового покоління базуються на використанні 
сучасних цифрових технологій та інформа-
ційно-аналітичних систем нового покоління, 
що стали центральним напрямом державної 
кадрової політики та невід’ємною умовою вдо-
сконалення системи управління професійним 
розвитком державних службовців.
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Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Професіоналізація керівних кадрів 
органів державної влади як об’єкт наукового 
осмислення займає помітне місце в суспіль-
но-політичному дискурсі сучасної України. 
М. Пірен вивчала особистісні якості керів-
ника в органах державної влади та їх вплив на 
реалізацію управлінських функцій та мораль-
но-етичних зобов’язань, які є атрибутами 
вказаного соціального статусу. А. Михненко 
в своїх працях розглядав структуру та функ-
ції керівного складу органів публічної влади. 
М. Орлів досліджував сучасні механізми під-
вищення кваліфікації керівних кадрів органів 
влади для вироблення оптимальної моделі 
осучаснення професіоналізації держслужбов-
ців вищої управлінської ланки  в нашій державі. 
В. Гошовська та Л. Пашко звертали увагу на 
співвідношення управління органом державної 
влади та соціальним лідерством. Н. Гончарук 
акцентувала увагу на якісних характеристи-
ках керівного складу органів державної влади, 
які дають їм змогу планувати, організовувати, 
координувати, мотивувати і контролювати 
роботу ввіреного їм органу влади та приймати 
оптимальні у визначеній управлінській ситуа-
ції рішення. Н.Обушна та М.Канавець вивчали 
механізми розвитку кадрового потенціалу в 
сфері державної служби. Н. Алюшина зосере-
дила свою дослідницьку увагу на механізмові 
дистанційного навчання державних службов-
ців, що дає змогу поєднувати активну профе-
сійну діяльність з процесом підвищення квалі-
фікації. У згаданих дослідженнях не розкрито 
особливостей осучаснення підходів до профе-
сіоналізації керівних кадрів органів державної 
влади, тому вважаємо цей аспект вказаної 
тематики перспективним завданням для нау-
кового осмислення та дослідження.  

Формулювання мети дослідження. 
Метою даного наукового дослідження є здійс-
нення аналізу підходів до модернізації про-
фесіоналізації керівних кадрів органів дер-
жавної влади та перспектив їх осучаснення 
в умовах перманентних суспільних змін. Для 
досягнення вказаної мети було поставлено 
дослідницькі завдання: дослідити теорети-
ко-методологічні підходи до концептуалізації 
модернізації професіоналізації керівних кадрів 
органів державної влади:  окреслення ролі  та 
функціональних особливостей керівних кадрів 
органів державної влади як окремої управлін-
ської категорії; виокремити фактори, що впли-
вають на формування системи підготовки та 
розвитку кадрів державного управління; оха-
рактеризувати підходи щодо імплементації 
інноваційних технологій у процесі підготовки 
та розвитку керівних кадрів державного управ-

ління; визначити ключові напрями осучас-
нення підходів до модернізації професіоналі-
зації керівних кадрів органів державної влади. 

Виклад основного матеріалу. Державне 
управління є професійною діяльністю, яка 
спрямована на врегулювання функціональних 
процесів у складно організованих системах, 
якими є сфери соціального життя. Ключовим 
елементом управління є управлінець як актив-
ний учасник будь-якої управлінської діяльності. 
Державне управління безпосередньо пов’я-
зане з організацією людей та соціальних груп, 
це складний і динамічний комплекс, в якому 
мають бути задіяні виключно висококваліфі-
ковані фахівці, адаптовані до поточних умов 
та здатні формувати стратегічні напрями роз-
витку безпосереднього об’єкта управління. 

З виділенням окремої самостійної функ-
ції державного управління почав відбуватися 
поділ праці професійних управлінців відпо-
відно за визначеними критеріями, зокрема 
за функціями, організаційною структурою, 
рівнів управління. За функціями державних 
управлінців можна віднести до конкретної 
групи на підставі виконуваних ними функцій 
(організація, планування, контроль тощо). 
Організаційна структура передбачає галузь, 
сферу діяльності, територіальну специфіку, 
що впливає на винятковість діяльності дер-
жавних службовців. Рівні поділу праці в царині 
державного управління передбачають роз-
межування керівників нижчої (мають у підпо-
рядкуванні працівників-виконавців), серед-
ньої (відповідальні за діяльність окремих 
підрозділів органу управління) та вищої ланки 
(здійснюють стратегічне керівництво всією 
організацією чи навіть галуззю загалом). 
Саме ця сукупність факторів може визначати 
темпи особистісного, професійного та сві-
тоглядного зростання людини, інтегрованої 
в систему організаційно-владних функцій.

У Законі України «Про державну службу» 
визначено категорії державних службовців 
залежно від порядку призначення, характеру 
та обсягу повноважень, змісту роботи та її 
впливу на прийняття кінцевого рішення, сту-
пеня посадової відповідальності, необхідного 
рівня кваліфікації та професійних компетент-
ностей державних службовців [7]. Категорії 
посад «А» та «Б» чітко визначені проте катего-
рія «В», що викликає різночитання. 

Н. Гончарук визначила керівні кадри органів 
державної влади як сукупність керівних кадрів, 
що працюють у сфері державної служби, 
мають визначені якісні характеристики, вико-
нують покладені на них завдання планувати, 
організовувати, координувати, мотивувати і 
контролювати роботу своїх підлеглих, наді-
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лені повноваженнями приймати управлінські 
рішення і здійснювати організацію їх вико-
нання [3, с. 201]. Керівники вищого рівня є 
порівняно невеликою групою української наці-
ональної еліти, яка займає найвищі керівні 
посади в ієрархії публічної влади, має висо-
кий соціальний статус, значні повноваження, 
має право і володіє можливостями приймати 
ключові управлінські рішення в державі, орга-
нізовувати їх втілення в життя держави або 
окремої галузі соціальної діяльності, може 
контролювати діяльність ключових інститутів 
суспільства [1, с. 15]. 

Дотримуючись встановлених норм і правил, 
маючи відповідний рівень кваліфікації, держ-
службовець повинен виконувати свою роботу 
на досить високому професійному рівні, що, 
власне, є одним із ключових факторів ефек-
тивної діяльності державного органу. Таким 
чином, державна служба пред’являє високі 
вимоги до державних службовців у частині 
їхнього професіоналізму та наявності у них 
необхідних для службової діяльності профе-
сійних та культурних компетенцій. 

Професіоналізація державних службовців 
постає системою отримання знань та компе-
тенцій, необхідних для успішної професійної 
діяльності. До цієї системи входять суб’єкти 
(інституції, які ретранслюють необхідні знання 
та сприяють формуванню професійних нави-
чок управлінців, зокрема навчальні заклади 
що готують фахівців в сфері публічного управ-
ління), об’єкти (знання, вміння та навички, 
здобуття яких є необхідною умовою в про-
цесі професійного становлення службовців), 
форми реалізації професіоналізації (види 
професійного навчання, якими є підготовка за 
магістерськими програмами; підвищення ква-
ліфікації; стажування; самоосвіта). Система 
професіоналізації державних службовців має 
бути спрямованою на вирішення проблем, 
пов’язаних з підвищенням суспільної ефектив-
ності професійного розвитку державних служ-
бовців, зменшення організаційних та соціаль-
них витрат системи професійного розвитку 
кадрів. Так, Е. Дюркгейм свого часу зазначав, 
що професіоналізація сприяє здійсненню 
соціальних перетворень, забезпечуючи про-
грес розвитку суспільства [3, с. 58]. 

З урахуванням вимог до професіоналізму 
державних службовців найвищої керівної ланки 
в державі слід було б уточнити форми їх профе-
сійного підвищення кваліфікації, сформувати 
практично адаптовані програми самоосвіти, 
які враховують специфіку діяльності в дер-
жавному апараті, що своєю чергою зумовлює 
важливість удосконалення технологій оцінки 
професійного саморозвитку, розробки ефек-

тивного методичного інструментарію прове-
дення оцінних процедур. Необхідно стежити 
за тим, щоб процес оволодіння компетентно-
стями в рамках програм додаткової профе-
сійної освіти співвідносився з моделлю ком-
петентностей посади державного службовця.

Говорячи про модифікацію політики профе-
сійного розвитку держслужбовців з урахуван-
ням заданих стратегічних орієнтирів актуальної 
парадигми державного управління, доцільно, 
на наш погляд, активніше впроваджувати тех-
нології змішаного навчання держслужбовців – 
аудиторного та дистанційного – з переважним 
використанням методів інтерактивного нав-
чання, у тому числі інструментів E-LEARNING 
що трактуються як навчання за допомогою 
Інтернет і мультимедіа. Таке навчання як 
інструмент професійного розвитку держав-
них службовців може слугувати інструментом 
просування по службі, дає змогу згенерувати 
майбутні рішення щодо методів та способів 
застосування знань, визначити заходи щодо 
трансформації знань з доведенням множини 
знань до кожного виконавця робіт, розробити 
плани переміщення знань, вибрати процеси 
управління знаннями. При цьому результати 
навчання державного службовця необхідно 
пов’язувати з його кар’єрним просуванням та 
мотивацією до ефективної праці. [15].

Модернізація освіти є суспільно-історич-
ним процесом, у ході реалізації якого суспільні 
навчальні системи стають прогресивними та 
розвиненими, що передбачає в тому числі 
генерування нових форм та методів навчання. 
Іншими словами, модернізація освіти – це 
комплексне, всебічне оновлення всіх ланок 
освітньої системи та всіх сфер освітньої діяль-
ності відповідно до вимог сучасного життя, 
за збереження та множення кращих традицій 
вітчизняної освіти. Американський дослідник 
Е. Тоффлер акцентував увагу на важливості 
вкладення в людський капітал, стверджуючи, 
що метою підготовки є не просто передача 
знань, але також підготовка фахівців, які були 
б здатні до творчої самостійної діяльності, а не 
беззаперечно виконують вказівки [9, с. 134]. 
Модернізація професіоналізації державного 
управління передбачає підбір форм та методів 
навчання, які будуть оптимальними для нав-
чання дорослих людей, які не перебувають на 
стадії професійного становлення, а вже активно 
реалізовують свій управлінський потенціал, 
саме тому підходи до модернізації професіона-
лізації керівних кадрів органів державної влади 
слід розглядати в контексті навчання дорослих. 

До основних принципів освітньої політики 
у сфері освіти дорослих, які актуальні і для 
модернізації професіоналізації керівних кадрів 
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органів державної влади, можна віднести без-
перервність освіти, яка розуміється як продов-
ження навчальної діяльності після завершення 
базової освіти, що відображає цілісність про-
фесіоналізації, що складається з окремих дис-
кретних стадій; спрямованість освітньої полі-
тики на гармонізацію інтересів особистості, 
соціальної спільності та суспільства в цілому; 
науковість професіоналізації та освітньої полі-
тики загалом; демократизація управління роз-
витком професіоналізації та освіти дорослих; 
регіональність, що передбачає формування 
системи освіти з першочерговою орієнтацією 
на потреби економічно та адміністративно 
відокремленої території; партнерство тих, хто 
навчається, та тих, хто навчає. Освіта, органі-
зована як безперервний процес, допомагає 
сформувати освітні потреби, що відповіда-
ють викликам часу та особистісним якостям 
і здібностям дорослої людини, і задоволь-
нити їх із мінімальними витратами ресурсів 
як учня, і суспільства загалом. Цілісність про-
цесу виступає системоутворюючим фактором 
безперервної освіти. Ця цілісність полягає не 
в механічному прирощенні окремих елемен-
тів, а в безперервному управлінні освітньою 
діяльністю людини, яке враховує та створює 
реальні мотиви її професійного зростання та 
особистісного розвитку, протікає у сприятли-
вих, логічно зрозумілих умовах.

Одним із найбільш поширених підходів 
до модернізації професіоналізації є андра-
гогіка, в основі якої твердження про те, що 
дорослі покладаються в процесі навчання на 
свій накопичений досвід. Теорія була розро-
блена М. Ноулзом, який вказував на те, що в 
процесі навчання дорослих людей важливо 
орієнтуватись на їх власні причини та мотиви 
для навчання, усвідомлення того, яким чином 
знання допоможуть в реальних умовах профе-
сійної діяльності. В процесі навчання важливо 
акцентувати увагу на вже здобутому досвіді, 
що стає фундаментом для нових знань. Для 
дорослих людей актуальним є проблемно-орі-
єнтоване навчання, яке вони зможуть застосу-
вати в роботі. В рамках такого навчання тре-
нується їхня здатність до вирішення проблем і, 
як результат, з’являється впевненість, що вони 
можуть справлятися з будь-якими завданнями 
за допомогою нових знань [14].

Смалскіс В. та Ніколаєв В. вказали на те, що 
при підготовці державних службовців варто 
спиратись на андрагогічну модель, згідно з 
якою саме державним службовцям належить 
провідна роль у процесі власного  навчання, 
що їм потрібне для самореалізації та само-
достатності. Навчальна діяльність держав-
них службовців значною мірою визначається 

часово-просторовими, професійними та 
соціальними чинниками. Оптимальним фор-
матом організації навчання керівних кадрів 
органів державної влади в такому випадку є 
спільна діяльність тих, хто навчається, і того, 
хто навчає, на усіх його етапах від планування 
до оцінювання [8]. 

Наступною важливою парадигмою модер-
нізації професіоналізації є теорія трансформа-
ційного навчання, розроблена американським 
соціологом Дж. Мезіроу, який був переко-
наний, що навчання відбувається, коли нові 
знання накладаються на старий досвід або 
старі уявлення розглядаються у новому світлі. 
В трансформаційному навчанні виділяють три 
стадії: виявлення проблеми, визначення осо-
бистої вигоди, критичне мислення. Виявлення 
проблеми відбувається в момент, коли учас-
ник навчального процесу усвідомлює, що 
помилявся відносно чогось чи не знав чогось 
важливого. Така ситуація стимулює до пошуку 
нової інформації або перегляду системи мис-
лення. Визначення особистої вигоди допо-
магає учасникам навчання усвідомити, яким 
чином нові знання на навички оптимізують 
професійну діяльність. Критичне мислення 
передбачає створення умов для рефлек-
сії учасників навчання, усвідомлення того, 
наскільки нові знання відповідають світогляду 
та попередньому досвіду [14]. 

Теорія емпіричного навчання 
Д. Колба постулює, що суть навчання дорос-
лих – в осмисленні практичного досвіду. 
Дорослі найкраще вчяться, роблячи щось, а 
не просто запам’ятовують цифри та визна-
чення. При цьому Д. Колб виділяє чотири 
стадії циклу емпіричного навчання: практич-
ний досвід, рефлексивне спостереження, 
абстрактна концептуалізація, активні експе-
рименти. В результаті практичного навчання 
людина знаходить потужний досвід, який вона 
не забуде. Наприклад, кінестетичне навчання 
через симуляції, які потребують фізичних дій, 
або навчання, яке викликає сильний емоцій-
ний відгук завдяки реалістичним сценаріям, 
що виявляють причинно-наслідкові зв’язки, 
стимулюються до інтеріоризації знань. 
Дорослим потрібно постійно прокручувати та 
осмислювати власний досвід, тому після прак-
тичного навчання людям потрібно дати час для 
рефлексії, щоб вони могли поспостерігати за 
процесом із боку, проаналізувати процеси та 
процедури. Для цього можна використову-
вати демонстрації, розбори кейсів та вправи 
із чітким сценарієм. На підставі своїх мірку-
вань дорослі починають виводити абстрактні 
концепції, узагальнювати ідеї та усвідомлю-
вати їхній зв’язок із реальністю. Активне екс-
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периментування передбачає навчання через 
конкретні практичні дії, в результаті чого набу-
вається досвід та цикл емпіричного навчання 
відновлюється [12].

Модернізація сучасного державного управ-
ління потребує переосмислення багатьох 
загальноприйнятих наукових та соціальних 
теорій та практик, адже сьогодні значення має 
не стільки чисельність державного апарату, 
скільки організаційна структура державної 
служби, принципи її організації, оцінки ефек-
тивності та якості.

М. Орлів запропонував за основу модерні-
зації професіоналізації керівних кадрів орга-
нів державної влади брати компетентнісно-о-
рієнтований підхід, який передбачає зміну 
акцентів: орієнтованість на оцінку результатів 
професійної діяльності, визначення реальних 
здібностей, можливість прослідкувати засто-
сування різних навичок у роботі з врахуван-
ням особистісних характеристик і ціннісних 
установок. Для управлінських кадрів найви-
щого рівня державної служби пріоритетними 
автор назвав компетентності, які забезпечу-
ють управління персоналом і змінами на цін-
нісних і етичних засадах. Ефективні комунікації 
для управлінця часто є важливішими за вміння 
і навички у сфері фінансового менеджменту 
та технічні компетентності. Політична компе-
тентність є однією із найважливіших, оскільки 
забезпечує здатність вести переговори з 
представниками інших культурних та політич-
них середовищ, розробляти проекти норма-
тивно-правових актів, аналізувати державну 
політику на високому фаховому рівні задля 
підвищення ефективності взаємодії політич-
ної та адміністративної систем [5, с. 169]. 
Водночас вчений в іншій своїй праці заува-
жив, що основною проблемою розробки та 
втілення механізмів державного регулювання 
підвищення кваліфікації керівних кадрів є брак 
достовірної релевантної інформації та фінан-
сового ресурсу для забезпечення їх дії [6].

В епоху цифрових технологій виникає безліч 
завдань, які потребують інноваційних підходів 
до системи державного управління, регулю-
вання всіх сфер життя суспільства, що актуалі-
зує принципово нові вимоги до вмінь, навичок 
та кваліфікацій управлінських кадрів державної 
служби. В умовах світу, що динамічно змінюється 
від керівників потрібно не тільки знання всієї 
специфіки сфери, що перебуває в їх підпорядку-
ванні, а й володіння професійними компетент-
ностями у сфері адміністрування та особистіс-
ними компетентностями керівника, наприклад, 
приймати управлінські рішення та коригувати 
стиль та методи керівництва, співвідносити 
їх виходячи із загального контексту ситуації.

У сучасний перехідний період з’являються 
нові запити до професійного управлінського 
навчання, яка, у свою чергу, потребує опти-
мізації існуючих на даний момент технологій 
підготовки та створенні нової моделі нав-
чання. Необхідне використання інноваційних 
стратегій та принципів, здатних внести саме 
якісні зміни у сучасну професійну підготовку 
управлінських кадрів державної служби, 
оскільки система безперервного професій-
ного розвитку, що склалася до сьогодніш-
нього часу, не повною мірою задовольняє 
очікування та потреби державних службовців, 
особливо керівних кадрів системи держав-
ного управління.

Значну роль у розвитку керівних кадрів дер-
жавного управління відіграють сучасні соці-
альні технології, які ґрунтуються на класичних 
уявленнях про соціальну значущість кожної 
конкретної особистості в організації та необ-
хідності її поступального розвитку протягом 
усієї кар’єри на державній службі, врахову-
ють психологічні аспекти соціальної рівності в 
системі державного управління, необхідність 
сумлінного виконання функцій та посадових 
обов’язків кожного конкретного управлінця, 
відповідність його професійного рівня мож-
ливостям сучасних інформаційно-техноло-
гічних систем при одночасному дотриманні 
морально-етичних норм та ділових якостей як 
усередині робочого колективу, так і при вибу-
довуванні комунікацій з елементами зовніш-
нього середовища, перш за все, населенням, 
бізнесом та представниками громадянського 
суспільства. Адаптовані до умов зовнішнього 
середовища, інноваційні соціальні технології, 
засновані на нових технологічних рішеннях та 
можливостях, що визначають ключові аспекти 
сучасної організаційної поведінки та розвитку 
керівних кадрів державного управління. 

Зміни, що відбуваються на сучасному етапі, 
в державному управлінні безпосередньо 
пов’язані з природою особистості керівника, 
який є носієм усіх необхідних професійних 
знань, умінь та навичок. Більш того, особи-
стість сучасного державного управлінця вима-
гає наявності певних незамінних якостей, які 
сприяють ефективному виконанню обов’язків 
державного службовця на будь-якому управ-
лінському рівні. Такий погляд на запитання 
виводить на перший план гуманітарні (як і 
особистісні) методи і підходи при створенні та 
відтворенні інноваційних систем підготовки та 
розвитку сучасних адаптивних та високопро-
фесійних управлінських кадрів на основі тех-
нологічних можливостей сучасних управлін-
ських інновацій, до яких, безсумнівно, можна 
віднести і технології великих даних.
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Оперування великими даними в навчанні – 
це технологія аналітики навчальної системи, 
що включає вимірювання, збирання та аналіз 
структурованих та неструктурованих даних 
величезних обсягів про навчальне середо-
вище з метою розуміння особливостей функ-
ціонування та розвитку навчальної системи. 
У сфері навчання виділяються різні типи даних: 
персональні дані; дані щодо взаємодії з елек-
тронними системами навчання (електронними 
підручниками, онлайн-курсами); дані про 
ефективність навчальних матеріалів; адміні-
стративні та прогнозні дані. І. Юго, Б. Ковачич 
та В. Славуй описують досвід створення адап-
тивних систем електронного навчання, в яких 
інтегруються інструменти інтелектуального 
аналізу даних для підвищення адаптивності 
системи навчання [11]. Р. Асіф, аналізуючи Big 
Data, встановив, що концентрація педагогіч-
них зусиль на аналітиці та обліку результатів 
навчання за невеликою кількістю профільних 
навчальних дисциплін може сприяти ефектив-
ності навчання [10]. 

Впровадження інноваційних цифрових тех-
нологій, зокрема технології великих даних, 
є важливим організаційно-управлінським 
інструментом підвищення ефективності дер-
жавного управління. Технології великих даних 
можуть активно сприяти трансформації існу-
ючої системи підготовки та розвитку кадрів 
державного управління  завдяки цілому ряду 
функціональних переваг: формування єдиної 
інформаційної бази необмеженого обсягу, 
зміна параметрів та структури якої може відбу-
ватися автоматично в режимі реального часу, 
що створює сприятливі умови для її оновлення 
та подальшого вдосконалення, виходячи з 
поставлених цілей та завдань; можливість 
здійснення не тільки статистичного обліку та 
проведення окремих аналітичних процедур 
(порівняльного аналізу, вартісно-функціональ-
ного аналізу), а також моделювання певних 
траєкторій зміни внутрішніх елементів інфор-
маційного простору, що дозволить підвищити 
якість та ефективність діяльності всієї системи 
державного управління; багатоваріативність 
управлінських рішень, що моделюються, та 
дозволяє оптимізувати процес вибору й забез-
печити якість та рівень експертної діяльності 
у процесі вирішення актуальних проблем та 
завдань розвитку країни, насамперед, розви-
ток кадрового потенціалу державної служби; 
забезпечення високого ступеня захисту пер-
сональних даних та рівня економічної безпеки. 
Технології великих даних можуть бути активно 
задіяні в заходах щодо забезпечення ефектив-
ного та безперебійного функціонування всіх 
ланок підготовки кадрів державного управ-

ління, зокрема у процесі формування уніфіко-
ваних вимог та підсумкового контролю якості 
підготовки кадрів державного управління в 
контексті підвищення кваліфікації як ключо-
вого чинника успіху подальшої професійної 
діяльності державного управлінця.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи 
вищесказане, можна констатувати, що про-
фесіоналізм – значущий чинник системи 
управління, який визначається як специфічна 
форма соціальної поведінки індивіда, що 
виявляється на державній службі у забезпе-
ченні реалізації суспільних цілей, де основним 
інструментом досягнення є виконання профе-
сійного обов’язку у вигляді реалізації владних 
та управлінських функцій. Критерієм потен-
ційної ефективності такої діяльності керівника 
виступає його професіоналізм як результат 
постійного навчання та самовдосконалення. 
Модифікація системи підготовки керівних 
кадрів державної служби в умовах суспіль-
них змін має базуватись на поєднанні ауди-
торного та дистанційного навчання, адже для 
управлінців найвищої ланки неприпустимим 
є велика перерва в професійній діяльності. 
Таке професійне та особисте самовдоскона-
лення має бути безперервним, базуватись 
на сучасних досягненнях науки, врахову-
вати специфіку регіону чи сфери управління. 
Осучаснення підходів до модернізації про-
фесіоналізації  має ґрунтуватись на цілісності 
цього процесу, враховуючи як змістовну, так 
і технологічну сторони навчання. Розвиток 
особистісно-орієнтованого підходу до оцінки 
потенціалу державних службовців найвищої 
ланки та організації заходів щодо безперерв-
ного професійного розвитку, зміна підходів 
до реалізації державних освітніх програм під-
готовки управлінських кадрів є невід’ємними 
умовами позитивних змін системі управління. 
Впровадження інноваційних цифрових тех-
нологій, зокрема технології великих даних, 
є важливим організаційно-управлінським 
інструментом підвищення ефективності дер-
жавного управління. 
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У статті досліджено світовий досвід форму-
вання і реалізації державної політики у сфері 
обігу лікарських засобів. Цей досвід розгля-
дався як з у світовому масштабі, масштабі 
ЄС та окремих держав, який стосується 
механізмів організації і контролю якості 
виробництва лікарських засобів, ринку роз-
повсюдження, ціноутворення, боротьбою з 
поширенням контрафактної продукції, нау-
ково-технічної оцінки якості, ефективність 
та безпеку використання лікарських засобів 
і біопрепаратів; перевірку фармацевтичних 
підприємств; імпорту і експорту, розподілу, 
фармакологічного нагляду та проведення 
клінічних випробувань; лабораторного 
контролю за випуском партій вакцин та 
лікарських засобів; контролю продукції на 
ринку; видачі дозволів на збут, клінічне випро-
бування, використання лікарського засобу; 
дозвіл на імпорт, попередній дозвіл або забо-
рону на рекламу. Окрема увага дослідником 
приділена питанню світової та європей-
ської системи стандартизації виробництва 
лікарських засобів, стандартизації системи 
організації якості виробництва, системі сер-
тифікації всіх видів діяльності у фармаце-
втичній сфері (враховуючи те, що розробка 
системи гармонізованих міждержавних 
стандартів досить актуальна проблема у 
багатьох країнах, зокрема і в Україні). Вагоме 
місце у статті приділено механізмам реє-
страції лікарських препаратів, методиці 
інспектування підприємств з виробництва 
медикаментів і мережі їх розподілу. Доволі 
ретельно висвітлено систему GMP-серти-
фікації українських медичних препаратів, що 
є позитивним кроком стосовно гармонізації 
вітчизняного законодавства до норм права 
ЄС, сприяє експорту ліків з України. Значна 
увага у статті приділена системі організа-
ції розповсюдження лікарських препаратів у 
багатьох країнах світу, зокрема їх взаємодії 
з системою медичного страхування та дер-
жавних контролем за механізмами ціноутво-
рення на ліки. Саме цей аспект напрочуд є 
актуальним для ринку лікарських препара-
тів в Україні. Автор статті окреслює осо-
бливості ринкових і соціальних аспектів 
у системі обігу лікарських засобів у різних 
країнах світу. Іноземний досвід у сфері обігу 
лікарських засобів розглядається автором з 
точки зору його імплементації у вітчизняну 
практику для укріплення системи забезпе-
чення національної безпеки. 
Ключові слова: лікарські засоби, ринок обігу 
лікарських засобів, контрафактна продукція, 

реєстрація, ліцензування, адміністратив-
но-правове регулювання, державна фарма-
цевтична політика.

The article examines the world experience of 
formation and implementation of state policy 
in the field of medicines. This experience was 
seen both globally, in the EU and in individual 
countries, concerning mechanisms for organizing 
and controlling the quality of medicines, market 
distribution, pricing, combating the spread of 
counterfeit products, scientific and technical 
quality assessment, efficiency and safety of 
medicines and biological products; inspection of 
pharmaceutical companies; import and export, 
distribution, pharmacological surveillance and 
clinical trials; laboratory control over the release 
of batches of vaccines and drugs; control of 
products on the market; issuance of marketing 
authorizations, clinical trials, use of the drug; 
import permit, prior permit or ban on advertising. 
The researchers paid special attention to the 
global and European system of standardization 
of drug production, standardization of the 
organization of quality of production, system of 
certification of all activities in the pharmaceutical 
field (given that the development of harmonized 
interstate standards is a pressing issue in many 
countries, including Ukraine). An important 
place in the article is given to the mechanisms 
of registration of drugs, methods of inspection 
of enterprises for the production of medicines 
and their distribution network. The system of 
GMP-certification of Ukrainian medicines is quite 
carefully covered and is a positive step towards 
harmonization of domestic legislation with the 
norms of EU law, and promotes the export of 
medicines from Ukraine. Much attention in the 
article is paid to the system of organization of 
distribution of drugs in many countries around 
the world, in particular their interaction with the 
health insurance system and state control over 
the mechanisms of drug pricing. This aspect is 
surprisingly relevant for the market of medicines 
in Ukraine. The author of the article outlines the 
features of market and social aspects in the 
system of circulation of medicines in different 
countries. Foreign experience in the field of 
circulation of medicines is considered by the 
author in terms of its implementation in domestic 
practice to strengthen the system of national 
security.
Key words: medicines, market of medicines 
circulation, counterfeit products, registration, 
licensing, administrative and legal regulation, 
state pharmaceutical policy.

Постановка проблеми. Розвиток фарма-
цевтичної сфери в Україні потребує залучення 
інвестицій, реструктуризації та диверсифіка-
ції структури експорту за рахунок збільшення 
у ньому частки наукоємної, високотехноло-

гічної продукції, що відповідає міжнарод-
ним стандартам GMP (належна виробнича 
практика), яких дотримуються найвідоміші 
світові лідери фармацевтичної індустрії. Ця 
сфера важлива не лише з точки зору роз-
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витку високотехнологічного інноваційного 
виробництва, а і з точки зору задоволення 
потреб суспільства, окремих громадян дер-
жави у високоякісних лікарських засобах 
для підняття на значний рівень вітчизняної 
системи охорони здоров’я в аспекті забез-
печення соціальної і національної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанню, пов’язаному з вивченням сві-
тового досвіду формування та імплементації 
і реалізації його у державній політиці щодо 
забезпечення національних інтересів у сфері 
обігу лікарських засобів приділяли увагу 
Ховпун О.С., Теремецький В.І., Овчаренко Т., 
Єрмолаєва В., Лапушенко О.В., Котвицкий 
А.А., Суріков О.О., Кубарєва І.В., Черкашина 
А.В., Лобова І.О., Гала Л.О., Волох Д.С., 
Шаповалов В. В., Шаповалов В. В. (мл.), 
Шаповалова В. А., Рыщенко О. А., Ковалева 
К. И., Митич С.П., Тулегенова А. Р., Шопабаева 
А. Р., Ушбаев К., Сокуренко И. А., Коссе І., 
Бетлій О. та ін. Дослідження проблем вітчизня-
ного виробництва лікарських засобів в Україні 
на сьогодні залишається не розкритим, адже 
не розвиненість фондового ринку істотно зни-
жує інвестиційну привабливість не лише фар-
мацевтичної, але й інших галузей промисло-
вості та механізму, згідно з яким громадяни 
могли б купувати акції перспективних підпри-
ємств, таким чином, інвестуючи кошти у їх 
розвиток. Не розкритим залишається питання 
формування комплексного механізму регулю-
вання ринку лікарських засобів за принципами 
і стандартами ЄС.

Формулювання завдань та цілей статті. 
Запропонувати напрями імплементації світо-
вого досвіду організації сфери обігу лікарських 
засобів з врахуванням національних особли-
востей з метою забезпечення національної 
безпеки.

Виклад основного матеріалу. Методо- 
логічно-організаційний вплив на глобальний 
розвиток фармацевтичної галузі та уніфікації 
правил її функціонування у різних країнах мають 
профільні міжнародні організації: ВООЗ, СОТ 
(регулює міжнародну торгівлю), Міжнародна 
рада з гармонізації технічних вимог для фар-
мацевтичних препаратів для людського вжи-
вання. Кожна країна має власні особливості 
правового регулювання, які застосовуються 
до виробництва, тестування, реєстрації та 
обігу лікарських засобів, використання інно-
вацій. Поряд з цим існують міжнародні стан-
дарти, які всі країни повинні дотримуватися 
або посилатися на них для покращення вироб-
ництва та контролю якості, запобігати шкоди 
для пацієнтів від низької якості фармацевтич-
них препаратів [1, с. 323].

Міжнародна рада з гармонізації технічних 
вимог до фармацевтичних препаратів щодо 
людського вживання створена для обгово-
рення науково-технічних аспектів фарма-
цевтичних препаратів та розробки керівних 
принципів їх гармонізації у світовій фармаце-
втичній промисловості. Саме вона сприяла 
поширенню керівних принципів для досяг-
нення гармонізації у сфері якості лікарських 
засобів: правила якості; правила безпеки для 
виявлення потенційних ризиків; настанови 
щодо ефективності (про клінічні випробу-
вання); мультидисциплінарні вказівки (інфор-
мація про медичну термінологію). Отже, ці між-
народні організації акумулюють надзвичайно 
великий фінансовий, виробничий та науковий 
потенціал, впливають на національну і світову 
політику у сфері фармації.

Виробництво лікарських засобів практично 
здійснюється у всіх країнах світу. Але між 
ними існує різниця у регуляторній діяльності. 
У технологічно розвинутих країнах існують 
дієві фармацевтичні правила і системи для 
забезпечення якості, ефективності та безпеки 
лікарських засобів. Країни, що розвиваються, 
здійснюють часткове регулювання та характе-
ризуються відсутністю системності у питанні 
забезпечення безпеки, ефективності і якості 
лікарських засобів на своїх ринках.

Правове регулювання фармації у всьому 
світі передбачає такі напрями: розвиток, кон-
троль якості, виробництво, розповсюдження, 
інспекції, забезпечення безпеки та ефек-
тивності виготовлених лікарських засобів, 
ціноутворення [1, с. 293; 2, с. 110]. 

Населення України у сучасних умовах 
забезпечене широким асортиментом лікар-
ських засобів, але проблемою вітчизняного 
фармацевтичного ринку є їх якість. Для забез-
печення якості лікарських засобів недостатньо 
здійснювати відповідний контроль, необхідно 
створити систему забезпечення якості на 
виробництві, який неможливий без зосере-
джені на випуску продукції за світовими стан-
дартами GMP (Належна виробнича практика) 
[3, с. 90]. GMP – частина системи якості, яка 
гарантує, що лікарські засоби постійно виро-
бляються і контролюються у відповідності до 
стандартів якості. Їх сутність полягає у вимогах 
до персоналу, місця і процесу виробництва, 
зберігання та транспортування, порядку і спо-
собу розповсюдження медичних препаратів.

GMP-сертифікація українських медичних 
препаратів є позитивним кроком щодо гар-
монізації вітчизняного законодавства до норм 
права ЄС, сприяє експорту ліків з України. Але 
більшість українських виробників скептично 
оцінюють можливість освоєння ринків Західної 
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Європи та інших розвинених країн, де необ-
хідно довести, що препарат належним чином 
не тільки вироблений (GMP), але й дослідже-
ний у лабораторії (GLP – міжнародна система 
вимог до лабораторій щодо іспитів лікарських 
препаратів) та клініці (GCP – протоколи клініч-
них досліджень ліків).

У ЄС діють принципи та правила вироб-
ництва лікарських засобів для людини, вве-
дені Директивою Комісії ЄС 91/356/ЄЕС «Про 
встановлення основних принципів і правил 
належної виробничої практики (GMP) лікар-
ських засобів для людини», що є обов’язко-
вими внутрішніх виробників і імпортерів лікар-
ських засобів [3]. В Україні складно досягти 
цих стандартів без належної і дороговартісної 
реконструкції і модернізації вітчизняних фар-
мацевтичних виробництв. 

 Отже, на сьогодні в Україні і в країнах СНД 
не існує єдиного гармонізованого норма-
тивного забезпечення, що може негативно 
позначитися на забезпеченні якості ліків і 
гальмуватиме міжнародну торгівлю. Саме 
тому, розробка системи гармонізованих між-
державних стандартів досить актуальна про-
блема. З часом посилюється значення GMP, як 
системи вимог та рекомендацій до організації 
та реалізації технологій виробництва, мета 
якої мінімізувати ймовірність надходження 
неякісної та небезпечної фармацевтичної про-
дукції до споживача [4].

Починаючи з 80-х рр. XX ст. США стали про-
відною країною світу у фармацевтичних дослі-
дженнях, клінічних випробуваннях та марке-
тингу, чому сприяло запровадження дієвої 
державної політики у сфері фармації та інте-
лектуальної власності, фінансування фарма-
цевтичних досліджень у національних інститу-
тах охорони здоров’я, відсутність контролю за 
цінами на лікарські засоби, наявність венчур-
ного (інноваційного) капіталу, що спеціалізу-
ються на фінансуванні росту молодих компаній 
у фармацевтичній промисловості. США мають 
одне з найбільш сприятливих у світі внутрішнє 
середовище для розробки та комерціаліза-
ції фармацевтичної продукції з мінімальними 
ринковими бар’єрами [1, с. 295]. Лікарський 
засіб потрапляє на американський ринок лише 
після процедурно повної його перевірки щодо 
безпеки та лікарської ефективності і затвер-
дження на продаж. 

У США законодавчо визначені стандарти 
якості для лікарських засобів та виробів 
медичного призначення, регулювання відно-
сини, стосовно створення, продажу, розпов-
сюдження та використання фармацевтичної 
продукції, окреслюються права інтелектуаль-
ної власності на захист досліджень вироб-

ників лікарських засобів, стандарти безпеки 
для захисту населення від шкідливих побічних 
ефектів, обмеження продажу лікарських засо-
бів для населення [1, с. 295-296]. 

У США пріоритет надається профілактиці 
порушень законодавчих норм щодо оцінки 
якості лікарських засобів до початку їх обігу 
на фармацевтичному ринку, діє єдиний орган 
державної влади, який управляє всіма проце-
сами у сфері фармації – Управління продоволь-
ства і лікарських засобів. Доказовою базою 
ефективності лікарських засобів у США є звіт 
про проведення одного правильного і добре 
контрольованого клінічного дослідження ква-
ліфікованими експертами [1, с. 297]. 

Ринок лікарських засобів у США гармонізо-
ваний з медичним страхуванням та з феде-
ральним регулюванням. Державна програма 
«Medicare» медичного страхування (для осіб 
старше 65 років, інвалідністю та низькими 
доходами) частково покриває витрати на 
медичну допомогу. Ціни та умови продажу 
лікарських засобів узгоджуються між вироб-
никами та страховиками у рамках програми 
«Medicaid». У США дозволено рекламувати 
будь-які з них ліки, а рецептурний роздрібний 
їх продаж жорстко регламентовано [1, с. 300].

Фармацевтичний ринок в ЄС є другим за 
величиною у світі. Його унікальність зумов-
лена стандартизованою системою законо-
давства і гармонізованою системою проце-
дур для їх виробництва та обігу, унормований 
обтяжливими і вартісними процедурами реє-
страції, ліцензування та сертифікації, які здійс-
нює 50 контролюючих органів у 31 країні та 
Європейське агентство з лікарських засобів 
[1, с. 301].

Лідером фармацевтичного ринку ЄС є 
ФРН, яка випереджає європейських конку-
рентів у виробництві лікарських засобів, кон-
курентоспроможності, інноваціях та потенці-
алі до зростання. Три федеральні відомства 
контролює функціонування фармацевтичного 
ринку ФРН: 1) Федеральний інститут лікар-
ських засобів та медичних виробів – основний 
регуляторний орган; 2) Інститут Поля-Ерліха – 
Федеральний інститут вакцин і біомедицини – 
відповідає за якість сироваток, вакцин, препа-
ратів крові, за видання дозволу на проведення 
клінічних випробувань і фармакологічного 
нагляду; 3) Федеральний об’єднаний комі-
тет – найвищий орган щодо прийняття рішень 
спільного самоврядування у системі охорони 
здоров’я Німеччини (зокрема, по медичному 
страхуванню [1, с. 303-304].

У державі жорстко регулюються ціни на 
рецептурні лікарські засоби. Максимальною 
ціною є сума, яка відшкодовується за рахунок 
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обов’язкового медичного страхування і узгод-
жується федеральним комітетом та фарма-
цевтичними компаніями. Едина ціна поширю-
ється на всі фармацевтичні препарати, в яких 
використовується спільний або аналогічний 
активний інгредієнт. Фармацевтичні компанії 
можуть укладати угоди про знижки з системою 
обов’язкового медичного страхування. У дер-
жаві заборонена реклама лікарських засобів.

Франція демонструє лідерство у галузі 
досліджень, розробок, виробництва та реа-
лізації фармацевтичної продукції. Ціна на 
ліки визначається фармацевтичними ком-
паніями, крім лікарських засобів, стосовно 
яких отримують відшкодування за схемами 
соціального страхування, які є основою 
загального споживання, а безрецептурні 
лікарські засоби використовуються значно 
менше, ніж в інших європейських країнах. 
Лікарські засоби розповсюджуються лише 
через аптеки. Ціна на них визначається після 
переговорів про цінову конвенцію між фар-
мацевтичною компанією та Економічним 
комітетом з питань медичного призна-
чення Міністерства охорони здоров’я [5]. 

Лікарські засоби у Франції поділяються на: 
призначені виключно для лікарень та певних 
лікарів-спеціалістів, які вимагають спеціаль-
ного контролю під час лікування; лікарські 
засоби, вартість яких відшкодовується; лікар-
ські засоби, вартість яких не підлягає відшко-
дуванню. Фармацевтична діяльність у Франції 
контролюється кількома соціальними структу-
рами: управління французькою системою охо-
рони здоров’я здійснює Міністерство охорони 
здоров’я та Міністерство економіки; проф-
спілки, адже соціальне забезпечення фінансу-
ються роботодавцями; Національне агентство 
з безпеки лікарських засобів та продуктів охо-
рони здоров’я, яке забезпечує безпеку лікар-
ських засобів та товарів медичного при-
значення, зокрема: науково-технічну оцінку 
якості, ефективність та безпеку використання 
лікарських засобів і біопрепаратів; моніторинг 
побічних реакцій лікарських засобів; перевірку 
фармацевтичних підприємств; імпорт, розпо-
діл, фармакологічний нагляд та проведення 
клінічних випробувань; лабораторний кон-
троль за випуском партій вакцин та лікарських 
засобів, отриманих з крові; контроль продук-
ції на ринку; видає дозволи на збут, клінічне 
випробування, використання лікарського 
засобу; випуск партій вакцин та препаратів 
крові; дозвіл на імпорт, попередній дозвіл або 
заборону на рекламу. Французький кодекс 
громадського здоров’я розрізняє рекламу, 
спрямовану на широкий загал та професійну 
рекламу. Заборонено рекламувати рецептур-

ний лікарський засіб або ліки, які відшкодову-
ються за рахунок соціального забезпечення.

Швейцарія – найважливіший фармацевтич-
ний ринок у світі. Держава не є членом ЄС і має 
три рівні управління: федеральний, 26 канто-
нів, 2352 муніципалітети. Федеральний уряд 
має право приймати законодавчі акти сто-
совно фармації, кантони відповідають за про-
філактику захворювань та медичну освіту, 
частково фінансують лікарняні витрати та 
регулюють роботу аптечних і медичних уста-
нов. Швейцарське фармацевтичне законодав-
ство відповідає нормам ЄС. Лікарські засоби 
у Швейцарії діляться на дві категорії: що від-
пускають за рецептом і без рецепта. Вони роз-
ділені на чотири категорії (A, B, D, E) залежно 
від ступеня ризику, який складає продукт.

Кожен лікарський засіб класифікується 
Швейцарським агентством з терапевтич-
них продуктів: категорії А – відпускаються за 
рецептом і використання його без діагностики 
та контролю за використанням може завдати 
серйозної шкоди (антибіотики, наркотики); 
категорії В – відпускаються за рецептом після 
консультації у медичного фахівця (можуть опо-
середковано загрожувати здоров’ю – анти-
гіпертензивні засоби); категорії D – не вима-
гають рецепта і розповсюджуватися після 
консультації фахівця (знеболюючі і антидіа-
рейні препарати); категорії Е – не вимагають 
рецепта (зокрема, сироп від кашлю, таблетки 
від головного болю). Придбати лікарські засоби 
категорій A, B, D можна виключно в аптеках.

Основним регуляторним органом дер-
жави є Швейцарське агентство з терапе-
втичних продуктів, яке відстежує лікарський 
засіб протягом всього його життєвого циклу 
(функції ліцензування, дозволу та моніторингу 
лікарських засобів) [1, с. 316-317]. Рекламу 
фармацевтичних препаратів дозволено 
лише для фахівців, але вона заборонена сто-
совно фармацевтичних препаратів зі списку 
A і B. У Швейцарії регулюються ціни лише на 
лікарські засоби, які підлягають відшкоду-
ванню системою медичного страхування.

В Японії переважає виробництво серце-
во-судинних засобів. Рецептурні лікарські 
засоби становлять основну фармацевтичного 
ринку. Всі лікарські засоби класифікують на: 
наркотики, квазінаркотики, косметика, медичні 
вироби. Міністерство охорони здоров’я, праці 
та соціального забезпечення і Агентство фар-
мацевтичних препаратів та медичних виробів – 
основні регуляторні органи, які розглядають 
та затверджують фармацевтичну продукцію 
в Японії. Агентство є єдиним органом, який 
оцінює фармацевтичні препарати та вироби 
медичного призначення. Адміністрації пре-
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фектур здійснюють нагляд за фармацевтич-
ною діяльністю. Витрати на медичні послуги 
та лікарські засоби покриваються медичним 
страхуванням. Ціни на лікарські засоби регу-
люються лише ті, які відшкодовуються систе-
мою медичного страхування [1, С. 322].

Бурхливий розвиток технологій зумовило 
зміну вимог до професійної діяльності фарма-
цевтичних працівників, що спонукало Комісію 
з фармації Великої Британії замовити дослі-
дження для визначення перспективної ролі 
аптеки. Консультування пацієнтів розширило 
вагомість фармацевтів у питаннях нескладних 
захворювань і можливості надання послуг за 
місцем проживання, ведення обліку фармако-
терапії та надання порад лікарям, проведення 
нескладних діагностичних операцій [6, с. 30]. 
Такі новації дозволили фармацевтам інтегру-
ватися у систему охорони здоров’я на благо 
пацієнтів. Але, ця практика суперечила профе-
сійним обов’язкам та інтересам лікарів, адже 
фармацевти не у змозі ідентифікувати потен-
ційно небезпечні захворювання, призначати 
відповідне лікування і спрямовувати пацієн-
тів до лікарів. Все це спонукало зміни в освіті 
фармацевтичних фахівців, що зумовило появу 
нової дисципліни – соціальна фармація. 

Належна аптечна (фармацевтична) прак-
тика (Good Pharmacy Practice – GPP) входить 
до комплексу належних практик в усіх країнах 
світу. GPP передбачає виробничу, лабора-
торну, клінічну, дистриб’юторську та інші прак-
тики, які передбачають стандарти якості на всіх 
етапах надходження до пацієнта лікарського 
засобу. Першу інструкцію щодо застосування 
GPP було прийнято Міжнародною фармаце-
втичною федерацією (FIP) у 1993 р. у вигляді 
Стандартів якості аптечних послуг, на підставі 
яких ЄС розробила відповідні європейські 
стандарти, а ВООЗ оприлюднила документ 
«Належна аптечна практика в комунальних та 
лікарняних аптеках [7].

Євроінтеграційні устремління України 
обумовлюють гармонізацію її фармацевтич-
ного законодавства до вимог ЄС, для чого 
Україні необхідно враховувати практичний 
досвід аптечного сектору різних країн світу. 
Відповідно до GPP передбачається чотири 
напрями діяльності аптек: пропаганда здо-
рового способу життя і профілактика захво-
рювань; забезпечення раціонального засто-
сування рецептурних лікарських засобів 
[8, с. 50]. Розподіл за напрями сприяє роз-
робці конкретних стандартів, як орієнтирів для 
оцінки якості діяльності аптеки.

Світовий досвід доводить, що впро-
вадження вимог GPP займає довгий час. 
Практика канадських фармацевтів базується 

на моделі з шести стандартів: відповідальність 
фармацевтів за свою діяльність; взаємодія 
фармацевтів і клієнтів при наданні фармаце-
втичної допомоги; пріоритет інтересів суспіль-
ства і пацієнтів. Стандарт ПАР складається 
з розділів щодо етичних аспектів, вимог до 
приміщень і обладнання аптек, фармацевтич-
них послуг і кадрових ресурсів [9].

У Великобританії Стандарти GPP визна-
чають персональну відповідальність і профе-
сійну компетентність провізорів, за якими реа-
лізується практика повторного виписування і 
приготування лікарських засобів за багатора-
зовими рецептами; доставка ліків важкохво-
рим додому; проведення тесту на вагітність, 
вміст цукру у крові; доставка кисню; інфор-
мування стосовно ведення здорового спо-
собу життя; рекомендації щодо збалансованої 
дієти; поради щодо необхідності вакцинації. 
Вся інформація про пацієнта заносяться у базу 
даних аптечної мережі.

У Норвегії керівництво з GPP базується 
на принципі пріоритету потреб пацієнтів аптек. 
Ці стандарти є підставою для самоконтролю 
власників фармацевтичного бізнесу щодо яко-
сті його функціонування. В Естонії теж активно 
впроваджуються стандарти GPP з орієнтацією 
аптек на потреби споживачів, а також вклю-
чення курсу клінічної фармації до програми 
навчання студентів останнього курсу медич-
ного вищого учбового закладу.

На реалізацію стандартів GPP 
у РФ запроваджений галузевий стан-
дарт 91500.05.0007-2003 «Правила відпуску 
(реалізації) лікарських засобів в аптечних уста-
новах. Основні положення», який регламентує 
правила прийому, зберігання та відпуску лікар-
ських засобів, вимог до персоналу, облад-
нання, приміщень та системі управління якістю 
[9], а у Білорусі прийнято Закон «Про лікар-
ські засоби», який визначив сукупність пра-
вил щодо аптечного виготовлення лікарських 
засобів, контролю їх якості та терміну придат-
ності, упаковки і маркування, умов зберігання 
та реалізації. У Казахстані, також у 2007 р. 
затверджені національні стандарти на всіх ета-
пах обігу лікарських засобів: GMP (Належна 
виробнича практика – система норм, правил 
стосовно виробництва лікарських засобів, оці-
нюючи параметри виробництва та лаборатор-
ної перевірки); GLP (Надлежна лабораторна 
практика — система норм, правил стосовно 
забезпечення узгодженості і відповідності 
результатів лабораторних досліджень, тобто 
технологія доклінічних випробувань); GDP 
(Належна дистрибюторська практика – єди-
ний підхід до організації оптової реалізації 
лікарських засобів); GCP (Належна клінічна 
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практика – міжнародний етичний і науковий 
стандарт планування і ведення досліджень і їх 
оформлення) і GPP [10; 11].

Досвід технологічно розвинутих країн світу 
ілюструє те, що зростає роль фармацевта 
як носія унікальних знань і активного учас-
ника в управлінні лікарською терапією. Ця 
сучасна тенденція у фармацевтиці передбачає 
напрями свого розвитку: тестування показни-
ків стану здоров’я; ведення індивідуальних 
карток хворих; участь у спеціалізованих про-
грамах щодо управління станом здоров’я при 
певних захворюваннях; пропаганда здорового 
способу життя. 

Проблема фальсифікації ліків вперше 
була обговорена на міжнародному рівні на 
Конференції експертів щодо раціонального 
використання лікарських засобів у Найробі 
(1985 р.). У Резолюції WHA41.16 Всесвітньої 
асамблеї охорони здоров’я (1988 р.) ініці-
ювалась програма стосовно попередження 
контрабанди фармацевтичних препаратів. 
У 1994 р. Всесвітня асамблея охорони здо-
ров’я прийняла Резолюцію WHA47.13 із про-
позицією Генеральному директору ВООЗ 
сприяти державам щодо їх боротьби з вико-
ристанням контрафактних лікарських засо-
бів. ВООЗ підготувала рекомендації стосовно 
необхідних заходів боротьби проти контра-
фактних лікарських засобів та Керівництво 
щодо розроблення заходів боротьби з фаль-
сифікованими лікарськими засобами (кожна 
країна повинна виробити власну стратегію, з 
врахуванням національних особливостей, інф-
раструктури та ресурсів).

Масштаби фальсифікації лікарських засо-
бів змусили світову спільноту активізуватися 
свою протидію їй. Міжнародна фармацевтична 
федерація (FIP) розпочала тісну співпрацю з 
ВООЗ щодо цієї проблеми. У 2006 р. була ство-
рена Міжнародна цільова група з боротьби 
з контрафактною медичною продукцією 
(IMPACT), у діяльності якої приймають участь 
представники більше ніж 80 країн світу. 
Визначена структура IMPACT з п’яти робочих 
груп для діяльності у таких сферах: по законо-
давству; з питань технологій виробництва та 
контролю медичної продукції; з питань регулю-
вання обігу медичної продукції; з питань пра-
возастосування та правоохоронної діяльності; 
з питань взаємодії з учасниками обігу медич-
ної продукції та інформування громадськості.

Провідною віхою у боротьбі з контрафак-
тними ліками була Конвенція РЄ про боротьбу 
з фальсифікацією медичної продукції, яка 
загрожує здоров’ю населення (MEDICRIME) 
від 09.12.2010 р. Вона стала першим міжнарод-
ним інструментом кримінального законодав-

ства у фармацевтичній сфері, що зобов’язала 
держав-учасниць криміналізувати у націо-
нальному законодавстві відповідальність за 
фальсифікацію та обіг фальсифікованих лікар-
ських засобів. Вона є основою для міжнарод-
ного співробітництва між різними секторами 
державного управління. Україна підписала цю 
Конвенцію 28 жовтня 2011 р. і ратифікувала її 
20 серпня 2012 р. 

Серед найбільш важливих міжнародно-пра-
вових актів з питань протидії цим злочинам є 
Конвенція Ради Європи «Про підроблення 
медичної продукції та подібні злочини, що 
загрожують охороні здоров’я», яка регулює 
забезпечення належного рівня попередження 
поширення незаконного обігу фальсифіко-
ваних ліків на міжнародному рівні. Поряд з 
цим, питаннями забезпечення високої якості 
лікарських засобів займається Європейський 
Комітет РЄ, при якому створений Європейський 
Директорат з якості лікарських засобів, який 
координує міжнародне співробітництво 
у протидії розповсюдженню фальсифікова-
них лікарських засобів [12]. З цією ж метою 
доцільно імплементувати в Україні Директиву 
2001/83/ЄС «Про звід законів Співтовариства 
щодо лікарських засобів, призначених для 
споживання людиною», Директиву 2011/62/
ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 
8 липня 2011 р. «Про внесення змін у Директиву 
2011/83/ЄС про звід законів Співтовариства 
відносно лікарських препаратів для людини 
щодо запобігання потрапляння фальсифі-
кованих препаратів у легальні торговельні 
мережі», Делегований регламент Комісії (ЄС) 
2016/161 від 2 жовтня 2015 р., що допов-
нює Директиву 2001/83/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради ЄС шляхом встановлення 
детальних правил безпеки, що містяться на 
упаковці лікарських засобів [13, с. 165]. 

Директива 2011/62/ЄС зобов’язала всі 
країни-члени ЄС до 2019 р. привести власне 
законодавство у відповідність до її вимог. Вона 
визначає заходи з протидії обігу фальсифіко-
ваних лікарських засобів в Європі [14, с. 240]. 
Упаковки ліків мають бути забезпечені двомір-
ним штрих-кодом, який майже унеможливлює 
їх фальсифікацію. Директива запровадила 
вимоги щодо безпеки лікарських засобів, які 
відпускаються за рецептом, і деяких безре-
цептурних ліків, до оптових дистриб’юторів, 
посилила правила ввезення, контролю актив-
ного фармацевтичного інгридієнту (АФІ) та 
інспектування їх виробників [14, с. 240]. Для 
контролю за діяльністю Інтернет-аптек їх 
зобов’язують застосовувати загальний для ЄС 
логотип, отримати який країнам не членам ЄС, 
на практиці виявилось неможливим. Він був 
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затверджений 24.06.2014 р. Європейською 
комісією Директивою 699/2014 з особливос-
тями для кожної країни-члена ЄС [15, с. 8]. 
Поки відсутні офіційні дані стосовно ефектив-
ності реалізації Директиви 2011/62/ЄС. 

Делегований регламент Комісії (ЄС) 
2016/161 зобов’язує розміщення на упаковці 
ліків таких засобів безпеки: 1) унікального іден-
тифікатору-коду, що дозволяє ідентифікувати 
назву, фармацевтичну форму, міцність, розмір 
та тип упаковки лікарського засобу, національ-
ний і серійний номер та термін придатності 
лікарського засобу; 2) індикатору несанкціо-
нованого розкриття лікарських засобів. Цей 
механізм доречно створити у Держлікслужбі 
шляхом запровадження автоматизованої сис-
теми відстеження обігу лікарських засобів, з 
приєднанням до неї правоохоронних органів, 
особливо підрозділів Департаменту захисту 
економіки Національної поліції України.

Кримінальна відповідальність у різних кра-
їнах варіює від величезних штрафів у США 
до смертної кари у Китаї [16]. У США за тор-
гівлю фальсифікованими ліками передба-
чено штраф до 200 млн доларів або довічне 
ув’язнення, у Туреччині – позбавлення волі від 
30 до 50 років, в Індії – довічний термін. У КНР 
передбачається кримінальна відповідальність 
за виробництво та реалізацію підроблених 
лікарських засобів. Не передбачається кри-
мінальна відповідальність за фальсифікацію 
лікарських засобів, медичної продукції та їх 
обіг у Республиці Корея, Японії, Ізраїлі, Швеції, 
Естонії та ін. [17, с. 50]. За поширення фальси-
фікованих ліків у країнами ЄС теж встановлені 
жорсткі процедури контролю. У більшості з 
них ці злочини передбачають кримінальну від-
повідальність [13, с. 173]. Але все ж, правові 
системи країн ЄС переважно застосовують 
щодо запобігання незаконному обігу фальси-
фікованих ліків систему різноманітних штраф-
них санкцій. У Болгарії кримінальні покарання 
застосовуються тільки до експортно-імпорт-
них операцій з фальсифікованими лікар-
ськими засобами. У Фінляндії відсутні кон-
кретні санкції; у Латвії кримінальне покарання 
передбачається за виробництво, посередниц-
тво та збут фальсифікату, а за його імпорт та 
експорт – застосовуються штрафи. У Румунії, 
Польщі, Швеції та Литві теж застосовуються 
штрафи [13, с. 173-174]. Отже, європейський 
досвід боротьби з фальсифікацією лікарських 
препаратів доводить, що найбільш ефективним 
механізмом у цій сфері є організація та впро-
вадження комплексу превентивних заходів.

Відсутність у законодавстві деяких країн 
спеціальної норми щодо кримінальної відпо-
відальності за фальсифікацію лікарських засо-

бів та їх обіг не впливає на виявлений їх рівень. 
Для держав з розвинутою економікою є влас-
тивим правове регулювання фармацевтичної 
галузі та ефективна діяльність контролюючих 
органів із нагляду за обігом лікарських засо-
бів. Потрібно все ж зазначити, що суспільство 
цих країн ментально є дисциплінованим і зако-
нослухняним, що дозволяє декриміналізувати 
визначену групу суспільних злочині. Українське 
суспільство не може пишатись такою характе-
ристикою суспільної свідомості. Поряд з цим 
потрібно зазначити, що криміналізація право-
порушення у вигляді фальсифікації лікарських 
засобів та їх обігу є вимушеною мірою країн, 
які не мають досконалого регулювання фар-
мацевтичного ринку та ефективної роботи від-
повідних контролюючих органів.

У всіх країнах світу здійснюється дер-
жавне регулювання ціноутворення на лікар-
ські засоби, але його форми обумовлюються 
технологічним і соціально-економічним роз-
витком країни, зокрема: фіксацією або дифе-
ренціацією рівня торговельних надбавок; 
включення лікарських засобів до переліку, які 
відпускаються безкоштовно або зі знижками; 
обмеження ціни на новий препарат гранич-
ною надбавкою, до вартості існуючого ана-
лога; встановлення цін на ліки, корелюючи їх 
з цінами в інших країнах; шляхом переговорів 
уповноважених органів державного управління 
з фармацевтичними виробниками; регулю-
вання розміру прибутків виробників лікарських 
засобів; уведення пільг щодо мита на субстан-
ції, з яких виготовляються основні лікарські 
засоби; зменшення обсягів оподаткування 
вітчизняних фармацевтичних підприємств; 
зменшення ПДВ для підприємств машинобу-
дівної галузі, які випускають обладнання для 
фармацевтичних заводів; пошук можливостей 
для надання пільгових кредитів, необхідних 
для виробництва основних лікарських засобів 
[18, с. 12; 19, с. 146].

У сучасних умовах в країнах ЄС не має 
спільної політики стосовно ціноутворення 
у фармацевтичній сфері і тому методологія 
регулювання цін на ліки різноманітна. Існують 
країни які регулюють ціни на лікарські пре-
парати (Франція, Італія), а інші встановлю-
ють обмеження на відшкодування витрат у 
межах соціального страхування (Німеччина). 
Зокрема, у Німеччині і Данії застосовують 
механізм фіксації базових цін на непатенто-
вані ліки; у Бельгії, Греції, Італії та Португалії 
препарати аналоги продаються за ціною ниж-
чою, ніж оригінальні ліки. У Франції аптеки при 
лікарнях укладають контракти на закупівлю 
ліків. У Фінляндії, Швеції та Франції вартість 
певного переліку ліків відшкодовується сис-
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темою обов’язкового медичного страхування, 
а інші лікарські засоби продаються за ринко-
вими цінами [20].

Найбільш поширеним видом фіксованих 
цін є граничні ціни, які встановлюються шля-
хом перемовин (Франція, Іспанія); з враху-
ванням референтних цін (Данія) або серед-
ньої ціни в країнах ЄС (Австрія, Бельгія, 
Франція, Італія) чи кошику цін, визначених у 
цих країнах (Фінляндія, Ірландія, Нідерланди, 
Португалія). У Швеції порівнюють ціни не 
лише з країнами ЄС, а й з США, Швейцарією 
і Норвегією. В Ірландії орієнтуються на ціни у 
Великобританії. В Австрії, Франції, Іспанії та 
Швеції ціни встановлює національний регуля-
тор. Модель базових цін передбачає, що регу-
лятором окреслюються фіксовані ліміти від-
шкодування пацієнтам (Німеччина, Швеція, 
Данія, Іспанія, Нідерланди). Компенсації 
стимулюють лікарів і пацієнтів обирати 
лікарські препарати-аналоги за зниженною 
ціною [20]. Економічна оцінка ліків застосову-
ється у Фінляндії, Франції, Португалії, Швеції 
і Великобританії. 

Отже, в країнах ЄС застосовуються методи 
прямого і непрямого регулювання цін на ліки, 
які спрямовані на застосування контролю 
витрат на медикаменти. Методи прямого 
регулювання передбачають перемовини щодо 
компромісного рішення між уповноваженим 
державним органом і виробниками. Методи 
непрямого регулювання спрямовані на засто-
сування різноманітних інструментів обме-
ження або фіксації цін.

Європейський досвід дозволяє визнати 
оптимальними такі методи регулювання цін 
на лікарські препарати [20]: порівняння цін 
у інших країнах; встановлення базових цін; 
визначення економічної оцінки ліків.

Як слушно вважає Голубка В.М., пошире-
ною помилкою щодо впровадження досвіду 
інших країн є неврахування «ментальніс-
но-світоглядних засад суспільства, інституці-
оналізованих форм взаємодій з адаптивними 
характеристиками відносно усталених умов», 
а, отже, різка їх зміна зумовлює інституційний 
спротив і веде до значного погіршення відпо-
відних суспільних відносин. Саме тому, важ-
ливим при впровадженні зарубіжного досвіду 
державного регулювання фармацевтичного 
ринку є врахування ресурсних можливостей 
реального втілення у життя відповідних управ-
лінських рішень [21, с. 46]. Він демонструє у 
своїй дисертації чотири моделі державного 
регулювання фармацевтичного ринку:

1. Вважає, що німецька модель є найбільш 
придатною для України. Її основою є вчасне 
реагування на прояви недобросовісної кон-

куренції, зумовлені державними органами 
в аспекті суб’єктних лобістських впливів, 
тобто спрямована на подолання інституціона-
лізованого недобросовісного конкурентного 
середовища на вітчизняному фармацевтич-
ному ринку, що дозволить налагодити меха-
нізм ринкового саморегулювання з усуненням 
кон’юнктурних деформацій для забезпечення 
конкурентоспроможності у міжнародному 
масштабі. Ця модель передбачає сприяння 
збільшенню кількості суб’єктів господарю-
вання з глибоким поділом праці.

2. Американська модель передбачає 
обмежене державне регулювання фармаце-
втичним ринком, де панує приватний сектор. 
Для України ця модель недоцільна завдяки 
численним ринковим деформаціям, низь-
кою купівельною спроможністю населення та 
потребами підтримки вітчизняного фармаце-
втичного виробника.

3. Англійська модель передбачає високий 
рівень соціальної спрямованості фармаце-
втичного ринку, який залежить від держав-
них замовлень і закупівель. Недоцільна для 
України завдяки глибокому дефіциту націо-
нального бюджету.

4. Шведська модель зумовлює значний 
рівень соціальної спрямованості фармаце-
втичного ринку завдяки високому рівню опо-
даткування населення та відповідними дер-
жавними трансфертами в обіг ліків. Недоцільна 
для України завдяки перманентному і глибо-
кому дефіциту національного бюджету.

5. Японська модель обумовлена специфіч-
ними корпоративними відносинами та висо-
ким рівнем корпоративного впливу на рівень 
споживання. Цю модель характеризує підви-
щена регулююча роль кредитно-банківської 
системи і мінімізації вагомості бюджетно-по-
даткового регулювання. Вона для України 
недоцільна завдяки суттєвим ментально-цін-
нісним відмінностям [22, с. 50].

Висновки. Отже, аналізуючи моделі орга-
нізації фармацевтичного ринку у світі, потрібно 
зазначити, що для України цінною є іноземна 
практика стосовно механізму забезпечення 
доступу населення до якісної фармацевтич-
ної продукції; різноманітні підходи до ціно-
вого регулювання і стимулювання інновацій-
ної активності фармацевтичних підприємств, 
що дозволяє виділити перспективні тенденції 
розвитку світового фармацевтичного ринку 
та пошуку потенційних сегментних ніш для 
вітчизняного фармацевтичного виробника. 
Цікавим є і досвід регулювання фармаце-
втичного ринку країнами, схожими з україн-
ським інституціональним середовищем, для 
адаптації з метою покращення якісного стану 
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вітчизняного фармацевтичного ринку і забез-
печення його соціально орієнтованого і інно-
ваційного розвитку.

Досвід адміністративно-правового регу-
лювання фармацевтичної сфери у США, ФРН, 
Франції, Швейцарії та Японії свідчить, що фар-
мацевтичне забезпечення є однією зі складо-
вих функціонування дієвої системи охорони 
здоров’я, провідною соціальною гарантією 
для населення, що вимагає впровадження 
ефективних механізмів регулювання вироб-
ництва та реалізації лікарських засобів, регу-
лювання цін і реклами. Хоча регулювання цієї 
сфери у цих країнах суттєво відмінне, але для 
них властиві спільні риси: 

- на реалізацію державної фармацевтичної 
політики суттєвий вплив має система медич-
ного страхування, яка забезпечує населення 
сучасними лікарськими засобами і підвищує 
доступність якісного лікування та соціального 
захисту населення; 

- суворість правового регулювання і контр-
олю щодо виробництва та обігу лікарських 
засобів, ціноутворення і організації реклами 
з концентрацією уваги на превентивні заходи 
щодо порушень у фармацевтичній сфері;

- в основі фармацевтичного законодавства 
є безпека пацієнта та ефективність лікарських 
засобів; 

- наявність спеціального державного 
органу, який контролює і регулює всю фарма-
цевтичну сферу суспільних відносин. 

Таким чином, з врахуванням іноземного 
досвіду для України є доцільним такі напрями 
модернізації фармацевтичного ринку і всієї 
фармацевтичної сфери:

- запровадження система медичного стра-
хування, яке дозволяє громадянам користува-
тися лікарськими засобами безкоштовно або 
зі значною знижкою;

- реконструкція і модернізація вітчизняних 
фармацевтичних виробництв для досягнення 
європейських технологічних стандартів виго-
товлення лікарських засобів;

- розробка системи гармонізованих між-
державних стандартів лікарських засобів;

- у питанні ціноутворення на лікарські засоби 
запровадити механізм встановлення єдиної 
ціни на всі фармацевтичні препарати з анало-
гічним активний інгредієнтом, а також укла-
дання угод з фармацевтичними компаніями 
про цінові знижки в аспекті функціонування сис-
теми обов’язкового медичного страхування;

- організація та впровадження комплексу 
превентивних заходів у боротьбі з фальсифі-
кацією лікарських препаратів;

- перманентного вдосконалення адміні-
стративно-правового регулювання фармаце-

втичної сфери щодо адаптації правових норм 
її функціонування до сучасних умов (досвід 
Японії); 

- надання пропозицій органом державної 
влади щодо адекватної реклами лікарських 
засобів з наданням прикладів рекламних ого-
лошень (досвід Японії); 

- фінансування органу державної влади 
за рахунок внесків суб’єктів господарювання 
у фармацевтичній сфері (досвід Швейцарії); 

- здійснення перевірок умов дотримання 
законодавства у фармацевтичній сфері без 
повідомлень суб’єктів господарювання (дос-
від США, Франції, Швейцарії).

Перспективи подальших розробок 
у цьому напрямку. Запропоновані напрями 
імплементації іноземного досвіду організації 
обігу лікарських засобів в Україні трансфор-
мувати у систему комплексного механізму 
реалізації державної політики щодо забез-
печення національних інтересів у сфері обігу 
лікарських засобів.
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Активні процеси глобалізації та курс Укра-
їни на вступ у Європейський Союз зумовлює 
необхідність корекції та оновлення етно-
національної політики сучасної України. 
Для того, щоб зміцнити свої стратегічні 
та зовнішньополітичні позиції, гуманітар-
ній політиці необхідно характеризуватися 
насамперед національно-культурним зміс-
том. Актуальним механізмом державного 
регулювання міжетнічних відносин і забез-
печення міжнаціональної стабільності в 
державі набуває потреба створення дієвої 
етнонаціональної політики. Від ефектив-
ного, чіткого та науково обґрунтованого 
управління етнонаціональними процесами 
на центральному і на регіональному рівні 
напряму залежить результативність 
такого механізму. 
Однією з найважливіших функціональних 
ознак політичної системи є залучення 
соціальних груп до політичного життя 
суспільства. Загалом українська система 
управління у сфері етнічних меншин є дуже 
складною і відображає адміністративну 
систему та управління в тривалий перехід-
ний період. З моменту проголошення неза-
лежності України суттєво змінилися інсти-
туційні механізми взаємодії з національними 
меншинами. Експертна спільнота визначає 
такі інструменти впливу етнічних спільнот 
на процес прийняття рішень органами вико-
навчої влади та місцевого самоврядування: 
громадські ради, місцеві ініціативи, звер-
нення громадян, громадські слухання, участь 
громадськості в бюджеті, громадська екс-
пертиза, органи самоорганізації, звернення 
громадян, залучення представників громад-
ськості в якості експертів, консультації 
з громадськістю, мітинги, демонстрації, 
пікети, оскарження в суді дій чи бездіяльно-
сті влади, участь у роботі депутатських 
комісій, у сесії місцевої ради тощо. Інсти-
туційні механізми впливу етнічних спільнот 
на рішення влади стали можливими завдяки 
методам проб і помилок, розвитку демокра-
тії в нашій країні та обраному політичному 
курсу на вступ до Європейського Союзу.

Ключові слова: етнічність, спільнота, полі-
тика, етнополітика, механізми.

Active processes of globalization and Ukraine’s 
course to join the European Union necessitate 
the correction and renewal of ethno-national 
policy of modern Ukraine. In order to strengthen 
its strategic and foreign policy positions, 
humanitarian policy must be characterized 
primarily by national and cultural content. The 
need to create an effective ethno-national policy 
is becoming an important mechanism of state 
regulation of interethnic relations and ensuring 
interethnic stability in the state. The effectiveness 
of such a mechanism directly depends on 
the effective, clear and scientifically sound 
management of ethno-national processes at the 
central and regional levels.
One of the most important functional features of 
the political system is the involvement of social 
groups in the political life of society. In general, 
the Ukrainian system of governance in the field 
of ethnic minorities is very complex and reflects 
the administrative system and governance in the 
long transition period. Since the proclamation 
of Ukraine’s independence, the institutional 
mechanisms of interaction with national 
minorities have changed significantly. The expert 
community identifies the following tools for the 
influence of ethnic communities on the decision-
making process of executive bodies and local 
governments: public councils, local initiatives, 
citizens’ appeals, public hearings, public budget 
participation, public expertise, self-organization 
bodies, citizens’ appeals, involvement of public 
representatives as experts, public consultations, 
rallies, demonstrations, pickets, appeals in 
court of actions or inaction of the authorities, 
participation in the work of deputy commissions, 
in the session of the local council, etc. Institutional 
mechanisms of influence of ethnic communities 
on the decisions of the authorities became 
possible due to the methods of trial and error, the 
development of democracy in our country and 
the chosen political course for accession to the 
European Union.
Key words: еthnicity, community, politics, ethno-
politics, mechanisms.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На території держави прожива-
ють етнічні спільноти з регіональними, наці-
ональними, культурними та релігійними 
особливостями, тому вирішення сучасних 
суперечностей суспільного розвитку немож-
ливе без урахування даних особливостей. 
Внаслідок ігнорування та недооцінки може 
бути викликана загроза політичному, релі-
гійному, соціально-економічному розвитку 
держави, а також загроза виникнення міжет-
нічних конфліктів. 

Активні процеси глобалізації та курс 
України на вступ у Європейський Союз 
зумовлює необхідність корекції та оновлення 
етнонаціональної політики сучасної України. 
Актуальним механізмом державного регулю-
вання міжетнічних відносин і забезпечення 
міжнаціональної стабільності в державі набу-
ває потреба створення дієвої етнонаціо-
нальної політики. Від ефективного, чіткого та 
науково обґрунтованого управління етнонаці-
ональними процесами на центральному і на 
регіональному рівні, а також від забезпечення 
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єдності інтересів всіх етнічних спільнот з наці-
ональними інтересами українського народу 
та врахування інтересів кожного регіону 
України, напряму залежить результативність 
такого механізму. Однією з найважливіших 
функціональних ознак політичної системи є 
залучення соціальних груп до політичного 
життя суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Концептуальні засади етнополітики 
знайшли місце у дослідженнях таких зарубіж-
них авторів: Г. Ван Амерсфорта, М. Вебера, 
Ф. Гекманна, Д. Жуто-Лі, Ф. Капоторті, 
В. Кімлічки, О. Клайнеберга, Е. Сміта, Д. Турка, 
Р. Шермергорна та ін. Ці автори займалися 
здебільшого теоретичними розробками циві-
лізаційного розвитку та засад етнонаціональ-
ної політики. 

Українські науковці активно займаються 
вивченням етнонаціональних механізмів 
державного регулювання міжнаціональних 
відносин, в тому числі в Україні. Зокрема, 
потрібно виділити таких вітчизняних уче-
них: О. Антонюка, Ю. Куца, О. Майбороди, 
О. Малиновської, Г. Луцишина, І. Попова, 
М. Сичова А. Михненка, В. Трощинського та ін. 
Вітчизняні дослідники наполягають на відсут-
ності послідовності, належного аналітичного, 
моніторингового, науково-методичного та 
інституціонального забезпечення державного 
управління міжнаціональними відносинами. 
Як приклад, політична криза 2004 р., коли 
у середовищі місцевих політичних еліт зна-
чне поширення отримала тема регіонального 
сепаратизму. Окрім слабкого технічного забез-
печення, Україна характеризується і недостат-
нім інституціональним та правовим забез-
печенням етнонаціональної політики, адже 
більшість нормативно-правових актів та інсти-
тутів втратили свою дієвість та актуальність.

Мета статті – визначити організацій-
но-інституціональні механізми взаємодії гро-
мадських організацій національних меншин 
з органами державної влади України.

Виклад основного матеріалу. Однією з 
найважливіших функціональних ознак політич-
ної системи є залучення соціальних груп до 
політичного життя суспільства. Питання щодо 
змісту концепції політичної участі залишається 
дискусійним. У зв’язку з цим, оскільки це не 
єдиний або універсальний підхід до розуміння 
сутності такої участі, нам необхідно терміново 
з’ясувати понятійний апарат, пов’язаний з полі-
тичною діяльністю в суспільстві та діяльністю 
етнічних груп. Найбільш загальним є визна-
чення політичної участі, дане Дж. Найджелом. 
Це дії, за допомогою яких звичайні представ-
ники будь-якої політичної системи впливають, 

або намагаються вплинути на результати її 
діяльності. Основним підходом до вивчення 
етнічних груп у політиці був неоінституціональ-
ний підхід, який розглядає інститути управ-
ління, політичні партії, суспільні організації, 
а також їх відносини як основні елементи полі-
тичних елементів розвитку суспільства. 

Важливим для нашого розуміння є твер-
дження, що інститути – це обмеження, ство-
рені людиною, які структурують політичні, еко-
номічні та соціальні взаємодії. Згідно з теорією 
неоіституціоналізму, обмеження розуміються 
не лише як формальні норми та зовнішні регу-
лятори; обмеження також формує сам інститут, 
включаючи раціональний вибір та поведінку 
акторів та їх асоціацій, які також включають 
неформальні. Неоінституціоналісти вивчають 
не лише державну владу та законодавство, а 
й суспільні інститути (у даному випадку етнічні 
організації та актори), які впливають на інте-
реси суб’єктів політики та їх стосунки з іншими 
групами. Отже, інститути діють як взаємодія 
між суб’єктами; правила ґрунтуються на уго-
дах, які сприяють створенню форм для уча-
сті етнічних груп у політиці. Тому інститути є 
зовнішніми обмеженнями для поведінки соці-
альних груп та сприяють досягненню цих цілей. 

Взагалі українська система керування 
у сфері етноменшин дуже складна і відображає 
адміністративну систему й керування в три-
валому перехідному періоді. З часу здобуття 
незалежності Кабінет Міністрів України дотри-
мується нескоординованого підходу до питань 
захисту національних меншин. Обов’язки 
переміщувалися з одного органу центральної 
виконавчої влади до іншого.

Міністерство освіти і науки України має, 
мабуть, найважливіший досвід захисту прав 
національних меншин. Освіта вважається най-
кращим інструментом для забезпечення вижи-
вання громад національних меншин. З огляду 
на велику кількість національних меншин 
в Україні, рідна мова яких не українська, компе-
тенція Міністерства в галузі освіти національ-
них меншин має життєво важливе значення 
для демократичного розвитку мовної політики. 
Тому вітається те, що міністерство створило 
низку робочих груп для підтримки свого ман-
дата. Викликає занепокоєння, що тільки два 
співробітники призначені для роботи у сфері 
освіти національних меншин. Посередники 
зауважили, що увага до питань національних 
меншин привертається лише завдяки сильній 
особистій самовідданості цих двох посадовців. 

На рівні ОДА та органів місцевого само-
врядування єдиної політики з питань націо-
нальних меншин немає. Немає законів або 
нормативно-правових актів, які зобов’язу-
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ють регіональні та місцеві органи влади ство-
рювати певні підрозділи або консультативні 
органи, або ухвалювати конкретні програми 
підтримки національних меншин. У деяких 
випадках консультативні органи для роботи 
з національними меншинами та програми під-
тримки є, в інших – немає. Це залежить від 
низки факторів, таких як кількість національних 
меншин у регіоні та їхня здатність бути актив-
ними гравцями в питаннях керування. На регі-
ональному та місцевому рівнях національні 
меншини мають кілька загальних інструментів 
для доступу до регіональних і місцевих полі-
тичних процесів ухвалення рішень, зокрема 
громадських рад (як описано в Частині I), гро-
мадські слухання (відкриті консультації) та 
громадські експертизи. Проте вказані органи 
не спеціалізовані та не можуть фактично реа-
лізовувати право на участь і представництво, 
викладене в Рамковій конвенції про захист 
національних меншин і Європейській хартії 
регіональних мов або мов меншин [6].

З моменту проголошення незалежності 
України інституційні механізми взаємо-
дії з національними меншинами зазнали 
значних змін. Протягом 1993-1995 рр. діяло 
окреме Міністерство у справах національ-
ностей, яке пізніше було понижено до рівня 
Державного комітету, який ліквідували 
у 2010 р. У 2014 р. ввели посаду Урядового 
уповноваженого з міжетнічних питань, але 
її ліквідували без створення альтернативи. 
11 квітня 2017 р. в Міністерстві культури 
України розпочала свою роботу Експертна 
рада з питань етнополітики – постійно діючий 
консультативно-дорадчий орган. Довгий час 
одним із єдиних інституцій до якої могли звер-
нутися національні меншини був Департамент 
у справах релігій та національностей. У березні 
2014 р. була створена посада Уповноваженого 
Президентом України у справах кримсько-
татарського народу. У 2015 р. було створено 
Міжвідомчу робочу групу щодо ромів з питань 
виконання плану заходів щодо Стратегії захи-
сту та інтеграції в українське суспільство ром-
ської національної меншини.

У 2016 р. Кабінет Міністрів України ого-
лосив про відновлення роботи двосторонніх 
комісій (угорсько-української та німецько- 
української) з прав національних меншин на 
період до 2020 р. Проте, на той час з існу-
ючими громадськими радами в Україні, до 
складу яких входять представники етнічних 
меншин, не здійснюються регулярні зустрічі та 
консультації. Етноменшини не мали реального 
впливу на процес прийняття рішень, що до 
них відносились. Тож на той момент існували 
три комунікативні органи в державі, де етнічні 

спільноти могли бути почутими, але не факт, 
що змогли впливати на процес. Це Рада між-
етнічної злагоди під головуванням заступ-
ника Віце-прем’єра України, Громадська 
рада при Мінкульті та Експертна рада з роз-
робки навчальних програм для шкіл мен-
шин [8, с. 28-29].

Однак, варто зауважити, що з утворен-
ням у 2019 р. профільного Комітету з питань 
прав людини, деокупації та реінтеграції тим-
часово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної Республіки 
Крим, міста Севастополя, національних мен-
шин і міжнаціональних відносин розпочалися 
певні зрушення у налагодженні якісного, а 
головне результативного діалогу з національ-
ними спільнотами. У 2020 р. було утворено 
Державну службу з етнополітики та свободи 
совісті, яка має забезпечувати реалізацію дер-
жавної політики у сфері міжнаціональних взає-
мин та свободи совісті. При державній службі 
існує Громадська рада, яка складається із 
представників національних меншин. Робота 
Установчих зборів розпочалась у жовтні 2021 р. 
[4]. Зрештою завдяки спільній роботі було при-
йнято Закон «Про корінні народи» та підго-
товлено Закон «Про національні меншини».

Зазначене стало вкрай важливою та довго-
очікуваною подією, оскільки практика довела, 
що без спеціального державного органу, який 
би профільно зосереджувався на етнонаці-
ональній проблематиці, складно проводити 
чітку, виважену, послідовну державну полі-
тику в такій чутливій сфері як міжнаціональні 
відносини. Саме відсутність такого централь-
ного органу виконавчої влади вкрай негативно 
позначалась на координації діяльності різ-
них державних органів у цій сфері, реалізації 
проектів та програм, спрямованих на корінні 
народи і національні меншини, налагодженні 
комунікації та співпраці між представниками 
етнічних спільнот та інституціями державної 
влади на центральному і місцевому рівнях. 
Учасники комітетських слухань висловили 
сподівання, що низка проблем, які наразі не 
дають можливості налагодити повноцінну та 
ефективну роботу в Державній службі України 
з етнополітики та свободи совісті, будуть вирі-
шеними в якнайкоротший час, і вона матиме 
можливість продуктивно працювати [7].

Д. Лубінець, голова профільного Комітету 
у інтерв’ю проекту Ради Європи зазначив, що 
проблемних питань у сфері етнополітики нако-
пичилося чимало, але він виділяє два фактори, 
які на його думку, є першопричиною усіх інших 
проблемних питань – «відсутність належного 
законодавчого та інституційного забезпечення 
формування та реалізації державної етнонаці-
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ональної політики». Голова Комітету зауважив, 
що саме відсутність актуальної законодавчої 
нормативно-правової бази, яка б відповідала 
світовим та європейським стандартам, є в 
тому числі із причин непослідовної державної 
етнонаціональної політики [3]. 

Експертне середовище визначає такий 
інструментарій впливу етнічних спільнот на 
процес ухвалення рішень органів виконав-
чої влади та органів місцевого самовряду-
вання: громадська рада, місцеві ініціативи, 
звернення громадян, громадські слухання, 
громадський бюджет участі, громадська екс-
пертиза, органи самоорганізації населення, 
звернення громадян, залучення представни-
ків громадськості як експертів, консультації 
з громадськістю, мітинг, демонстрація, пікет, 
оскарження в суді дій чи бездіяльності органів 
влади, участь в роботі депутатських комісій, 
у сесії місцевої ради, тощо. Весь наведений 
інструментарій можемо поділити на чотири 
механізми впливу: громадські слухання, гро-
мадська експертиза, громадська рада, звер-
нення громадян (скарга)  [10, с. 62].

Дослідниця Т. Василевська слушно зазна-
чає, що у періоди глибоких суспільних змін, 
інтегруюча роль держави має посилюватися, 
аби не спровокувати відцентрові процеси, 
соціальні конфлікти, хаос у суспільному житті. 
Для розбудови відносин у полі етнічному 
суспільстві особливо значимим стає вибір 
стратегій і тактик для мирного розвитку таких 
взаємовідносин [1, с. 65]. 

Висновки. Отже, інституційні механізми 
впливу етнічних громад на рішення органів 
влади стали можливі завдяки розвитку демо-
кратії у нашій державі та підвищення актив-
ної позиції самих громад. Обраний політич-
ний курс на вступ до Європейського Союзу, 
прагнення інтеграції з європейським законо-
давством зрештою призвело до позитивних 
зрушень. Це утворення Державної служби 
з етнополітики та свободи совісті, напрацю-
вання позитивної комунікації, наповнення 

громадських рад представниками національ-
них меншин, прийняття Закону «Про корінні 
народи» та підготовка нового законопроекту 
«Про національні меншини України». 
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Постановка проблеми. Пандемічна криза, 
як і всі попередні кризи, є своєрідним відкрит-
тям, і водночас «болючим уроком» для люд-
ства, який дає людям усвідомлення різновидів 
і масштабів помилок у формуванні сьогодніш-
ньої реальності. Завдяки своїй інституціалізації 
та вирішальній ролі політичної влади у форму-
ванні правил, що застосовуються до економіч-
них і соціальних суб’єктів сучасна економічна 

політика провідних країн світу дає надію зупи-
нити небезпечні тенденції в економіці [2]. Це 
важливо, тим більше, що сучасний науковий 
і ненауковий дискурс демонструє тенденцію 
приписувати пандемію COVID-19 майже всім 
дисфункціям у суспільстві, але є достатньо 
доказів того, що їх підґрунтя є більш складним. 

Більшість концепцій соціально-економіч-
ної політики, реалізованих у минулому, є нее-
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Завершення другого та початок третього 
десятиліття ХХІ століття неодмінно 
увійде у світову історію, в тому числі й 
економічну, як період пандемії COVID-19, що 
призвело не лише до величезної смертності 
серед людей, але й у глибоких кризових яви-
щах в економіці та у соціально-економічних 
відносинах у національному та глобальному 
вимірах. Хоча нині соціально-економічний і 
політичний дискурс чітко демонструє тен-
денцію приписувати пандемії майже всі дис-
функції і хаос сучасного світу. 
Необхідно звернути увагу на комплексність 
чинників формування соціально-економіч-
ної, глобальної та локальної реальності, 
а одним із наслідків пандемії є вражаюче 
викриття дисфункцій сучасного світу. Хоча 
теза про негативний вплив пандемії на цю 
реальність є правдою, вона багато що пока-
зує і підтверджує що масштаби руйнування 
пандемії могли б бути значно м’якшими, якби 
більше місця в соціально-економічних систе-
мах займали системні питання, зокрема 
оптимізація бездержавних ринкових відносин 
та питання гармонійного, сталого соціаль-
но-економічного розвитку.
Пандемія стає своєрідним виміром, спону-
каючи системні зміни, котрі дають змогу 
навести порядок у національному та гло-
бальному вимірах. Монополістичні струк-
тури, як це не парадоксально, які є антите-
зою вільного ринку та його механізмів, все 
ж підтверджуються своїми саморуйнівними 
ознаками. Вільний ринок за своєю природою 
винагороджує найсильніших суб’єктів, спри-
яючи їхньому розвитку, тим самим зміцню-
ючи їхню ринкову владу та позиції поступово 
маргіналізуючи вільну конкуренцію.
Хоча теза про негативний вплив пандемії 
на реальність є правдою і є багато вказівок, 
що розміри руйнувань пандемії могли б бути 
значно меншими, якби в соціально-економіч-
них системах постраждалих через пандемію 
країн більше місця зайняли питання оптимі-
зації відносин між державою та вільним рин-
ком та питання гармонійного, сталого соці-
ально-економічного розвитку. Не випадково 
в наш час ведуться дебати про майбутнє, 
постпандемічні напрями змін соціально-е-
кономічних систем, посилюється зміни, що 
дозволяють навести порядок у національ-
ному та світовому масштабі. 

Ключові слова: суспільство, глобалізація, 
трансформація, обмеження, ринок, соціаль-
но-економічна політика, пандемія, світові 
країни, криза, період.

The end of the second and the beginning of the 
third decade of the XXI century will inevitably 
go down in world history, including economic 
history, as the period of the COVID-19 pandemic, 
which led not only to huge mortality among 
people but also to deep economic and socio-
economic crises. relations in the national and 
global dimensions. Although the current socio-
economic and political discourse clearly shows 
a tendency to attribute pandemics to almost all 
the dysfunctions and chaos of the modern world, 
there is ample evidence that their root causes are 
more complex. 
Therefore, it is necessary to pay attention to 
the complexity of the factors shaping the socio-
economic, global and local reality, and one of the 
consequences of the pandemic is the striking 
exposure of the dysfunctions of the modern 
world. Although the thesis of the negative impact 
of the pandemic on this reality is true, it shows and 
confirms that the scale of pandemic destruction 
could be much milder if more place in socio-
economic systems occupied by systemic issues.
The pandemic is becoming a kind of dimension, 
encouraging systemic change that allows for 
order in the national and global dimensions. 
Monopolistic structures, paradoxically, which 
are the antithesis of the free market and its 
mechanisms, are still confirmed by their self-
destructive features. The free market, by its 
very nature, rewards the strongest actors 
by promoting their development, thereby 
strengthening their market power and position by 
gradually marginalizing free competition.
It is no coincidence that in our time in scientific, 
expert and media circles, especially in Western 
countries, there are debates about the future, 
post-pandemic trends in socio-economic 
systems, intensifying changes to restore 
order nationally and globally. It is necessary 
to ask, among other things, questions about 
the directions of necessary changes in socio-
economic systems and questions about the real 
possibilities of implementing these changes.
Key words: society, globalization, transformation, 
restrictions, market, socio-economic policy, 
pandemic, world countries, crisis, period.
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фективними для нинішньої критичної ситуації 
у світі. У той же час, однак, все ще є багато при-
хильників неоліберальних рішень, особливо 
серед різних груп інтересів, все більше публі-
кується аналізів і досліджень, які вказують на 
сумнозвісну спадщину неолібералізму. Проти 
поширеної тези про те, що політика в глобаль-
ному масштабі взагалі неможлива, стверджу-
ється, що остання велика ініціатива президента 
США Джо Байдена щодо введення єдиного 
податку в розмірі 15% на прибуток великих 
транснаціональних компаній і корпорацій 
напрочуд швидко починає реалізовуватися.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У книзі «Метаморфози світу», опубліковані 
посмертно в Кембриджі в 2016 році, видат-
ний німецький соціолог Ульріх Бек вказує на 
складність і, насамперед, великі невідомості, 
які характеризували світ перших десятиліть 
ХХІ століття. На закінчення автор констатує, 
що в глобальному вимірі відбувається ради-
кальна соціально-економічна метаморфоза, 
вона веде світ до абсолютно нової якості, а 
насправді невідомо чому, куди і до чого. З цих 
та інших заяв світових наукових дослідників 
випливає, що розвиток світу все більше, якщо 
не повністю, вислизає з-під контролю урядів 
і політичних міжнародних організацій [6]. Як 
опосередковано суттєве застереження можна 
навести твердження Джона Мейнарда Кейнеса 
в опублікованому в «Bulletin PTE» у 2020 році. 

Д. Бернуллі вказував, що, коли люди при-
ймають рішення в умовах невизначеності, 
вони не завжди керуються максимізацією 
прибутку, а скоріше максимізацією очікува-
ної корисності, таким чином вводячи останнє 
питання до економічного аналізу. Лаплас 
стверджував, що економічні події, які на пер-
ший погляд можуть здатися випадковими та 
непередбачуваними, насправді підпорядко-
вані певним законам і тому є передбачува-
ними [1]. Дж. Тінберген вивчав фізику в першій 
половині двадцятих років минулого століття 
і отримав Нобелівську премію з економіки за 
внесок у розробку та застосування динамічних 
моделей в аналіз економічних процесів, що 
також дозволяє його вважати попередником 
цього напряму економічної думки. 

Мета статті полягає у сучасному обґрун-
туванні науково-теоретичних засад тран-
сформації державної соціально-економічної 
політики внаслідок глобалізаційного впливу 
пандемії COVID-19.

Виклад основного матеріалу. Значна 
частина успіху в боротьбі з пандемією ста-
вить перед собою питання про те, наскільки 
звичайна економіка спроможна розробити 
програму економічного відновлення, а отже, 

чи є пропозиції більш привабливою основою 
для побудови ефективної політики. Для того, 
щоб налаштувати інформацію, щоб покра-
щити становище, ця безліч індивідуальних 
простих рішень перетворюється на дуже 
складну гетерогенну економічну реальність. 
Макроекономіка є результатом поведінки та 
взаємодії між суб’єктами на мікроекономіч-
ному рівні, які внаслідок виникаючих власти-
востей викликають більш складні явища. 

Відмінність тенденцій у цьому аспекті поля-
гає в тому, що економісти економіки склад-
ності припускають, що індивіди відрізняються 
один від одного, не є колективом, не завжди 
виявляють раціональність чи егоїзм, тому їхні 
рішення різноманітні, їх не можна звести до 
моделі, заснованої на концепції. раціональ-
ної індивідуальної поведінки [5]. Економічні 
об’єкти, незалежно від рівня, є складними 
системами, як і пандемія COVID-19 у перспек-
тиві складності економічної та адаптивної, 
тому вони мають певну здатність до навчання 
та адаптації до мінливого середовища. 

Найважливішими елементами складних 
моделей є цілісна поведінка виходить із взає-
модії між індивідами і не може бути передба-
чена, розглядаючи індивіда окремо. Зазначені 
системи самоорганізуються, але ніколи не 
можуть утримуватися у рівновазі, оскільки 
вони постійно змінюються, всередині сис-
теми індивіди можуть поводитися досить 
просто, і тому їх взаємні взаємодії формують 
складну цілісну поведінку [4]. Явище пандемії  
COVID-19 не відповідає ситуації, коли точне 
прогнозування та запобігання проблем стає 
неможливим через посилення нестабільності 
та хаосу, при цьому чинником порушення 
функціонування економічної системи став 
пандемічний вірус. 

Його ефект полягає у зміні поведінки 
суб'єктів ринку та формуванні нового порядку, 
отже саме зміна ініціює процес руху економіки 
до нової точки рівноваги в результаті того, що 
реакція індивідів на зміни, що відбуваються, 
різноманітна. Ті, хто розглядає пандемію 
через призму грипу, найменш схильні до зміни 
своєї поведінки, вони применшують загрозу, 
забуваючи, що коронавірус небезпечніший за 
звичайний грип, хоча б з тієї простої причини, 
що він новий, і у нас ще немає імунітету до 
нього, ця група людей не хоче бачити й сабо-
тує обмеження пандемії. Інша стратегія, порів-
нюючи вірус зі стихійними лихами, спонукає 
споживачів до паніки покупок, ця група суб’єк-
тів визнає суворість антипандемічної політики. 

Зазначене означає готовність до радикаль-
ної зміни економічних пріоритетів і готовність 
боротися з пандемією екологічних і соціальних 
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проблем, звернувшись до сталого розвитку. 
При цьому деякі суб'єкти займають песимі-
стичний настрій, а частина суб'єктів госпо-
дарювання припиняє вести підприємницьку 
діяльність, а споживачі обмежують своє спо-
живання, намагаючись заощадити кошти на 
важкі часи. Звідси випливає, що цю різно-
манітність індивідуальних підходів слід було 
включити в стратегію боротьби з пандемією. 

Варто припустити, що одні громадяни пого-
дилися б на обмеження пандемії та вимагали б 
ґрунтовної зміни економіки, інші б ігнорували 
соціально-економічні обмеження [6]. Деякі 
виробники відмовляться від економічної діяль-
ності, але інші почнуть шукати більш креативні 
рішення, щоб пережити суворі обмеження пан-
демії, і навіть спробують використати ситуацію 
для розширення ринку. Пандемія також при-
звела до появи змінних економічних прогнозів, 
які ускладнюють або принаймні сильно обме-
жують їх точність, а можливо, навіть унемож-
ливлюють їх. Складні зміни вимагають склад-
ної методології прогнозування з урахуванням 
різних установок, прогнозів, а отже, і окремих 
рішень, а також динамічної перспективи. 

Достатньо було застосувати цю методоло-
гію до випадку з COVID-19, і ймовірність про-
гнозування розвитку подій та їх наслідків для 
економіки зросла б, тож можна було б прово-
дити більш ефективну та прийнятну політику 
з урахуванням хаосу, що виникає внаслідок 
реакції соціально-економічної системи на 
пандемію, різне ставлення людей і дозволяє 
точніше прогнозувати майбутні зміни в окре-
мих секторах економіки та процесах спожи-
вання [1]. Нові змінні включають, окрім змі-
неного ставлення виробників і споживачів, 
зокрема затримки в ланцюгах поставок, підви-
щений кредитний ризик, пов’язаний із загро-
зою невдачі в бізнесі або втратою роботи, 
зниження котирувань на фондовому ринку та 
збільшення інфляції. 

Можна вважати, що ефективні дії можуть 
базуватися на виборі між необхідною струк-
турованістю економічних процесів та набору 
творчих реакцій на пандемію, що призводять 
до змін у функціонуючій економіці. Важливим 
є створення синергії між окремими проце-
сами та діяльністю, включаючи координацію 
заходів протидії наслідкам пандемії в полі-
тичному, організаційному та просторовому 
вимірі [3]. Сьогодні існує вибір між суворими 
правилами боротьби з пандемією та його 
наслідками та визначення лише загальних 
принципів, які дають можливість поводи-
тися відповідно, однією з можливостей може 
бути використання поведінкових економічних 
інструментів. 

Соціально-економічна політика, замість 
того, щоб намагатися консолідувати поточ-
ний стан речей, має скоріше ґрунтуватися 
на припущенні, що економіка зміниться, і, як 
зазначалося, зосередитися на побудові най-
точніших моделей її розвитку в майбутньому, 
використовуючи дуже просунуті стохастичні 
методи. Це дасть більш достовірний прогноз 
розвитку економіки, а отже, сприятиме актив-
ній політиці, підтримці бажаних змін та пригні-
ченню негативних наслідків кризи в окремих 
галузях. Однак економічні, соціальні та полі-
тичні реалії є надто складними, щоб така дис-
циплінована поведінка була ефективною та 
загалом позитивно сприймалася. 

На практиці держави, індивідуальні під-
приємці та споживачі спостерігають один за 
одним, дублюють ті чи інші рішення, іноді шука-
ють інші альтернативи, намагаючись підлаш-
тувати політику до внутрішніх умов та конку-
рентних пріоритетів, і таким чином поводяться 
відповідно до прогнозів економістів економіки 
складності [5]. Сусідні країни застосовують 
різні стратегії дій, необмежений потік інформа-
ції збільшує ризик і невизначеність, додатково 
диференціюючи підхід підприємців і спожива-
чів до проблеми, яка все більше стає ірраціо-
нальною, або зміщується в бік «тіньової еконо-
міки», що, однак, у політиці не передбачалося. 

Реакції в макроекономічній сфері неадек-
ватні змінам на мікрорівні і тому не можуть бути 
достатньо ефективними, безпорадне спосте-
реження за послідовними процесами за допо-
могою хаотичних і неузгоджених рішень, які 
важко логічно пояснити, а тому неохоче при-
ймаються. Отже, якщо пандемія переходить 
від «старого» до «нового» стану рівноваги, ідеї 
«заморожування» економіки у тому вигляді, в 
якому вона мала до пандемії, будуть досить 
критичними. Постпандемічна економіка вже 
буде модифікованою економічною системою, 
яка може призвести до того, що деякі «замо-
рожені» сектори економіки не зможуть впора-
тися з новими умовами. 

Однак, реальна політика намагається увіч-
нити стан, від якого гравці ринку вже відхо-
дять, оскільки їхні прогнози щодо майбутнього 
змінилися, що не віщує нічого доброго для 
майбутнього економіки [4]. Глобальна еко-
номіка показує, що краще припустити зміну 
економіки і спробувати побудувати найточніші 
моделі її розвитку в майбутньому, використо-
вуючи дуже просунуті стохастичні методи. 
Це дасть достовірний прогноз розвитку еко-
номіки, а отже, сприятиме активній політиці: 
підтримці бажаних змін та пригніченню нега-
тивних наслідків кризи в окремих галузях. 
Застосування цієї стратегії з її історичними, 
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довгостроковими підходами, які акцентують 
увагу на питанні адаптації до навколишнього 
середовища, дало б кращі результати, забез-
печуючи більш ефективну політику. 

Пандемія виявила фундаментальні недоліки 
основної економіки та пов’язаної з нею еконо-
мічної парадигми, математизована кількісна 
економіка розглядає економіку, суспільство 
та навколишнє середовище як окремі сфери 
реальності. Пандемія не поширювалася б 
такими темпами, якби не глобальні економічні, 
логістичні та транспортні зв’язки, парадигма 
вільного ринку зробила економіку наукою про 
ефективність, а не про стале управління. Ідея 
економіки як експансивної, постійно розши-
рюваної системи відсунула концепції еконо-
міки як системи, що пристосовується до мін-
ливих суспільних потреб і умов навколишнього 
середовища, в іншу сторону. 

Прихильність до рішень вільного ринку 
призвела до того, що політика боротьби з 
пандемією зосереджена на адміністратив-
но-командних рішеннях, які змушують людей 
поводитися раціонально, майже повністю ігно-
руючи рішення, засновані на розумінні люд-
ської діяльності, соціальних ініціатив та ідеї 
спільноти. Таким чином, необхідна радикальна 
зміна зосереджена на структурах виробництва 
та відтворення в суспільстві, з їх історичними 
детермінантами та причинно-наслідковими 
механізмами, які не обмежуються ринковою 
сферою. Така перспектива може відкрити 
двері для плідного розуміння динаміки домо-
господарств під час кризи та їхнього зв’язку як 
з виробництвом, так і з відтворенням. 

Іншим наслідком цієї точки зору є те, що 
не можна очікувати однакових поведінкових 
або соціальних результатів у різних спільно-
тах, враховуючи відмінності в історії, культурі 
та економічній організації [3]. Можна перед-
бачити зміни в практиці та теорії управління, 
а саме, зростання популярності «гетеро-
доксальної» економіки та прийняття норматив-
ного виміру економіки, підвищення ролі впливу 
ділової активності на їх зацікавлені сторони в 
оцінці її ефективність. Важливими є підходи 
оцінки конкурентоспроможності та управління 
ланцюгом поставок, поступове подолання 
обмежень моделі загальної рівноваги, посту-
повий відхід від ВВП як «гегемона» серед 
заходів економічного розвитку та підвищення 
значення економіки розвитку, що займається 
проблемами розвитку слаборозвинених країн. 

Висновки і пропозиції. Прийняття пер-
спективи економіки складності в описі явищ, 

що супроводжують пандемію COVID-19, доз-
воляє більш достовірно пояснити проблеми та 
обмеження поточної політики боротьби з коро-
навірусом, ніж у випадку з основними економі-
ками. Підхід економіки складності може бути 
основою для формулювання стратегії роз-
витку постпандемічної економіки, яка є більш 
ефективнішою. Йдеться про те, що пандемічна 
перспектива є довгостроковою, враховує 
складність структури економіки та поведінки 
суб’єктів ринку, а також методично підготов-
лена   до нелінійних викликів, які є результатом 
складних відносин між економікою і навколиш-
нім середовищем. 

Отже, це означало б, що використання мето-
дів прогнозування було б особливо виправда-
ним у процесах прийняття рішень, пов’язаних 
з ЄС та національними програмами віднов-
лення економіки після пандемії, які зараз вико-
нуються. Такий підхід дає можливість викори-
стати нинішню кризу для ініціювання процесів 
економічного розвитку, що ведуть не лише до 
подолання поточних економічних проблем, а й 
більш адекватним сучасним економічним, еко-
логічним та соціальним викликам. Тому вона 
може спрямовувати економічні процеси в бік 
сталого розвитку, це також непоганий внесок 
у перегляд дотеперішніх досягнень економіч-
них наук у вигляді доповнення їх історичною, 
системною та динамічною перспективою.

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Колодяжний М.Г. Вплив карантину на стан зло-

чинності в Україні. Правові засади епідемічної без-
пеки: виклики та перспективи: матеріали Інтернет 
конф., (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків: Право, 
2020. С. 160.

2. Комісаренко С.В. Полювання вчених на коро-
навірус SARS-COV2, що викликає COVID-19: наукові 
стратегії подолання пандемії. Вісник НАН України. 
2020. № 8. 

3. Коронавірус може призвести до масштабного 
економічного шоку в Європі – Лагард. URL: https://
suspilne.media/18912-koronavirus-moze-prizvesti-
do-masstabnogoekonomicnogo-soku-v-evropi-lagard/ 
(дата звернення: 12.02.2022).

4. Коронавірусна хвороба 2019 в Україні. 
URL: https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 
11.02.2022).

5. Кулицький С. Проблеми розвитку економіки 
України, обумовлені пандемією коронавірусу COVID-19 
у світі, та пошук шляхів їх розв’язання. Україна: події, 
факти, коментарі. 2020. № 9. С. 47-53.

6. Подколзіна С. Як реагують інші країни  
на COVID-19? URL: https://ces.org.ua/how-countries-
reactedon-coroviruscrises/ (дата звернення: 
20.01.2022).



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

127

  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19  
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ  
У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ
THE GLOBALIZATION IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  
ON THE SOCIO-ECONOMIC POLICY OF THE EUROPEAN STATES  
MODERN PERIOD OF EPIDEMIOLOGICAL THREATS

УДК 351.84:35.072.2:342.5 (477)
DOI https://doi.org/10.32843/
pma2663-5240-2022.28.25

Харечко Д.О.
к. наук з держ. упр., 
старший викладач кафедри публічного 
управління та адміністрування
Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Ґжицького

В умовах глобалізації останніх років, що 
безперервно наростала, епідеміологи про-
гнозували появу принципово нового захворю-
вання та систематично попереджали про 
загрозу світових лідерів. Однак, це питання 
практично ніколи не стояло в центрі уваги 
національних політичних, економічних та 
соціальних систем. Глобальні пандемії не 
є такими частими явищами в порівнянні зі 
спалахами хвороб у національному масш-
табі, всі вони докладно описані, на їх основі 
розроблені заходи міжнародного реагування 
на глобальні пандемічні загрози.
Однак, у цей час глобальна картина ево-
люції пандемії захворювання COVID-19 не 
піддається традиційному аналізу індикато-
рами ВООЗ та Світового банку. Як правило, 
рівень захворюваності та швидкість поши-
рення пандемії в окремо взятій країні без-
посередньо пов’язані з набором показників 
рівня інвестицій у національну охорону гро-
мадського здоров’я, які у свою чергу прямо 
корелюють з рівнем економічного розвитку. 
Чим багатша країна, тим краще вона збе-
рігає громадське здоров’я свого населення і 
тим краще протистоїть епідеміологічним 
загрозам.
На сучасному етапі немає жодної загаль-
ноприйнятої методики або набору індика-
торів, які могли б повноцінно описати ево-
люцію і масштаби спалаху різноманітних 
захворювань в окремо взятій країні. Крім 
того, боротьба з глобальними пандеміями 
також залежить від обміну інформацією 
між країнами та заходів контролю. Дер-
жавні витрати на основні фонди системи 
охорони громадського здоров’я включають 
підтримку в цілому соціально-економічної 
політики, закладів охорони здоров’я, лабора-
торій, закупівель обладнання та інші супутні 
витрати.
Система охорони  здоров’я, яка фінансу-
ється з держбюджету не в змозі покрити всі 
реальні потреби населення. Тому, населення 
змушене витрачати на лікування та підтри-
мання свого здоров’я кошти з особистого 
бюджету. Обсяг коштів, що покриває розрив 
між індивідуальними потребами у послугах 
охорони громадського здоров’я та тими 
послугами, що покриває держава, у міжна-
родній практиці називається «витратами з 
власної кишені». На даний час галузь охорони 
здоров’я зустрілася з новими викликами, які 
необхідно враховувати при формуванні дер-
жавної соціально-економічної політики.
Ключові слова: епідеміологічні загрози, 
соціально-економічна політика, пандемія 

COVID-19, європейські країни, глобалізацій-
ний вплив, сучасний етап.

In the context of growing globalization in 
recent years, epidemiologists, as well as risk 
management and crisis management experts 
have repeatedly put the threat of a global 
pandemic of a fundamentally new disease on 
the list of top risks in the world economy and 
regularly warned about this threat to world 
leaders. However, this issue has almost never 
been the focus of national political, economic 
and social systems. Global pandemics recorded 
in historical documents are not as common 
compared to national outbreaks, they are all 
described in detail, based on international 
measures to respond to global pandemic threats.
However, at present, the global picture of the 
evolution of the COVID-19 pandemic is not 
subject to traditional analysis by WHO and 
World Bank indicators. As a rule, the level of 
morbidity and the rate of spread of a pandemic 
in a particular country are directly related to a set 
of indicators of the level of investment in national 
public health, which in turn is directly correlated 
with the level of economic development. The 
richer a country is, the better it maintains the 
public health of its population and the better it 
resists epidemiological threats.
At present, there is no generally accepted 
methodology or set of indicators that could fully 
describe the evolution and scale of the outbreak 
of various diseases in a particular country. And 
the main thing is to prove why the incidence 
and mortality rates from COVID-19 do not 
correlate with the economy. In addition, the fight 
against global pandemics also depends on the 
exchange of information between countries and 
control measures. Government expenditures on 
fixed assets of the public health system include 
support for the structure of health facilities, 
laboratories, procurement of equipment and 
other related costs.
As a rule, the public health system financed 
from the state budget is not able to cover all 
the real needs of the population. Therefore, the 
population is forced to spend money from the 
personal budget for treatment and maintenance 
of their health. The amount of funds that covers 
the gap between individual needs for public 
health services and those covered by the state, 
in international practice is called "out-of-pocket 
costs". At present, public health care has faced 
new challenges that need to be taken into 
account in shaping public socio-economic policy. 
Key words: epidemiological threats, socio-
economic policy, COVID-19 pandemic, European 
countries, globalization impact, current stage.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді з важливими науковими і практич-
ними завданнями. Проблема ефективності 
в охороні громадського здоров’я є особливо 

актуальною, оскільки розвинені країни витра-
чають на неї значні кошти на рівні як держави, 
так і окремих громадян. Незважаючи на заходи, 
наростання захворюваності на фоні тенденцій 
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розвитку охорони здоров’я до пандемії свід-
чить про наявність проблем з доступністю 
соціальної та медичної допомоги.  У зв’язку 
з цим необхідне знаходження балансу між 
громадською охороною здоров’я та надан-
ням індивідуальних медичних послуг, лікуван-
ням хронічних та інфекційних захворювань.

Актуальною є розробка нової моделі охо-
рони громадського здоров’я, у тому числі 
з урахуванням процесів цифрової охорони 
громадського здоров’я, що прискорилися в 
період пандемії. Стан здоров’я суспільства є 
важливою характеристикою людського потен-
ціалу, тому його охорона посідає важливе 
місце у державній політиці [3]. Саме в цьому 
контексті ставиться питання про ефективну 
охорону громадського здоров’я, тобто ство-
рення соціально-економічної політики, яка 
забезпечить оптимальну віддачу щодо збере-
ження та примноження здоров’я населення.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання 
проблеми. Пандемія COVID-19 крім глобаль-
ної епідеміологічної загрози, надає ширший 
вплив на суспільство та економіку. З точки зору 
ефективності дослідниками вже давно ста-
виться питання, що екстрена мобілізація може 
коштувати для країн світу значно дорожче, ніж 
загальні витрати на охорону здоров’я. Слід 
зазначити, хоча засоби боротьби з пандемією 
включають стандартний набір, дослідження 
показують, що, безумовно, країни, приймаючи 
їх, враховували особливості їх соціально-еко-
номічного розвитку.

Пандемія COVID-19 показала, що системи 
охорони здоров’я у світі виявилися не гото-
вими до масштабної загрози громадському 
здоров’ю, причому незалежно від інших показ-
ників їх розвитку [4]. Національна безпека у 
сфері охорони здоров’я практично не була 
забезпечена і жодна країна світу не була пов-
ністю готова до пандемії. Це свідчить про те, 
що, незважаючи на загальний рівень розвитку 
охорони здоров’я, потрібні спеціальні дії, щоб 
забезпечити його успішне функціонування в 
період серйозних епідеміологічних загроз.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячена 
стаття. Сьогодні існує потреба акцентувати, 
що системи охорони здоров’я у світі вияви-
лися не готовими до пандемічних викликів, 
причому незалежно від загальних показників 
охорони громадського здоров’я. Це ставить 
на порядок денний необхідність вживання спе-
ціальних заходів, розробки на основі накопи-
ченого досвіду планів боротьби з епідеміями, 
розвиток системи охорони громадського здо-
ров’я з урахуванням потенціалу розширення 

в умовах можливого різкого зростання інфек-
ційної захворюваності.

Пандемія COVID-19 стала одним із найбільш 
серйозних викликів системі охорони громад-
ського здоров’я в новому столітті, отже існує 
необхідність узагальнення підсумків та наслід-
ків пандемії, у тому числі з точки зору її впливу 
на системи охорони громадського здоров’я та 
їх роль у боротьбі з її поширенням. Необхідно 
детально розглянути два аспекти, які набува-
ють особливо важливого значення в період 
пандемії, а саме готовність системи охорони 
громадського здоров’я до глобальних епідемі-
ологічних загроз та забезпечення доступності 
медичної допомоги.

Мета статті полягає в обґрунтуванні 
реформування державної соціально-еконо-
мічної політики у сфері громадського здоров’я 
у період епідеміологічних загроз внаслідок 
глобалізаційного впливу пандемії COVID-19.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отрима-
них наукових результатів. Пандемія COVID-
19 стала приводом для осмислення цілей та 
завдань сучасних систем охорони здоров’я, 
а заходи, що вживаються державами в епоху 
сучасної пандемії, матимуть як короткостро-
ковий характер, так і вплинуть на її майбутнє. 
Державна соціально-економічна політика в 
період пандемії включила адміністративні 
заходи, що встановлюються урядами на шляху 
розповсюдження інфекції у вигляді заборони 
в’їзду на територію, ізолювання громадян на 
карантинному режимі, скасування масових 
заходів, додаткових противірусних вимог.

Важливими також є підтримка населення та 
бізнесу, з тим щоб зберегти доходи населення 
та зайнятість, запобігти зростанню бідності та 
ліквідації бізнесу. Стосовно охорони громад-
ського здоров’я це означає ступінь, в якому 
внесок у систему охорони громадського здо-
ров’я у вигляді витрат та інших ресурсів вико-
ристовується для досягнення максимального 
ефекту, забезпечення результатів та досяг-
нення цілей системи охорони громадського 
здоров’я. Тому важливо, наскільки правильно 
витрачаються ресурси, що виділяються в плані 
забезпечення здоров’я населення.

Якщо ресурси, які суспільство виділяє на 
охорону громадського здоров’я обмежені, а 
потреби у медичній допомозі не знижуються, 
ставиться завдання отримати максимально 
можливий результат від вкладених коштів. Одна 
із серйозних методологічних проблем поля-
гає у розробці конкретних показників оцінки 
ефективності системи охорони здоров’я [6]. 
Це з тим, що в охороні громадського здоров’я 
часто буває досить важко визначити прямий 
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зв’язок між внеском і результатом. Водночас, 
система охорони здоров’я далеко не завжди 
має можливість впливати на багато з цих 
детермінантів, але й виділити окремо їх вне-
сок у здоров’я громадян теж проблематично.

Тому, будь-який показник ефективності 
оцінки власне системи охорони здоров’я має 
враховувати вплив соціальних детермінантів 
здоров’я на результати, що вимірюються, а 
новим викликом для охорони громадського 
здоров’я стала пандемія пандемії COVID-19. 
Вона не лише загострила низку проблем, вирі-
шення яких необхідне для забезпечення здо-
ров’я населення, а й порушила нові питання, 
пов’язані з необхідністю швидкої мобілізації в 
умовах змін епідеміологічної ситуації. Системи 
охорони здоров’я опинилися на вістрі боротьби 
з пандемією, і стало очевидно, що після закін-
чення неминуче постає питання, як змінити 
охорону громадського здоров’я для того, щоб 
забезпечити готовність до екстрених ситуацій.

Постало питання і про роль міжнародного 
співробітництва та міжнародних організацій, 
насамперед Всесвітньої організації охорони 
здоров’я. Співробітництво ознаменувало 
певне зрушення у підходах – від визначення 
простого переліку хвороб до обліку всіх небез-
пек, від стримування на кордонах до стриму-
вання біля джерела хвороби, від заздалегідь 
певних заходів охорони громадського здоров’я 
до заходів у відповідь, адаптованих до конкрет-
ної події. Роль ВООЗ у ході пандемії неоднора-
зово критикувалася як експертної спільноти, 
однак це не призвело до повного заперечення 
значення міжнародної координації та коо-
перації у питаннях, включаючи вироблення 
рекомендацій на основі аналізу досвіду країн.

Багато фахівців сходяться на думці, що 
ВООЗ необхідно надати більше ресурсів та 
стабільне фінансування, а також розширити 
її повноваження, щоб забезпечити посилення 
керівної та координуючої ролі. Було прийнято 
спеціальне рішення Європейського парла-
менту про серйозні транскордонні загрози 
здоров’ю, що передбачає облік та моніторинг 
біологічних, хімічних та екологічних ризиків 
для громадського здоров’я, планування готов-
ності до надзвичайних ситуацій та реагування 
на них, забезпечення взаємодії між різними 
секторами систем охорони здоров’я.

Коли почалася пандемія COVID-19, всере-
дині європейських країн виникли складнощі 
у взаємодії та взаємодопомозі між країна-
ми-членами, недоліки зі стримування пандемії 
COVID-19 на загальноєвропейському рівні та 
зокрема інститути ЄС недооцінили серйозність 
кризової ситуації, що склалася в цій країні [1]. 
Початкова реакція на загальноєвропейському 

політичному рівні показала ігнорування наяв-
них доказів та відсутність загального плану дій 
та комунікаційної стратегії, регулювання таких 
питань, як спільне використання необхідного 
обладнання, включаючи засоби індивідуаль-
ного захисту.

Міжнародний валютний фонд надає екс-
трену фінансову допомогу країнам, які постраж-
дали від пандемії, забезпечуючи їх медичним 
обладнанням, масками та респіраторами. На 
даний час порушується питання про вдоско-
налення системи державного санітарно-епі-
деміологічного нагляду з урахуванням досвіду 
боротьби з новою  інфекцією для захисту гро-
мадян від загроз епідеміологічного характеру 
та мінімізації економічних втрат від поши-
рення інфекційних захворювань. Для цього 
розробляються заходи щодо вдосконалення 
лабораторної та наукової бази, розвитку між-
народного співробітництва та кадрового потен-
ціалу, створення цифрової інфраструктури.

Передбачається можливість створення спе-
ціального аналітичного центру з моніторингу та 
розробки епідеміологічних прогнозів на основі 
нових моделей оцінки епідеміологічних ризи-
ків. Крім того, до підвищення готовності сис-
теми охорони здоров’я та надання медичної 
допомоги в умовах епідемій включають роз-
робку мобілізаційних планів дій в умовах епі-
демії, створення резервів медичного персо-
налу, ліжкового фонду, матеріальних запасів, 
медичних виробів та медичного обладнання. 
Пандемія показала важливість розробки жит-
тєздатних планів боротьби з епідеміями з 
урахуванням отриманого досвіду, розвиток 
системи охорони здоров’я з урахуванням 
потенціалу розширення в умовах можливого 
різкого зростання інфекційної захворюваності.

Необхідна працююча методика взаємодії 
різних державних та громадських структур 
для реагування на проблему, що виникає, в 
будь-якій точці країни максимально опера-
тивно. Проте, її практична реалізація неми-
нуче зіткнеться з об’єктивними складнощами, 
а охорона громадського здоров’я уособлює 
систему, в якій є об’єктивні обмеження за про-
позицією, зумовлені медичною інфраструкту-
рою, що склалася, і складно передбачуваним 
рівнем потреби, особливо якщо йдеться про 
спалахи інфекційних захворювань.

Пандемія COVID-19 проблему забезпечення 
доступу населення до необхідної діагностичної 
та лікувальної допомоги [2]. Органам публічної 
влади було виділено кошти на розробку засо-
бів діагностики, закупівлю додаткових автомо-
білів швидкої допомоги, додаткові стимулюючі 
виплати медичним працівникам, які працюють 
із хворими, громадському руху волонтерів. 
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У період пандемії прискорився процес впрова-
дження в діяльність медичних установ цифро-
вих рішень та даних для покращення надання 
медичної допомоги, забезпечення догляду та 
спостереження за пацієнтами.

Поки що недостатньо офіційних статистич-
них даних, щоб детально проаналізувати ситу-
ацію, котра склалася в період пандемії COVID-
19 з доступністю медичної допомоги, однак 
європейський досвід показує, що в період 
пандемії тенденції обмеження доступності 
швидше продовжилися. За даними ВООЗ, най-
більш поширеною причиною припинення або 
скорочення обсягу планової допомоги стало 
зниження можливостей для пересування та 
нестача медичного персоналу через його мобі-
лізацію на боротьбу з пандемією COVID-19, а 
також брак ліків, діагностичного обладнання.

Проблемою стала і нестача не тільки необ-
хідного обладнання та лікарських засобів, 
але також засобів індивідуального захисту та 
дезінфекції. Інша тенденція пов’язана зі збіль-
шенням особистих виплат населення за нероз-
виненості механізмів передоплати, причому 
подібні виплати визнаються світовою спільно-
тою як найбільш регресивна форма фінансу-
вання охорони здоров’я, що обмежує її доступ-
ність. На цьому фоні відбувається збільшення 
частки платних медичних послуг у загальному 
обсязі платних послуг, що надаються насе-
ленню [5]. Серйозний вплив пандемія має на 
мікрорівні системи охорони здоров’я, тобто на 
фінансове становище медичних організацій та 
сектор надання платних послуг.

Фінансові проблеми в медичних інституціях 
накопичувалися до пандемії, неодноразово 
відзначався низький рівень медичних тари-
фів на фоні недофінансування з боку місцевої 
влади. В умовах обмежувальних заходів до 
цього додалися втрати від зниження обсягів 
планової допомоги, включаючи диспансери-
зацію, а також платних послуг за необхідно-
сті збільшення витрат на перепрофілювання 
роботи в умовах пандемії. Враховуючи тренд 
на зростання платності медичної допомоги 
до пандемії в умовах зниження доходів насе-
лення та обмеження сектора платних послуг 
очікується збереження проблем доступності 
медичної допомоги і в період її розвитку.

Формулювання висновків і перспек-
тив подальших досліджень в даному 
напрямку. Пандемія COVID-19 поставила 
перед соціально-економічною політикою 
низку питань, які доведеться вирішувати задля 
створення ефективної системи охорони здо-
ров’я. Європейські країни зробили низку захо-
дів щодо підтримки охорони здоров’я, однак, 
зараз необхідне переосмислення його ролі 

у підтримці здоров’я людського потенціалу. 
При цьому охорона громадського здоров’я 
може стати новим локомотивом зростання 
економіки, здатним прискорити її розвиток як 
галузь. На фоні активізації в умовах пандемії 
процесів цифровізації охорони громадського 
здоров’я постало питання про її реальні цілі та 
завдання, їх доступність і якість.

Очевидно, що необхідна розробка нової 
моделі системи охорони здоров’я, яка б ув’я-
зала всі аспекти розвитку охорони громад-
ського здоров’я з урахуванням повсюдного 
поширення цифрових технологій. Тим більше 
що пандемія COVID-19 виявила складні про-
тиріччя між необхідністю забезпечити як гро-
мадське здоров’я громадян, так і розвиток 
економіки. Крім того, ситуація, що склалася, 
показала важливість створення методоло-
гічно вивіреної системи статистичного обліку 
в охороні громадського здоров’я, яка стане 
надійною основою для прийняття ефективних 
управлінських рішень.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Комісаренко С.В. Полювання вчених на коро-

навірус SARS-COV2, що викликає COVID-19: наукові 
стратегії подолання пандемії. Вісник НАН України. 
2020. № 8. 

2. Лопушинський І.П., Бондарева Л.В. Механізми 
запобігання та протидії поширенню гострої респіра-
торної хвороби COVID-19 на регіональному рівні (на 
прикладі Херсонської області). Експерт: парадигми 
юридичних наук і державного управління: електро-
нне наукове видання: збірник. 2021. № 1 (13). Київ: 
Видавництво Ліра-К, 2021. С. 178-190.

3. Обновленная стратегия борьбы с COVID-19. 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). 
2020. 14 апр. URL: https://www.who.int/ru/emergencies/
diseases/novel coronavirus2019/strategies-plans-and-
operations (дата звернення: 02.12.2021).

4. Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері 
туризму в Україні. URL: http://www.ntoukraine.org/
assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (дата 
звернення: 12.12.2021).

5. Парубчак І.О., Радух Н.Б. Реалізація дер-
жавної політики у галузі охорони здоров’я в період 
викликів пандемії COVID-19 в Україні. Вчені записки 
Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: Державне управління. 2021. № 
3.Т. 32 (71). С. 42-46.

6. Ситник Т. І. Механізми реалізації державної 
соціально-економічної політики щодо формування 
громадського здоров’я на етапі суспільних трансфор-
мацій в Україні. Вісник національного університету 
цивільного захисту України. Державне управління. 
2019. Вип. 1 (10). URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/
bitstream/123456789/13406/1/Cytnyk2019.pdf (дата 
звернення: 11.12.2021). 

7. Талалаєв К.О., Козишкурт О.В., Лебедюк М.М., 
Голубятніков М.І., Пучкова Г.В. Проблемні питання 
епідемічного процесу деяких соціально небезпечних 
хвороб в Одеській області. Одеський медичний жур-
нал. 2018. № 4. С. 5-11.



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

131

  ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

СЕКЦІЯ 3 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ:  
ОЦІНКА, МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ
RESOURCE POTENTIAL OF THE TERRITORIAL COMMUNITY:  
ASSESSMENT, OPPORTUNITIES AND PROSPECTS IN UKRAINE

УДК 324.351
DOI https://doi.org/10.32843/
pma2663-5240-2022.28.26

Байбородіна А.В.
здобувач магістерського ступеня
Навчально-науковий інститут 
менеджменту та психології 
Державного закладу вищої освіти 
«Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних 
наук України

Разом із реформою децентралізації в Укра-
їні, яка була розпочата у 2014 році, з’явилися 
як нові можливості для розвитку громад та 
місцевості, так і нові виклики та завдання. 
Дана реформа виходить із правових основ 
функціонування України, метою якої є під-
вищення ефективності діяльності місцевої 
влади задля самодостатнього, спроможного 
до розвитку громадянського суспільства.
Зважаючи на перспективу даного процесу, 
який станом на 2022 рік важко назвати 
завершеним і впорядкованим, ми хотіли б 
звернути увагу на беззаперечне існування 
ресурсного потенціалу на будь-якій терито-
рії, вміле використання якого є основою для 
подальшого розвитку територій громад, 
адміністративно-територіальних одиниць 
та держави вцілому.
Відсутність науково-практичного підходу 
до територіальних ресурсів, пріоритетного 
структурування наявних ресурсів в громаді  
та неузгодженість функцій моніторингу, 
контролю за використанням ресурсів стає 
чималою проблемою на шляху до підвищення 
рівня спроможностей територіальних гро-
мад. Така ситуація вимагає візуалізації наяв-
ного природного та економічного ресурсу 
територіальних громад, формування прі-
оритетів розвитку ресурсного потенці-
алу, створення пріоритетної структури 
залучення ресурсів як на короткотривалу 
перспективу програмного розвитку тери-
торіальних громад, так і на довготривалі 
перспективи – стратегії розвитку громад. 
Такий підхід забезпечує можливість ство-
рення  єдиної системи управління ресурсами 
громади, в якій є чіткі зони відповідальності, 
мобільність повноважень та взаємоузгодже-
ність зв’язків між інституціями, громадя-
нами, партнерами  задля ефективного 
використання ресурсного потенціалу з мож-
ливістю його відновлення та накопичення. 
Дана стаття розкриває теоретичні засади 
наявного ресурсного потенціалу у тери-
торіальних громадах, автор аналізує мож-
ливості структурування таких ресурсів. 
Виявлено, що на рівні із природними та еко-
номічними ресурсами надважливим постає 
питання про людський ресурс та потенціал.
Ключові слова: територіальна громада, 
ресурс, ресурсний потенціал, невідновлювані 

ресурси, відновлювані ресурси, ресурси тери-
торіальної громади, людський потенціал.

With decentralization reform in Ukraine, launched 
in 2014, new opportunities for community 
and local development and new challenges 
and challenges have emerged. This reform is 
based on the legal basis for the functioning of 
Ukraine, which aims to increase the efficiency 
of local government for self-sufficient, capable of 
developing civil society.
Given the prospects of this process, which as of 
2022 is difficult to call complete and orderly, we 
would like to draw attention to the undeniable 
existence of resource potential in any area, 
the skillful use of which is the basis for further 
development of communities, administrative 
units, the states and country in general.
Lack of scientific and practical approach to 
territorial resources, priority structuring of 
available resources in the community and 
inconsistency of monitoring functions, control 
over the use of resources becomes a significant 
problem on the way to improving the capacity 
of local communities. This situation requires 
visualization of the available natural and 
economic resources of territorial communities, 
formation of priorities for resource potential 
development, creation of a priority structure 
for attracting resources for both short-term 
program development of territorial communities 
and long-term prospects – community 
development strategies. This approach provides 
an opportunity to create a single system of 
community resource management, which has 
clear areas of responsibility, mobility of powers 
and coherence of relations between institutions, 
citizens, partners to effectively use resource 
potential with the possibility of its restoration and 
accumulation.
This article reveals the theoretical foundations 
of the available resource potential in territorial 
communities, the author analyzes the possibilities 
of structuring such resources. It was found that at 
the level of natural and economic resources, the 
issue of human resources and potential is crucial.
Key words: territorial community, resource, 
resource potential, non-renewable resources, 
renewable resources, resources of the territorial 
community, human potential.

Постановка проблеми. Здійснення в 
Україні реформи адміністративно-фінансової 
децентралізації та зміщення вектора регулю-
вання в напрямі саморозвитку територіальних 
громад, їх економічного зростання поставило 
нові вимоги до дослідження територіальних 
громад як суб’єктів та об’єктів економічних 

відносин, які здійснюють управління розвит-
ком своїх територій. Будь-яка територіальна 
громада володіє певним ресурсним потенці-
алом – природним, фінансовим, людським, 
підприємницьким та іншими. Однак успіх роз-
витку громади залежить не лише від наявності 
ресурсів, але і від спроможності перетворити 
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їх на активи розвитку, які мають забезпечити 
зростання капіталізації територій та рівня 
добробуту мешканців.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Дослідженням ресурсного потенціалу 
на рівні територіальних громад  займалися 
такі вчені як Е. Остром. Серед вітчизняних 
дослідників значний теоретичний внесок у 
державне та територіальне управління ресур-
сами зроблено М. Ільїною, Ю. Шпильовою, 
О. Бобровською [10].

Мета статті полягає у теоретичному огляді 
та аналізі ресурсного потенціалу територіаль-
них громад в Україні, як основи задля успіш-
ного розвитку громад. 

Виклад основного матеріалу. Погляд 
на феномен територіальної громади, як 
на дієвого суб’єкта місцевого самовряду-
вання в Україні є важливою ознакою пра-
вової та демократичної держави. Водночас 
Конституція України пішла дещо далі від євро-
пейської демократичної державно-правової 
традиції, яка в Європейській хартії тлумачить 
як право і реальну здатність органів місце-
вого самоврядування регламентувати значну 
частину державних справ, діючи в межах 
закону та в інтересах місцевого населення. 
На відміну від Хартії, Конституція України на 
перше місце ставить не органи місцевого 
самоврядування, а територіальну громаду. 
Це свідчить, що наш Основний Закон регулює 
питання місцевого самоврядування, спираю-
чись на концептуальні положення громадів-
ської доктрини місцевого самоврядування [2].

На думку М. Орзіха, територіальна гро-
мада – це первинний суб’єкт місцевого само-
врядування, який має власні інтереси, до 
складу якого входять громадяни України, іно-
земці, особи без громадянства, що постійно 
мешкають, або працюють на даній території, 
або володіють нерухомим майном, або спла-
чують місцеві податки та збори [4].

Розвиток територіальних громад в Україні 
є одним з найважливіших завдань держави 
в рамках реформи децентралізації в Україні. 
Поняття «розвиток» найчастіше пов’язаний 
з позитивними і бажаними змінами, що озна-
чають в кількісному трактуванні – зростання, 
і в якісному – прогрес. Налагоджені процеси 
в територіальних громадах (управлінські, куль-
турні, ресурсні тощо) забезпечують результа-
тивність у досягненні цілей, що підвищує рівень 
спроможностей громади та її самодостатність.

Спроможність громади, згідно з Концепцією 
реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні, 
передбачає її здатність самостійно або через 
органи місцевого самоврядування вирішувати 

питання місцевого значення щодо: розвитку 
місцевої економіки та інфраструктури; плану-
вання розвитку території громади; вирішення 
питань забудови та благоустрою території; 
надання житлово-комунальних послуг; орга-
нізації пасажирських перевезень на території 
громади; утримання вулиць і доріг у населених 
пунктах; громадської безпеки; гасіння пожеж; 
управління закладами середньої, дошкільної 
та позашкільної освіти; надання послуг швид-
кої медичної допомоги, первинної охорони 
здоров’я, з профілактики хвороб; розвитку 
культури та фізичної культури та багато ін. [1; 3]. 

Такий широкий спектр завдань, який постає 
перед територіальною громадою, має спира-
тися на відповідне ресурсне забезпечення тери-
торіальних громад, як зовнішнє, так і внутрішнє.

До зовнішніх джерел отримання ресурсу 
(фінансового) зокрема належать субвенції 
і дотації з Державного бюджету, залучення 
зовнішніх інвестиційних ресурсів тощо.  При 
цьому внутрішній ресурсний потенціал є на 
нашу думку основною умовою для успішного 
розвитку територіальних громад, вдале вико-
ристання якого дає можливість ефективно 
виконувати програми розвитку територіаль-
них громад і як наслідок бути в авангарді роз-
винених територій.

Внутрішній ресурсний потенціал терито-
ріальної громади складається з сукупності 
ресурсів територіальної громади які можуть 
використовуватись, мобілізовуватись та відтворю-
ватись з метою забезпечення потреб громади. 

Головною характеристикою ресурсного 
потенціалу є структура, для формулювання його 
змісту необхідно узагальнити підходи різних 
учених до структурування потенціалу. Зокрема, 
у вітчизняній літературі часто використовують 
підходи поділу ресурсного потенціалу або 
ресурсного забезпечення територіального 
розвитку чи розвитку громади на такі складові:

 - майновий, природно-ресурсний, вироб-
ничо-технічний, демографічний, фінансовий, 
науково-технічний, інтелектуальний, інфор-
маційний, інвестиційний, інноваційний тощо 
потенціали, а також територія з певним типом 
її інфраструктури – підхід до визначення скла-
дових ресурсного потенціалу територіальної 
громади [5; 6; 7, с. 198];

Природні ресурси у межах територіальних 
громад переважно належать до невідновлюва-
них, що зумовлює специфіку підходів до кон-
цептуальних основ їх сталого використання. 
При цьому основний акцент має робитися 
на досягненні допустимих компромісів між 
потребами використання мінерально-сиро-
винного або паливно-енергетичного  потенці-
алу громади задля її економічного та соціаль-
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ного розвитку й екологічними загрозами, що 
при цьому виникають. Як правило досягненню 
такого компромісу сприяє ощадливе і раціо-
нальне використання природних ресурсів, яке 
забезпечує мінімізацію їх вилучення з природ-
ного середовища. При цьому стрижнем такого 
раціонального, ощадливого  використання 
стає людський ресурс, а саме інтелектуаль-
ний, професійний, організаційно-управлін-
ський підхід під час так би мовити інвентари-
зації та планування при використанні ресурсів 
природного походження. 

Таким чином, якщо ми схематично зобра-
зимо структуру ресурсного забезпечення 
територіальної громади, особливу увагу на 
нашу думку ми маємо приділити саме люд-
ському потенціалу (Рис. 1).

Поняття  «потенціал», як правило, передба-
чає його оцінювання з визначенням конкретної 
структури. Структурна властивість потенціалу 
підтверджує прикладне значення досліджень 
цієї категорії . «Потенціал» також відзначається 
динамічністю і мінливістю з погляду факторних 
впливів. Отже, и його дослідження щодо кон-
кретного суб’єкта дозволяє не лише виявляти 
стан формування чи використання, але и пріо-
ритети відтворення та розвитку.

Розкриємо структурні складники ресурсів 
територіальної громади (Рис. 1).

До паливно-енергетичних ресурсів нале-
жать: 

1) традиційні;
2) паливо (перероблені в нафта, газ тощо);
3) енергія (залеж зал від якості переробки);
4) енергія мікрогес;
5) вітрова, сонячна, гідроенергетика; 
6) біоенергетика (побутові відходи, відходи 

тваринних ферм, аграрні відходи тощо).

До мінерально-сировинних ресурсів 
можемо віднести: 

1) водні ресурси;
2) земельні ресурси;
3) лісові ресурси;
4) ресурси надр; 
тощо.
До людського ресурсного потенціалу відно-

симо серед іншого таке:
1) культурно-творчі здібності та таланти;
2) інтелект;
3) знання та досвід;
4) професіоналізм;
5) організаційно-управлінські здібності; 
тощо (ідеї, соціальна єдність та ін.).
Як наслідок: наукові розробки, винаходи, 

проекти, технології, інформація, ін., що забез-
печує ефективне та доцільне використання 
усіх видів ресурсів територіальної громади 
загалом, а також забезпечує спроможність 
територіальних громад.

Під економічними ресурсами ми розуміємо 
вимірювані матеріальні ресурси: рухоме та 
нерухоме майно, будівлі, споруди промисло-
вого та іншого призначення; іншою складовою 
економічного ресурсу територіальної громади 
є фінансові ресурси у вигляді доходів загаль-
ного фонду бюджету (з податків, оренди, 
тощо), доходи спеціального фонду бюджету 
(податки, повернення позик та ін.), доходи 
бюджету розвитку, субвенції, гранти, тощо.

Уважно поглянувши на вищеописані 
ресурси, які можуть належати територіальній 
громаді в Україні, важливо відмітити ті, які за 
своїм походженням, формуванням та викорис-
танням матимуть відновлювальний характер.

Як зазначає Микола Федорович Рей- 
мерс,  відновлювані природні ресурси – це 
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ресурси, які мають здатність до самовіднов-
лення (через розмноження або інші природні 
цикли відновлення) за час співрозмірний 
з термінами їхнього споживання [8]. Серед 
таких природних ресурсів ми визначили віт-
рову, сонячну енергетику, земельні та лісові 
ресурси за умови ощадливого та раціональ-
ного використання. При цьому людський 
ресурсний потенціал, до якого з-поміж іншого 
входять здібності, знання, ідеї та творча діяль-
ність людини – представника громади, на наш 
погляд є запорукою як ефективного викори-
стання усього природного та економічного 
ресурсного спектру територіальної громади, 
так і основою для соціальної єдності, культур-
ного розвитку відповідних громад.

Виходячи з вищезазначеного можливо-
сті та перспективи використання ресурсного 
потенціалу територіальних громад в Україні 
залежать від розвитку та реалізації людського 
потенціалу, який стає наскрізним під час ефек-
тивного використання природних або еконо-
мічних ресурсів.

Отже суб’єктом управління людським 
потенціалом поряд із державою, економіч-
ними структурами, стає самостійна терито-
ріальна громада. І.Григор’єва відзначає важ-
ливість і ефективність комунітарної ідеології, 
яка все більше витісняє в успішно-розвинених 
країнах патерналізм, як ідеологічну модель 
розвитку територій. Ключовими стають взає-
модопомога та кооперація на основі власних 
ресурсів (знання, навичок, здібностей) задля 
вирішення проблем місцевого значення.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Дослідниця Е. Остром у 2009 р. отри-
мала Нобелівську премію з економіки «За 
дослідження в галузі економічної організації», 
дослідивши, як можуть територіальні спіль-
ноти, а не уряди чи приватні компанії успішно 
управляти спільними ресурсами [9]. Своїми 
емпіричними дослідженнями використання 
суспільних ресурсів у різних кутках пла-
нети вона довела ефективність місцевих 
громад в управлінні суспільними ресур-
сами. Особливість методологічного підходу 
Е. Остром полягає у тому, що на противагу 
теоріям публічного та приватного управління 
найкращий стан суспільних ресурсів забезпе-
чують користувачі спільних ресурсів, що мають 
довгострокову зацікавленість у їх збереженні 
та примноженні, інвестують у моніторинг та 
встановлення довіри. З часом територіальні 
громади знаходять та ухвалюють правила 
ефективного використання ресурсів.

Представлений у даному матеріалі науко-
во-практичний підхід до використання та роз-

витку ресурсного потенціалу територіальних 
громад в Україні вимагає професійної та пасіо-
нарної системи управління разом із запровад-
женням конкретних механізмів по узгодженню 
інтересів сьогодення з майбутніми інтере-
сами територіальних громад у динамічному 
макросередовищі (регіону, країни, світу).

Таким чином вважаємо доцільним подальше 
дослідження відновлювальних ресурсів тери-
торіальних громад в Україні разом із пошуком 
пасіонарних систем управління ресурсами у 
громаді які могли б забезпечити високий рівень 
розвитку територіальних громад в Україні.
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Наукова стаття присвячена правовому 
регулюванню окремих аспектів діяльності 
Вищої ради правосуддя. Одним із напрямів 
діяльності цього органу влади є звільнення 
суддів у разі порушення ними вимог законо-
давства України, які встановлюють право-
вий статус судді. Однією з підстав для звіль-
нення судді є набуття ним громадянства 
іншої держави.
Досліджено законодавчі і підзаконні акти 
України, які визначають правовий статус 
судді, правові засади діяльності Вищої ради 
правосуддя, основи взаємодії між органами 
виконавчої і судової влади. Вивчено праці 
науковців, які досліджували проблеми взає-
модії між органами влади, правовий статус 
і напрями діяльності Вищої ради правосуддя. 
Встановлено, що окремі норми підзаконних і 
законодавчих актів регулюють порядок вза-
ємодії між Вищою радою правосуддя та орга-
нами виконавчої влади. Водночас належного 
правового регулювання ці правовідносини 
не отримали.
Визначено, що взаємодія Вищої ради пра-
восуддя з органами державної влади – це 
окремий вид управлінських відносин, які 
полягають в обміні необхідною інформацією, 
виникають за волею однієї зі сторін і здійсню-
ються для виконання функцій кожного окре-
мого органу владу. Підтримано пропозицію 
народного депутата України про створення 
комісії Вищої ради правосуддя щодо взаємодії 
із органами виконавчої і законодавчої влади. 
Для організації безпосередньої взаємодії 
між Вищою радою правосуддя та органами 
Державної міграційної служби МВС України 
та МЗС України запропоновано розробити 
підзаконний акт – міжвідомчу інструкцію 
про організацію взаємодії із вказаних питань. 
У такій інструкції необхідно передбачити 
такі положення: 1) обов’язок органів вну-
трішніх або закордонних справ повідомляти 
Вищу раду правосуддя про отримання відо-
мостей про подвійне громадянство україн-
ського громадянина; 2) перевірку органами 
внутрішніх і закордонних справ відомостей 
про подвійне громадянство судді, які отри-
мані від Вищої ради правосуддя; 3) встанов-
лення конкретного строку для розгляду 
запитів Вищої ради правосуддя.
Ключові слова: суддя, звільнення, громадян-
ство, взаємодія, правосуддя.

The scientific article is devoted to the legal 
regulation of certain aspects of the High Council 
of Justice of Ukraine. One of the activities of 
this authority is the judges' dismissal in case 
they violate the requirements of the Ukrainian 
legislation, which establishes the legal status 
of judges. One of the grounds for dismissing a 
judge is obtaining the citizenship of another state 
by him.
Legislative and bylaws of Ukraine, which 
determine the legal status of a judge, the legal 
basis of the High Council of Justice, the basics of 
the interaction between the executive and judicial 
authorities, have been studied. The works of 
scholars who studied the problems of interaction 
between the authorities, the legal status, and 
activities of the High Council of Justice were 
studied.  It is established that norms of bylaws 
and legislative acts regulate the interaction 
procedure between the High Council of Justice 
and executive bodies. At the same time, these 
legal relations have not received proper legal 
regulation.
It is determined that the interaction of the High 
Council of Justice with public authorities is a 
separate type of administrative relationship, 
which consists in the exchange of necessary 
information, arises at the will of one of the parties, 
and is carried out to perform the functions of 
each authority. The proposal of the People's 
Deputy of Ukraine to establish a commission of 
the High Council of Justice on cooperation with 
executive and legislative bodies was supported. 
To organize direct interaction between the High 
Council of Justice and the bodies of the State 
Migration Service of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine and the Ministry of Foreign 
Affairs of Ukraine, it is proposed to develop an 
interagency instruction on the organization of 
cooperation on these issues. Such instruction 
should include the following provisions:  
1) the obligation of the bodies of internal or 
foreign affairs to notify the High Council of 
Justice of the receipt of the information on the 
dual citizenship of a Ukrainian citizen;
2) verification by the bodies of internal and foreign 
affairs of information on the dual citizenship of a 
judge received from the High Council of Justice;
3) setting a specific deadline for requests 
consideration from the High Council of Justice.
Key words: judge, dismissal, citizenship, 
interaction, justice.

Постановка проблеми. Одним із напря-
мів здійснення судової реформи в Україні було 
створення Вищої ради правосуддя (далі – ВРП). 
Цьому органу влади були передані повнова-
ження Президента та Верховної Ради України 
щодо прийняття рішення про звільнення суд-
дів. За таких умов порядок здійснення повно-
важень членами ВРП потребує належного 
правового регулювання. Однією з підстав 
для звільнення судді є набуття ним громадян-

ства іншої держави. Отже, вивчення правових 
засад взаємодії органів виконавчої і судової 
влади у разі набуття суддею громадянства 
іншої країни характеризується актуальністю.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми взаємодії різних органів влади 
та забезпечення діяльності ВРП привертають 
увагу дослідників у сфері права. Зокрема, 
правовідносини у сфері взаємодії органів 
виконавчої влади для виконання покладе-
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них на них завдань вивчали В. Ф. Коваль, 
В.І. Теремецький, Я. М. Малик, Р. І. Панчишин 
[1; 2; 3; 4] та інші науковці. Водночас у працях 
вказаних дослідників відсутній аналіз про-
блем, які виникають під час взаємодії ВРП 
з органами виконавчої влади.

Окремі аспекти правового статусу ВРП та 
здійснення нею своїх конституційних повно-
важень знайшли відображення у працях 
В. Т. Комзюка, О. Г. Турченка, С. В. Ревера 
[5; 6; 7]. Утім названі праці надають лише 
загальну характеристику повноважень цього 
органу влади і не містять аналізу порядку 
звільнення суддів. М.О. Материнко присвя-
тила свою працю особливостям звільнення 
судді з посади у разі порушення вимог щодо 
несумісності [8]. Однак питання звільнення 
судді у разі набуття ним громадянства іншої 
держави у її статті не розглядаються. Отже, і 
проблеми правового регулювання процедури 
звільнення судді у разі встановлення факту 
його належності до громадянства іншої кра-
їни, і проблеми взаємодії ВРП із органами 
виконавчої влади потребують ретельного 
наукового дослідження.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є дослідження правових засад взаємодії ВРП 
із органами виконавчої влади у разі набуття 
суддею іноземного громадянства. Основне 
завдання – запропонувати рекомендації щодо 
вдосконалення законодавства, яке регулює 
взаємодію між різними органами влади.

Виклад основного матеріалу. Правові 
засади виконання повноважень різними 
органами влади врегульовані законодав-
ством України. Взаємодія між органами влади 
повинна відбуватися на підставі дотримання 
норм права і в порядку, визначеному зако-
нодавством. Науковці, які досліджували про-
блеми взаємодії між різними органами влади, 
по-різному визначають це поняття. Зокрема, 
Я. М. Малик визначає взаємодію між органами 
державної влади і місцевого самоврядування 
як спільне вирішення економічних, соціальних і 
культурних проблем життєдіяльності окремого 
регіону [3, с. 300]. Р. І. Панчишин зауважує, що 
взаємодія між органами влади – це особли-
вий вид управлінських відносин, в які органи 
влади вступають з метою реалізації спільних 
цілей і завдань діяльності у сфері державного 
і муніципального управління на засадах рівно-
сті і оптимального співвідношення інтересів, 
які виражаються у координації і узгодженості 
дій учасників [4, с. 112]. На підставі наведених 
визначень можна запропонувати визначення 
взаємодії ВРП із органами державної влади як 
окремий вид управлінських відносин, які поля-
гають в обміні необхідною інформацією, вини-

кають за волею однієї зі сторін і здійснюються 
для виконання функцій кожного окремого 
органу влади.

Факт набуття суддею громадянства іншої 
країни має важливе значення для продов-
ження його повноважень та подальшого вико-
нання ним посадових обов’язків. Відповідно 
до п. 2 ч. 6 ст. 126 Конституції України повно-
важення судді припиняються у разі набуття 
суддею громадянства іншої держави [9]. 
Отже, факт вступу судді, який є громадяни-
ном України, до громадянства іншої держави 
унеможливлює подальше виконання ним своїх 
повноважень щодо здійснення правосуддя.

При цьому варто зауважити, що 
Європейська хартія про закон «Про статус 
суддів» не передбачає такого виду звільнення 
судді, як набуття ним громадянства іншої 
держави. Норми цього міжнародно-право-
вого документа закріплюють такі підстави для 
звільнення судді, як письмова заява судді, 
медична довідка про стан здоров’я, досяг-
нення граничного віку перебування на посаді, 
закінчення встановленого законом строку 
призначення на посаду, недбалість при вико-
нанні посадових обов’язків [10]. Отже, норми 
європейського законодавства не встанов-
люють обов’язкового звільнення судді у разі 
набуття ним громадянства іншої країни.

Перелік випадків, коли суддя набуває грома-
дянства іншої держави, міститься у законодав-
стві про судоустрій Згідно з ч. 2 ст. 121 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
набуттям суддею громадянства іншої дер-
жави визнаються наступні дії [11]. По-перше, 
отримання суддею статусу громадянина іншої 
держави в результаті дій, вчинених таким суд-
дею. Здійснити вчинки, необхідні для набуття 
громадянства іншої держави, суддя може осо-
бисто або від його імені та за його дорученням 
може діяти інша особа, яка матиме повнова-
ження представника. Важливо, що подання 
необхідних документів представником ство-
рить відповідні правові наслідки для самого 
судді. Тобто у цьому випадку суддя особисто 
бажає набути громадянства іншої держави 
для досягнення власної корисної або іншої 
мети. Він вчиняє активні дії для набуття гро-
мадянства іншої держави: збирає необхідні 
довідки, подає документи до уповноваженого 
органу іншої держави. Водночас, факт набуття 
іноземного громадянства суддя приховує від 
органів влади України і продовжує виконувати 
свої обов’язки.

По-друге, набуттям суддею громадянства 
іншої держави вважається відмова громадя-
нина України, який займає посаду судді, вчи-
нити дії для позбавлення себе статусу грома-
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дянина іншої держави. Варто пояснити, що 
відповідно до норм законодавства іноземної 
держави громадянин України, який обіймає 
посаду судді, може набути громадянства іншої 
держави автоматично. Наприклад, внаслідок 
факту проживання на певній території протя-
гом встановленого періоду часу, або внаслі-
док укладення шлюбу із громадянином іншої 
держави. Якщо судді стало відомо про набуття 
ним громадянства іншої держави, він повинен 
вжити дії для позбавлення іноземного гро-
мадянства протягом десяти днів з дня, коли 
він дізнався про отримання такого статусу. 
Варто звернути увагу на те, що набуття суддею 
громадянства іншої держави повинно спричи-
нити втрату суддею не лише посади, але й гро-
мадянства України.

Зазвичай у результаті набуття громадян-
ства або підданства іншої держави громадя-
нин України отримує паспорт цієї держави. 
У такому разі існує документ, який підтверджує 
іноземне громадянство. Водночас у випадку 
автоматичного набуття громадянства іншої 
країни паспорт може і не видаватися. Адже у 
такому разі громадянин України, який обіймає 
посаду судді, може навіть не підозрювати про 
його отримання або не звертатися за видачею 
паспорта. Водночас, якщо судді стане відомо 
про набуття ним громадянства іншої держави, 
то йому варто подати до уповноважених орга-
нів іноземної держави заяву про припинення 
іноземного громадянства.

Законодавство України встановлює пра-
вовий статус ВРП, а також передбачає поря-
док дій службовців ради у випадку отримання 
інформації про іноземне громадянство пев-
ного судді. В. Т. Комзюк наголошує, що під час 
вирішення питання про звільнення судді ВРП 
забезпечує громадський контроль над діяль-
ністю судової гілки влади. Цей орган влади 
не належить до жодної із гілок влади та пови-
нен забезпечувати здійснення правосуддя 
[5, с. 760]. Досліджуючи проблеми діяльності 
ВРП, О.Г. Турченко звертає увагу на дотри-
мання принципу верховенства права під час 
вирішення питання про звільнення судді служ-
бовцями цього органу влади [6, с. 42]. Отже, 
ВРП належить вирішальна роль у контролі за 
дотриманням суддями вимог законодавства, 
яке встановлює правовий статус судді.

Норми законодавства є правовою гаран-
тією дотримання об’єктивності і справедливо-
сті під час вирішення питання про звільнення 
судді. Відповідно до ст. 3 і ст. 56 Закону України 
«Про Вищу раду правосуддя» питання про 
звільнення судді у разі набуття ним громадян-
ства вирішується радою в порядку розгляду 
питань про порушення суддею вимог щодо 

несумісності. Згідно зі ст. 39 цього закону 
справа про порушення суддею вимог щодо 
несумісності може бути відкрита за заявою 
будь-якої особи, якій відомі відповідні факти. 
Вказаний закон встановлює вимоги щодо змі-
сту такої заяви. Відповідно до ст. 31 члени ВРП 
або дисциплінарний інспектор ради можуть 
звернутися із запитом про підтвердження іно-
земного громадянства судді до Міністерства 
внутрішніх справ України (далі – МВС України) 
або Міністерства закордонних справ України 
(далі – МЗС України) [12]. М. О.  Материнко 
звертає увагу на те, що справа щодо несу-
місності розглядається ВРП на її засіданні. 
Суддю, відносно якого подана відповідна 
заява, необхідно запросити на засідання ради. 
Законодавство про статус суддів встановлює 
детальний порядок розгляду дисциплінарної 
справи про звільнення судді у випадку пору-
шення ним вимог про несумісність [8, с. 157]. 
Отже, будь-який громадянин, якому стала 
відома інформація про набуття суддею гро-
мадянства іншої держави, може подати від-
повідну заяву до ВРП. Водночас важко уявити 
ситуацію, коли у розпорядженні певної особи 
може опинитися копія іноземного паспорту 
судді. Більш вірогідною є ситуація, коли органи 
внутрішніх справ або МЗС України отримують 
інформацію про набуття громадянами України 
іноземними громадянства.

Виходячи з норм українського законодав-
ства про громадянство, відомості про набуття 
громадянином України громадянства іншої 
держави повинні бути відомі МЗС України 
або МВС України. Адже відповідно до ст. 19, 
24 і 25 Закону України «Про громадянство 
України» набуття громадянином України гро-
мадянства іноземної держави є підставою 
для припинення громадянства. Подання про 
втрату особами громадянства України готу-
ють органи закордонних справ, після чого від-
повідні документи надсилаються на розгляд 
Комісії при Президентові України з питань 
громадянства. Подібне подання можуть також 
підготувати працівники Державної міграцій-
ною служби, котра є центральним органом 
виконавчої влади, який реалізує державну 
політику у сфері громадянства [13]. Отже, 
законодавство встановлює обов’язок органів 
внутрішніх справ та МЗС України повідомляти 
Президента України про набуття громадяни-
ном України іноземного громадянства.

Норми про взаємодію між міграційною 
службою, МЗС України та Комісією при 
Президентові України з питань громадянства 
встановлені підзаконними актами. Згідно із 
пп. 3 п. 4 Положення про ДМС України пра-
цівники вказаної служби здійснюють у межах 
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компетенції провадження з питань припи-
нення громадянства України та подають від-
повідні документи на розгляд Комісії при 
Президентові України з питань громадянства 
[14]. Відповідно до пп. 74 п. 3 Положення 
про МЗС України одним із завдань міністер-
ства є підготовка документів про припинення 
громадянства України [15]. Як зазначено у 
п. 87 Положення про Комісію при Президентові 
України з питань громадянства для припи-
нення громадянства України працівники МЗС 
України або ДМС МВС України повинні надати 
названій комісії такі документи: документ, що 
підтверджує добровільне набуття громадя-
нином України громадянства іншої держави. 
А також документ, що підтверджує досягнення 
повноліття громадянином України на момент 
набуття ним громадянства іншої держави [16]. 
Отже, у разі отримання органами внутрішніх 
справ або МЗС України відомостей про набуття 
громадянином України громадянства іншої 
держави, вони повинні вчинити наступні дії. 
По-перше, скласти подання про припинення 
громадянства України та додати до нього 
необхідні документи. А, по-друге, звернутися 
до Комісії при Президентові України з питань 
громадянства із таким поданням. У подаль-
шому питання про припинення громадянства 
України буде вирішуватися головою держави. 
Однак законодавство не передбачає обов’язку 
органів внутрішніх або закордонних справ 
повідомляти про факт набуття іноземного гро-
мадянства інші органи влади в Україні. Така 
ситуація погіршує умови взаємодії між ВРП та 
міністерствами зовнішніх і внутрішніх справ.

Необхідно відзначити, що норми, які вста-
новлюють правовий статус Державної мігра-
ційної служби України або МЗС України, містять 
окремі положення про співпрацю цих орга-
нів влади з іншими. Згідно з п. 8 Положення 
про МЗС України міністерство взаємодіє з 
іншими державними органами, органами міс-
цевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями [15]. Відповідно 
до п. 8 Положення про ДМС України служба 
здійснює взаємодію із органами виконав-
чої влади, органами і службами, утвореними 
Президентом України або Кабінетом Міністрів 
України [14]. Згідно з ч. 4 ст. 37 Закону України 
«Про Кабінет Міністрів України» уряд України 
взаємодіє з ВРП, іншими органами та уста-
новами системи правосуддя з питань, відне-
сених до їх компетенції [17]. Наголосимо, що 
ст. 31 Закону України «Про Вищу раду право-
суддя» встановлює право членів ради зверта-
тися із запитами до органів державної влади 
та місцевого самоврядування, їхніх посадових 
осіб [12]. Із великою ймовірністю можна перед-

бачити необхідність звернення із запитом 
службовців ВРП до органів міграційної служби 
МВС України або МЗС України для перевірки 
інформації, яка викладена у скарзі окремого 
громадянина щодо порушення суддею вимог 
про несумісність, наявність у судді громадян-
ства іншої держави. С. В. Ревер наголошує 
на тому, що взаємодія ВРП із органами зако-
нодавчої та судової влади не повинна підри-
вати незалежність судової системи [7, с. 60]. 
Отже, певні нормативно-правові засади для 
взаємодії ВРП із органами виконавчої влади 
встановлені законодавчими і підзаконними 
актами. Водночас конкретний механізм здійс-
нення такої взаємодії підзаконними актами не 
передбачений. Особливості взаємодії органів 
влади для встановлення факту набуття суддею 
іноземного громадянства також у законодав-
стві не закріплені.

Для вдосконалення порядку взаємодії ВРП з 
органами державної виконавчої влади народ-
ним депутатом України В. В. Колюхом у червні 
2020 року внесено проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо організаційно-правового 
регулювання взаємодії окремих органів дер-
жавної влади», включений до порядку денного 
під № 1708-ІХ. Цей законопроект передба-
чає включення до Закону України «Про Вищу 
раду правосуддя» нової статті, яка б регулю-
вала статус Комісії по взаємодії ВРП з орга-
нами державної влади із питань утворення, 
реорганізації, ліквідації та функціонування 
судів, судоустрою і статусу суддів [18]. Згідно 
з нормами вказаного законопроекту згадана 
комісія, насамперед, повинна взаємодіяти із 
Верховною Радою України та Президентом 
України. Ключовим напрямом взаємодії є 
оцінка законопроектів та надання консуль-
тативного висновку щодо законопроектів 
про утворення, реорганізацію та ліквідацію 
судів. Однак взаємодія з органами державної 
влади з питань припинення повноважень судді 
не передбачена нормами законопроекту. 
Вважаємо, що правові засади обміну інфор-
мацією, яка свідчить про наявність підстав для 
припинення повноважень судді, між органами 
влади повинні бути закріплені у Законі України 
«Про Вищу раду правосуддя» та деталізовані 
у  підзаконних актах.

Висновки. Взаємодія ВРП з органами дер-
жавної влади – це окремий вид управлінських 
відносин, які полягають в обміні необхідною 
інформацією, виникають за волею однієї зі 
сторін і здійснюються для виконання функцій 
кожного окремого органу владу. Правовою 
основою взаємодії ВРП із органами виконавчої 
влади з питань набуття суддею громадянства 
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іншої країни є Закони України «Про Вищу раду 
правосуддя», «Про Кабінет міністрів України», 
Положення про Державну міграційну службу 
МВС України та про МЗС України. Окремі 
норми підзаконних і законодавчих актів регу-
люють порядок взаємодії між ВРП та органами 
виконавчої влади. Утім належного правового 
регулювання ці правовідносини не отримали.

Для вдосконалення правового регулю-
вання взаємодії ВРП із органами виконав-
чої влади необхідно підтримати законопро-
ект, запропонований народним депутатом 
України В. В. Колюхом у червні 2020 року «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо організаційно-правового регу-
лювання взаємодії окремих органів державної 
влади». Цей проект передбачає створення у 
складі ВРП окремої Комісії по взаємодії ради 
з органами державної влади із питань утво-
рення, реорганізації, ліквідації та функціо-
нування судів, судоустрою і статусу суддів. 
Водночас серед функцій вказаної комісії необ-
хідно передбачити обмін інформацією з орга-
нами внутрішніх справ та МЗС України з питань 
набуття суддею громадянства іншої держави.

Для організації безпосередньої взаємодії 
між ВРП та органами Державної міграційної 
служби МВС України та МЗС України необ-
хідно розробити підзаконний акт – міжвідомчу 
інструкцію про організацію взаємодії з вказа-
них питань, в якій передбачити такі положення:

1. У випадку отримання інформації орга-
нами внутрішніх або закордонних справ про 
подвійне громадянство українського грома-
дянина відповідні відомості необхідно повідо-
мити до ВРП. Цей орган повинен здійснити 
перевірку щодо зайняття таким громадянином 
посади судді.

2. Якщо окремий громадянин звертається 
до ВРП зі скаргою про наявність у певного 
судді громадянства іншої країни, то для пере-
вірки такої інформації ВРП направляє запит до 
МЗС або ДМС МВС України.

3. Встановлюється десятиденний або 
тридцятиденний строк розгляду відповідного 
запиту органу державної влади.

Розробка і прийняття такого документа 
повинна покращити взаємодію між різними 
органами влади з питань отримання відомо-
стей про наявність у судді громадянства іншої 
країни.
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У статті розглянуто нормативно-правові 
акти, законодавчу базу у сфері становлення 
державної служби в Україні. Встановлено, що 
до сьогодні державна служба в Україні, про-
йшла сім етапів становлення, починаючи із 
1995 року, із розроблення проєкту Концеп-
ції адміністративної реформи, та наразі 
перебуває на «цифровому етапі» публічної 
служби. 
Визначено, що у сучасних реаліях, інновацій-
ний компонент можливий у вигляді модер-
нізації способів надання інформації грома-
дянам та посиленні здатності громадян 
протистояти корупції. Розглянутий досвід 
розвинених країн, де активно впроваджу-
ються сучасні інформаційні технології такі 
як: технології обробки великих обсягів даних 
(Big Data), розподіленої книги (DLT), блокчейн, 
інтелектуальний аналіз даних (Data Mining), 
та інших. 
Розглянутий досвід Республіки Корея, Сінга-
пуру, США та Естонії. Прикладом широкого 
впровадження цифрових державних послуг 
у світі є Естонія, яка побудувала цифрові 
системи майже для всіх державних послуг 
(e-Estonia), вітчизняним аналогічним пер-
спективним прикладом може виступати 
проект «Дія». 
Обґрунтовано, що процеси цифровізації в 
державному управлінні, сприяють підви-
щенню ефективності політики держави, 
забезпечують її оптимальне функціону-
вання, об’єктивність, дозволяють знижу-
вати витрати на підтримання правопорядку 
та мінімізують вплив людського фактора у 
зазначеній сфері. 
Відзначено, що технології, засновані на ней-
ронних мережах та децентралізованих, син-
хронізованих базах даних фундаментально 
змінять характер державного управління 
та здатні значно знизити ризики правопо-
рушень у майбутньому. Визначено, що пере-
ваги цифровізації можуть здійснюватись 
лише за наявності відповідних інфраструк-
тур, положень, фінансових ресурсів та пер-
соналу, підготовленого з питань інформа-
ційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: державне управління, циф-
ровізація, державна служба, публічне управ-
ління, інформаційні технології.

The article considers the legal acts, the legal 
framework in the field of civil service in Ukraine. 
It is established that to date, the civil service 
in Ukraine has undergone seven stages of 
formation, since 1995, with the development of 
the draft Concept of Administrative Reform, and 
is currently in the "digital stage" of public service.
It is determined that in modern realities, the 
innovative component is possible in the form of 
modernization of ways of providing information 
to citizens and strengthening the ability of 
citizens to resist corruption. The experience of 
developed countries, where modern information 
technologies are actively implemented, such 
as: Big Data processing technologies (DLT), 
distributed books (DLT), blockchain, data mining 
(Data Mining), and others.
The experience of the Republic of Korea, 
Singapore, the USA and Estonia is considered. 
An example of the widespread introduction of 
digital public services in the world is Estonia, 
which has built digital systems for almost all 
public services (e-Estonia), a similar domestic 
promising example is the project "Action".
It is substantiated that the processes of 
digitalization in public administration, increase 
the effectiveness of state policy, ensure its 
optimal functioning, objectivity, reduce the cost 
of maintaining law and order and minimize the 
impact of the human factor in this area.
It is noted that technologies based on neural 
networks and decentralized, synchronized 
databases will fundamentally change the nature 
of public administration and can significantly 
reduce the risk of future offenses. It is determined 
that the benefits of digitalization can be 
realized only in the presence of appropriate 
infrastructures, regulations, financial resources 
and personnel trained in information and 
communication technologies.
Key words: public administration, digitalization, 
public service, public administration, information 
technologies.

Позитивний розвиток сучасної соціаль-
ної, правової держави, розвиток суспільства 
значною мірою залежать від якості публічного 
управління (ефективності та результативності, 
справедливості та людяності, цілісності та 
системності, розумної раціональності тощо) 
та його адекватного та збалансованого поєд-
нання з іншими видами управління. 

Без належного публічного управління 
неможливо забезпечити розвиток суспіль-
ства на його соціально очікуваної та соці-
ально затребуваної модальності. Тому ство-
рення такого публічного управління, яке за 
своїми вищеназваними якостями (пара-
метрами) відповідало б таким соціальним 
запитам, очікуванням і вимогам, конститу-

ційним імперативам, що пов’язують і «про-
шивають» публічне управління, а також 
проєктно-планувальним та програмним 
поглядам вищих органів держави, лежить  
(має бути закладено) в основі будь-яких 
зусиль щодо реформування публічного сек-
тору, насамперед – щодо проведення адмі-
ністративної реформи.

Реформа державної служби в Україні, 
історично, сформувалася в декілька етапів 
(табл.1), в період яких було прийнято най-
важливіші нормативні-правові акти, які впли-
нули на становлення нової державної служби 
в Україні. Варто відмітити, що й станом на 
2022 рік, реформа продовжує відбуватися і 
наразі характеризується, як «цифровий етап». 
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Як бачимо із аналізу вітчизняної законо-
давчої бази, на сьогодні, сегмент інформацій-
ного законодавства формує окрему складову 
в загальній структурі національного законо-
давства, яка носить міжгалузевий та міждис-
циплінарний характер. 

Водночас, цифровізація системи держав-
ного управління є потужним фактором проти-
дії корупції. Сучасні технологічні можливості 
дозволяють удосконалювати антикорупційну 
політику за допомогою забезпечення відкри-
тості та прозорості управлінських процесів, 
зміцнення довіри до урядів, підвищення чес-
ності та непідкупності державного сектору та 
підзвітності шляхом зміцнення верховенства 
права на основі динамічної участі та залу-
чення громадян.

Як ми вже описували у попередніх публі-
каціях, інноваційний компонент публічного 
управління процесами протидії корупції мож-
ливий в сучасних реаліях у вигляді модерніза-
ції способів надання інформації громадянам 
та посиленні здатності громадян протистояти 
корупції. Таким компонентом, зокрема, все 
активніше стають оновлювані ІКТ та діджиталі-
зація публічних послуг [15, c. 76]. 

На сьогодні, в нашій країні, цифровізація 
державного управління є несистематизова-
ною та має ряд прогалин. Тому зараз, ведеться 
активна робота з її вдосконалення та ефек-

тивного впровадження інформаційно-комуні-
каційних технологій у відповідні процеси. Тут 
варто відмітити успішний досвід розвинених 
країн. Так, в Республіці Корея IT-платформа 
"OPEN" дозволяє громадянам через Інтернет 
контролювати процес розгляду своїх звернень 
до державних служб [2, c. 51].

Сінгапур за рахунок цифровізації дер-
жавних послуг та активного використання 
IT-технологій значно скоротив державний 
апарат, й відповідно зменшив витрати на їх 
фінансування. Так, у закладах, що часто відві-
дуються громадянами, встановлені термінали 
отримання електронних послуг та довідкової 
інформації, а державні портали послуг макси-
мально інтегровані з мобільними пристроями 
для полегшення процедури взаємодії із дер-
жавою [1, c. 34].

Залежно від намічених цілей у публічному 
управлінні існують наступні IT-технології:

1. Цифрові державні послуги та електро-
нний уряд. Ці інструменти значно розширю-
ють доступ до суспільної інформації, моніто-
рингу діяльності посадових осіб, оцифрування 
державних служб та забезпечення звітності. 
Прикладом широкого впровадження цифро-
вих державних послуг у світі є Естонія [3], яка 
побудувала цифрові системи майже для всіх 
державних послуг (e-Estonia), вітчизняним 
аналогічним перспективним прикладом може 

Таблиця 1
Етапи становлення державної служби в Україні

№ Роки Характеристика

1 1995–2000 рр.

проєкт Концепції адміністративної реформи, створення Державної комі-
сії з проведення в Україні адміністративної реформи, схвалення Концепції 
адміністративної реформи Президентом, розроблення теоретичних основ 
щодо проведення всіх складників адміністративної реформи. Прийняття 
Законів України (далі – ЗУ) «Про місцеві державні адміністрації» [10] та 
«Про місцеве самоврядування в Україні» [9]; укази Президента щодо 
складу Уряду тощо;

2 2001–2005 рр. період становлення компонентів системи виконавчої влади та «пристосу-
вання» цих елементів до реальних умов.

3 2006–2009 рр. ЗУ «Про Кабінет Міністрів України», розробка законопроєкту «Про мініс-
терства та інші центральні органи виконавчої влади».

4 2010 р.
оновлений ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» [8]. Згодом було видано 
Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» [11]

5 2011–2013 рр.

прийняття ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади» [14], ЗУ «Про 
адміністративні послуги» [6], затверджено розпорядження Кабінету 
Міністрів України, створення «Концепції розвитку електронного уряду-
вання в Україні»

6 2014–2017 рр.
внесенням змін до Конституції України і приведенням у відповідність до 
Основного Закону держави всієї нормативно-правової бази. Прийняття 
прийняття ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» [7], тощо.

7 2018 – сього-
дення

 «цифровий» етап адміністративної реформи, схвалення Концепції роз-
витку електронного урядування; Концепції розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018–2020 рои [5], прийнята Стратегія рефор-
мування державного управління України на 2022- 2025 роки [4]
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виступати проект «Дія». Основою естонської 
інфраструктури електронного управління є 
платформа обміну даними X-Road, яка з’єд-
нує всі служби електронного уряду, здатні 
взаємодіяти та обмінюватися інформацією. 
Так, згідно з e-identity в Естонії кожна людина 
може надати цифровий підпис, використо-
вуючи свою ID-карту, Mobile-ID або Smart-ID, 
щоб безпечно ідентифікувати себе та користу-
ватись електронними послугами. Така іденти-
фікація пропонується і іноземцям, які ведуть 
бізнес в Естонії, що дозволяє їм звертатися 
до електронних урядових послуг та порта-
лів. Естонія стала першою країною у світі, яка 
використала можливість голосування через 
інтернет на виборах.

2. Технології обробки великих обсягів даних 
(Big Data) – сукупність підходів, інструментів та 
методів обробки великих обсягів даних струк-
турованих для отримання результатів, що 
сприймаються людиною. Технології Big Data 
за рахунок підвищення автоматизації, точності 
та частоти процесів прийняття рішень, доз-
воляють на основі аналізу ризиків виробляти 
рекомендації щодо здійснення ефективного 
управління. Прикладом є австралійське подат-
кове управління, яке використовує технологію 
Big Data для збору доказів про здійснення дер-
жавними службовцями корупційних правопо-
рушень, ідентифікації підозрілих транзакції до 
офшорних зон.

3. Технології розподіленої книги (DLT) та 
блокчейн. Блокчейн використовується для 
пом’якшення високоризикових угод в облас-
тях, які особливо схильні до ризиків, таких 
як реєстрація власності, право власності на 
землю та укладання державних договорів. 
Використання технології blockchain може 
підвищувати прозорість і запобігати шах-
райству, посилюючи можливий нагляд та 
підзвітність. Уряди можуть використати тех-
нологічний потенціал розподіленого реєстру 
щодо публічних угод та документів, напри-
клад, для відстеження бюджетних видатків, 
збереження земельних записів та реєстрів 
компаній або зміни контрактних та платіжних 
систем. Дуже корисним, враховуючи війну в 
Україні, є досвід датського уряду, який вико-
ристовує blockchain при розподілі допомоги 
в табори біженців. Люди, які живуть у табо-
рах для біженців, отримують допомогу через 
технологію blockchain у парі з біометричним 
ідентифікатором: у магазині біженці платять 
буквально миттєво - сканер очей розпізнає їх 
і кількість грошей, до яких вони мають доступ, 
а потім обробляє транзакцію менш ніж за 
секунду та зберігає її на блокчейні. Цифрова 
ідентифікація може допомогти біженцям 

побудувати нове життя, де вони могли б під-
твердити свою особу, отримати банківські 
рахунки, зарплату та право голосу, підтри-
мати здоров’я та зареєструвати власність.

4. Технології інтелектуального аналізу даних 
(Data Mining). Ця технологія відноситься без-
посередньо до антикорупційних програмних 
інструментів, що розробляються спеціально для 
виявлення шахрайства та оперативного реагу-
вання з його виникнення. Європейська Комісія 
спільно з Transparency International розробили 
подібне програмне забезпечення для аналізу 
даних. Це програмне забезпечення допома-
гає ідентифікувати проєкти, схильні до ризиків 
шахрайства, конфлікту інтересів або порушень. 

Так, компанія Palantir із США (капіталіза-
ція 20 млрд доларів), збирає дані із закритих 
та відкритих джерел, аналізує їх і результатам 
будує залежності, визначає аномалії тощо. 
Клієнтами організації виступають практично 
всі правоохоронні органи та армія США. Вони 
використовують Palantir для виявлення пов’я-
заних осіб, змов, прихованих альянсів, пере-
вірки на правдивість даних, що заповнюються 
і т.д.. В даний час компанія активно освоює 
комерційний сектор, пропонуючи компаніям 
послуги з визначення шахрайства у фінансо-
вому секторі, пов’язаних осіб працевлашту-
вання та багато іншого.

5. Технології краудсорсингу (crowdsourcing). 
До цифрових технологій, спрямованих на 
збирання та подальший аналіз інформації з 
метою виявлення закономірностей та тен-
денцій, відносяться також краудсорсингові 
платформи. Використання даних платформ 
передбачає створення певної цифрової еко-
системи, де кожна людина має можливість 
залишити анонімне повідомлення про пра-
вопорушення. Краудсорсингові платформи з 
протидії корупції створені в Республіці Корея 
(OPEN), Угорщині (K Monitor), Індії, Кенії (I Paid 
a Bribe), Литві (Manoseimas), Великобританії 
(FixMyStreet), США (SeeClickFix), Морокко 
(Mamdawrinch), Пакистані (Citizen Feedback 
Model), КНР (CCDI), Македонії (Draw a Red 
Line), Румунії (Bribe Market), Філіппінах (Check 
My School) та ін. [2, c. 60].

Як бачимо, у зв’язку із євроінтеграційним 
напрямком України, актуальним є предметне 
вивчення зарубіжного досвіду у сфері впро-
вадження сучасних технологій у систему пра-
восуддя, виявлення позитивних аспектів і що 
не менш важливо потенційних ризиків. Одним 
із найважливіших аспектів є те, що впрова-
дження та функціонування будь-яких інфор-
маційних, телекомунікаційних та інформа-
ційно-телекомунікаційних систем в органах 
публічної влади потребує обов’язкового роз-
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роблення нормативно-правових актів, які рег-
ламентують напрями створення, розгортання 
і експлуатації цих систем, а також порядок 
обробки та циркуляції інформаційних пото-
ків між інформаційними ресурсами органів 
державної влади. Поєднання інформаційних, 
телекомунікаційних та інформаційно-телеко-
мунікаційних систем органу державної влади 
і є е-Міністерство, е-Служба і е-Агентство та 
є одними із складових електронного уряду-
вання [16, c. 140].

Провівши дослідження, можемо конста-
тувати, що на сьогодні в Україні постає необ-
хідність формування систематичної ієрархії 
нормативно-правових актів, що будуть опти-
мально регулювати розвиток інформаційного 
суспільства, процеси цифровізації органів 
публічної влади та запровадження електро-
нного урядування для найкращого його функ-
ціонування у сучасних реаліях.
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У статті проаналізовано вплив менедж-
менту соціальної сфери в умовах децен-
тралізації на соціально-економічний розви-
ток України. На основі аналізу літератури 
визначено сутність соціально-економічного 
розвитку. Встановлено, що організаційні 
процеси децентралізації в Україні спрямо-
вані на реорганізацію майнових та фінансо-
во-господарчих відносин у соціальній сфері з 
метою підвищення доступності та якості 
послуг, що надаються закладами соціаль-
ної інфраструктури. До закладів соціаль-
ної інфраструктури відносяться медичні, 
культурно-побутові заклади, а також 
заклади освіти. Варто також зауважити,  
що наразі механізми децентралізації в Укра-
їні перебувають у стадії удосконалення, 
тому існують труднощі у передачі повно-
важень на місця, зумовлені такими проти-
річчями: повноваження місцевих держав-
них адміністрацій повністю дублюються 
органами місцевого самоврядування; прин-
цип розподілу влади; суперечності в сфері 
делегування повноважень. Відмічено, що 
основним пріоритетом децентралізації 
управління у соціальній сфері є оптиміза-
ція мережі на різних рівнях управління та 
зростання автономії закладів.
Констатовано, що основою децентраліза-
ції системи управління освітою є концепція 
фінансування в розрахунку на одного учня за 
методом розподілу бюджетних коштів. Міс-
цеві органи з центрального бюджету отри-
мують фіксовані суми фінансування залежно 
від кількості учнів.
Встановлено, що реформування медичної 
галузі відзначається переходом закладів 
охорони здоров’я у безпосереднє підпорядку-
вання органів місцевої влади, ще слугує ство-
ренням конкурентних умов для оптимізації і 
розвитку закладів медичної інфраструктури 
та підвищення якості медичних послуг.
Висвітлено функції відповідальних органів 
місцевого самоврядування у напрямку забез-
печення соціальних послуг і здійснення соці-
ального захисту.

Ключові слова: децентралізація, соціаль-
но-економічний розвиток, соціальна сфера, 
повноваження, органи місцевої влади.

The article analyzes the impact of social 
management in decentralization on the socio-
economic development of Ukraine. Based on 
the analysis of the literature, the essence of 
socio-economic development is determined. It 
is established that the organizational processes 
of decentralization in Ukraine are aimed 
at reorganizing property and financial and 
economic relations in the social sphere in order 
to improve the availability and quality of services 
provided by social infrastructure institutions. 
Social infrastructure institutions include medical, 
cultural and household institutions, as well as 
educational institutions. It is also worth noting 
that decentralization mechanisms in Ukraine are 
currently being improved, so there are difficulties 
in devolution due to the following contradictions: 
the powers of local state administrations are 
completely duplicated by local governments; the 
principle of separation of powers; contradictions 
in the field of delegation. It is noted that the main 
priority of decentralization of management in the 
social sphere is the optimization of the network 
at different levels of government and increasing 
the autonomy of institutions.
It is stated that the basis for the decentralization 
of the education management system is the 
concept of funding per student by the method 
of distribution of budget funds. Local authorities 
receive fixed amounts of funding from the central 
budget depending on the number of students.
It is established that the reform of the medical 
sector is marked by the transition of health 
care facilities to the direct subordination of local 
authorities, also serves to create competitive 
conditions for the optimization and development 
of medical infrastructure and improve the quality 
of medical services.
The functions of the responsible bodies of local 
self-government in the direction of providing 
social services and implementation of social 
protection are highlighted.
Key words: decentralization, socio-economic 
development, social sphere, powers, local 
authorities.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Соціально-економічні українського 
суспільства слугують рушійною силою карди-
нальних змін демократизації. Організаційний 
процес побудови ефективних моделей вза-
ємодії системи державної влади із місце-
вим самоврядуванням в умовах децентра-
лізації покликаний задовільнити орієнтири 

України відповідати Міжнародним стандар-
там. Основою світового розвитку політичних 
структур виступає децентралізація як держа-
вотворча реформа владних систем у держа-
вах. Необхідність впровадження децентра-
лізації в Україні важко переоцінити, оскільки 
вона слугує ключовою ланкою розвитку укра-
їнської держави в галузі формування інсти-
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туційних засад взаємодії органів державної 
влади та громадянського суспільства; забез-
печує можливості для взаємообумовленого 
розвитку органів державної влади та інститутів 
громадянського суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Системою децентралізації в Україні 
охоплюється реформування багатьох сфер. 
Механізми реформування соціальної сфери в 
умовах децентралізації є важливою складовою 
в системному дослідженні процесів децентра-
лізації і формування концепцій регіонального 
розвитку. Сучасними дослідниками акценту-
ється увага на визначенні пріоритетних прин-
ципів збалансованого соціально-економіч-
ного розвитку регіонів. О.Амосов, С. Варналій, 
О. Кірдан, В. Малиновський, В. Стойко, 
Л. Чернюк та інші дослідники присвячують 
свої праці різним аспектам взаємодії органів 
державного управління і місцевого самовря-
дування. Важливим для нашого дослідження 
є сутність соціально-економічного розвитку. 
Перш за все, розвиток не постає як проста 
зміна, а лише така, що передбачає нову якість. 
Уся відмінність розвитку від зміни полягає 
у його проходженні не будь-де, а в структурі 
об’єкта. Базою розвитку є не лише минуле, 
а й майбутнє, проявом якого постають стан-
дарти або еталони, до яких прагнуть [6, с. 69]. 
В. Мельник висловлює розуміння соціально- 
економічного розвитку як режиму функціону-
вання регіональної системи, який забезпечує 
позитивну динаміку параметрів рівня життя 
населення за рахунок стійкого і збалансо-
ваного відтворення соціального, господар-
ського, ресурсного та екологічного потенціа-
лів території [2, с. 126].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. В Україні постійно здій-
снюються комплексні дослідження соціаль-
но-економічного стану української держави. 
Отримані дані демонструють ґрунтовні реаліс-
тичні результати і дозволяють робити кількісну 
і якісну оцінку ефективності функціонування 
реформ. Фахівці різних галузей в межах своєї 
діяльності здійснюють прогнозування дина-
міки їх розвитку в розрізі регіонів України або 
порівняно з регіонами країн ЄС. У фокусі комп-
лексних досліджень постійно перебувають такі 
аспекти: зростання виробництва і доходів; 
зміни в інституційній, соціальній і адміністра-
тивній структурах суспільства; зміни в суспіль-
ній свідомості; зміни в традиціях і звичках. 
Однак, постійні коливання показників рівнів 
ефективності та результативності регулюю-
чих заходів, обмеженість ресурсів для їх реа-
лізації, постійна динаміка потреб суспільства 
у соціальній сфері зумовлюють необхідність 

удосконалення наукових засад регулювання 
регіональної економіки.

Мета статті: проаналізувати вплив 
менеджменту соціальної сфери в умовах 
децентралізації на соціально-економічний 
розвиток України.

Виклад основного матеріалу. Організа- 
ційні процеси децентралізації в Україні спря-
мовані на реорганізацію майнових та фінансо-
во-господарчих відносин у соціальній сфері з 
метою підвищення доступності та якості послуг, 
що надаються закладами соціальної інфра-
структури. До закладів соціальної інфраструк-
тури відносяться медичні, культурно-побутові 
заклади, а також заклади освіти. Також закла-
дами соціальної інфраструктури є об’єкти спе-
ціального призначення, які функціонують для 
обслуговування малозахищених та непрацез-
датних осіб і надають їм соціальну допомогу.

Категорія «соціально-економічний роз-
виток» відображає вплив рівня економічного 
розвитку господарюючих суб’єктів на розв’я-
зання соціальних проблем країни та її грома-
дян, тобто процес формування та розвитку 
відносин між господарюючими суб’єктами та 
соціальними групами населення [7].

Соціально-економічний розвиток науковці 
розглядають у логічній єдності із соціальними 
параметрами розвитку. Більше того, соціальні 
характеристики давно вже стали повноправ-
ними показниками, що оцінюють ступінь роз-
витку будь-якого регіону [1].

Як показує вітчизняна практика, взаємодія 
органів державної влади та місцевого само-
врядування у соціальній сфері відзначається 
складністю чинників, пов’язаних з вирішен-
ням соціальних проблем: 1) забезпечення 
економічної основи соціальної стабільності, 
скорочення соціальної напруженості; 2) забез-
печення раціонального перерозподілу прибут-
ків; 3) забезпечення більш повної зайнятості 
населення; 4) формування умов розширеного 
відтворення робочої сили, виявлення інтелек-
туальних здібностей людини (розвиток, пере-
підготовка кадрів).

Виклики і ризики, які виникають і перед 
державою і перед територіальними грома-
дами, стимулюють здійснювати передачу 
повноважень на місця, що є провідним прин-
ципом децентралізації управління. І тоді вини-
кає ситуація, що державні органи влади деле-
гують свої повноваження на голів громад, а 
органи місцевого самоврядування не готові 
сприйняти такий виклик. Виникає проблема 
передачі повноважень на місця, яка виникає 
через такі протиріччя [4]:

 – повноваження місцевих державних адмі-
ністрацій повністю дублюються органами 
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місцевого самоврядування. Досвід зарубіж-
них країн застосовується опосередковано, 
оскільки існують різні моделі делегування 
повноважень на місця, і як наслідок, відбува-
ється фрагментарне розмежування об’єктів 
управління. Таким чином виникають проти-
річчя в сфері компетенцій органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування;

 – принцип розподілу влади. Суперечність 
полягає у тому, що органи місцевого самовря-
дування, не маючи статусу органу виконавчої 
влади, мають права виконавчої влади і можуть 
виконувати її функції;

 – суперечності в сфері делегування 
повноважень.

Однак, не зважаючи на ці протиріччя, 
децентралізація має комплексний характер і 
стала основним пріоритетом урядової полі-
тики. Тому нівелювання негативних впливів та 
усунення суперечностей відбувається в умо-
вах оперативного реагування.

Ускладнення процесу децентралізації поля-
гає в темпах її розгортання. Невідповідність 
темпу децентралізації до спроможності гро-
мад реалізовувати реформи негативно позна-
чається на соціально-економічному розвитку 
територіальних громад, складовою якого є 
і розвиток соціальної сфери.

Основним пріоритетом децентраліза-
ції управління у соціальній сфері є оптимі-
зація мережі на різних рівнях управління та 
зростання автономії закладів.

Розглянемо особливості децентраліза-
ції соціальної сфери в громадах на прикладі 
закладів освіти, закладів охорони здоров’я 
та соціального захисту.

Як свідчить практика децентралізації в Україні, 
основою децентралізації системи управління 
освітою є концепція фінансування в розрахунку 
на одного учня за методом розподілу бюджет-
них коштів. Місцеві органи з центрального 
бюджету отримують фіксовані суми фінансу-
вання залежно від кількості учнів. Розрахунок 
коштів відбувається по формулі з використан-
ням ряду коефіцієнтів, що забезпечують спра-
ведливість по відношенню до учнів із різними 
потребами. Перехід до фінансування в розра-
хунку на одного учня відбувається паралельно 
з принципом «гроші ідуть за дитиною» [5].

Початок реформування галузі охорони здо-
ров’я відбувся із ухваленням низки норма-
тивно-правових документів: Розпорядження 
про затвердження Концепції реформи фінан-
сування системи охорони здоров’я, Закону 
України «Про державні фінансові гаран-
тії медичного обслуговування населення», 
Закону України «Про підвищення доступності 
та якості медичного обслуговування у сільській 

місцевості», Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я» та ін.

Децентралізаця у сфері медицини перед-
бачає перехід системи охорони здоров’я 
в Україні до фінансування на основі моделі 
державного солідарного медичного страху-
вання громадян з використанням для цього 
коштів Державного бюджету.

Реформи медичної галузі є одними зі склад-
них і суперечливих. Складність полягає у тому, 
що стара модель системи охорони здоров’я є 
неефективною, а її реорганізація покладається 
на ухвалення відповідних рішень громадами на 
місцях. Достатньо висока собівартість медич-
них послуг вимагає територіальної оптиміза-
ції закладів охорони здоров’я. Позитивним 
наслідком цього має стати збільшення кілько-
сті медичних послуг на якісному новому облад-
нанні, що дозволить покращити якість надання 
медичних послуг. Перехід закладів охорони 
здоров’я у безпосереднє підпорядкування 
органів місцевої влади означає, що повнова-
ження з розподілу коштів на потреби медичної 
інфраструктури переходять з центрального 
на територіальний рівень: органи місцевого 
самоврядування матимуть змогу самостійно 
визначати пріоритети для розвитку медичних 
закладів, підпорядкованих їхній компетенції 
і таким чином припинити змагатись за увагу 
центральної влади. Це слугує створенням 
конкурентних умов для оптимізації і розвитку 
закладів медичної інфраструктури та підви-
щення якості медичних послуг.

Здійснення децентралізаціії соціальної 
сфери громад відбувається з урахуванням 
Методичних рекомендацій щодо виконання 
власних (самоврядних) повноважень об’єд-
наної територіальної громади у сфері соці-
ального захисту населення, які визначають 
основні завдання відповідальних підрозділів 
(посадових осіб) органів місцевого самовря-
дування базового рівня [3].

Відповідно до зазначеного документу, від-
повідальні органи місцевого самоврядування 
виконують такі функції у напрямку забезпе-
чення соціальних послуг і здійснення соціаль-
ного захисту:

1) забезпечення реалізації державної полі-
тики у сфері зайнятості населення;

2) організація надання соціальних і реабілі-
таційних послуг, проведення соціальної роботи 
з особами, сім’ями, які опинились у складних 
життєвих обставинах;

3) розроблення та організація виконання 
комплексних програм і заходів щодо поліп-
шення становища соціально вразливих верств 
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населення, осіб, сімей, які опинились у склад-
них життєвих обставинах, та всебічне спри-
яння в отриманні ними соціальних виплат і 
послуг за місцем проживання, перебування;

4) забезпечення реалізації державної полі-
тики з питань підтримки сім’ї; забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків; 
соціальної інтеграції інвалідів; у сфері захисту 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

5) забезпечення реалізації державної полі-
тики у сфері оздоровлення та відпочинку 
дітей, розроблення та виконання відповідних 
регіональних і місцевих програм;

6) забезпечення реалізації державної полі-
тики у сфері захисту прав дітей.

Важливо зазначити, що рекомендаційний 
характер повноважень територіальної гро-
мади у сфері соціального захисту потребує 
розробки чіткого механізму здійснення соці-
альних послуг у громадах.

Висновки. Враховуючи вищезазначене, 
можемо стверджувати, що інтеграційні про-
цеси України в європейські спільноти відзна-
чаються динамічними темпами реформування 
механізмів взаємодії державної влади із влад-
ними структурами на місцях. Децентралізація 
як умова сучасного демократичного роз-
витку України відзначається певними змінами 
у функціонуванні соціальної сфери. Такі зру-
шення відбувається через зміну вектора роз-
витку українського суспільства і методів його 
забезпечення. Бюджети об’єднаних територі-
альних громад, що створюються згідно із зако-
ном та перспективним планом формування 
територій громад, мають прямі міжбюджетні 

відносини з державним бюджетом. В резуль-
таті буде забезпечено виконання одного 
із напрямків реформи міжбюджетних відно-
син – перехід від триступеневої до двоступе-
невої бюджетної системи.

Перспективами подальших наукових дослі-
джень вважаємо аналіз організаційного та 
нормативно-правового забезпечення взаємо-
дії органів державної влади та місцевого само-
врядування в соціальній сфері.
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У статі визначено особливості надання соці-
альних послуг та проведення оцінювання 
потреб жителів територіальних громад в 
отриманні соціальних послуг. Обґрунтовано 
необхідність дослідження якості соціальних 
послуг, зокрема застосування запропонова-
ної методики оцінки якості надання соціаль-
них послуг на рівні територіальних громад. 
Наведено результати проведеного соціо-
логічного дослідження щодо рівня задово-
леності якістю надання соціальної послуги 
«консультування» у деяких територіальних 
громадах. Оцінюючи рівень задоволеності 
отриманням послуги «консультування» 
було запропоновано перелік питань з метою 
виявлення ставлення до отриманої послуги. 
Розглядаючи організацію та якість роботи 
надавачів соціальних послуг було розроблено 
питання на основі доступності місцезна-
ходження, стану приміщення в якому здійс-
нюється соціальна робота, доступності 
інформації про послуги, режиму роботи та 
забезпечення умов для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп.
Також було розроблені питання та дослі-
джено відповідність роботи надавача 
соціальних послуг затвердженому держав-
ному стандарту якості надання соціальної 
послуги «консультування», основні критерії: 
професійність, повага до гідності, доступ-
ність та відкритість, своєчасність, адрес-
ність та індивідуальний підхід, результа-
тивність та конфіденційність. 
На основі визначених критеріїв дослі-
дження було виявлено низький та середній 
показник якості надання соціальних послуг  
в громадах.
Проаналізовано види допомог за якими зазви-
чай звертаються отримувачі соціальних 
послуг, серед яких: оформлення документів, 
налагодження зв’язків з членами родини, гро-
мади, працевлаштування, вирішення жит-
лово-побутових умов, юридична допомога, 
психологічна допомога тощо. 
Визначено відповідальних осіб за управління 
якістю надання соціальних послуг в терито-
ріальній громаді, а також перелік їх основних 
повноважень, зокрема дотримання вимог 
законодавства, стандартів якості, підви-
щення професійної компетентності, забез-
печення інформування про соціальні послуги, 
які наближанні до жителів громади, проце-
дури їх отримання.
Виявлено, що не усі категорії отримувачів 
послуг в змозі отримати необхідні послуги 
через відсутність необхідних умов. Тому 
органи місцевого самоврядування повинні 
забезпечувати потреби громади, зверта-
ючи увагу на найбільш незахищених її жите-
лів та забезпечувати високу якість надання 
соціальних послуг в громаді. 

Ключові слова: соціальні послуги, якість 
надання послуг, надавач соціальних послуг, 
отримувач соціальних послуг, послуги в гро-
маді. 

The article defines the features of social services 
and the assessment of the needs of residents of 
territorial communities in receiving social services. 
The need to study the quality of social services, 
in particular, the application of the proposed 
methodology for assessing the quality of social 
services at the level of territorial communities 
was substantiated. The results of a sociological 
study on the level of satisfaction with the quality 
of social counseling services in some territorial 
communities are presented. Assessing the level 
of satisfaction with the service consultation a list 
of questions was offered to determine attitudes 
toward the service received. Considering the 
organization and quality of work of social service 
providers, questions were developed based on 
the accessibility of the location, the condition of the 
premises in which social work is carried out, the 
accessibility of information about services, mode 
of operation and ensuring conditions for persons 
with disabilities and other low-mobile groups.
There were also developed questions and 
investigated the compliance of the work of the 
provider of social services with the approved state 
standard of quality of social service consultation, 
the main criteria: professionalism, respect for 
dignity, accessibility and openness, timeliness, 
targeting and individual approach, effectiveness 
and confidentiality.
Based on the defined criteria of the study, low 
and average quality of social services in the 
community was found.
The types of social services for which recipients 
of social services usually apply were analyzed, 
including: registration of documents, networking 
with family members, community, employment, 
resolution of housing and living conditions, legal 
consultation, psychological consultation.
Responsible persons for managing the quality of 
social services in the territorial community were 
determined, as well as a list of their main powers, 
in particular compliance with legal requirements, 
quality standards, improvement of professional 
competence, ensuring information about social 
services approaching community residents, the 
procedures for obtaining them.
It was established that not all categories of 
service recipients can receive the necessary 
services due to the lack of necessary conditions. 
Therefore, local governments must meet the 
needs of the community, paying attention to the 
most disadvantaged residents and ensure high 
quality of social services in the community.
Key words: social services, quality of service 
provision, providers of social services, recipients 
of social services, community services.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. У 2020 році було введено в дію Закон 
України «Про соціальні послуги», який визна-
чає соціальні послуги як дії, спрямовані на 

профілактику складних життєвих обставин, 
подолання таких обставин або мінімізацію їх 
негативних наслідків для осіб/сімей, які в них 
перебувають [4]. У цьому ж законі надається 
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визначення і оцінці якості соціальних послуг, 
що передбачає результат показників якості 
наданої соціальної послуги [4]. 

Основною метою оновленого законодав- 
ства є вдосконалення системи надання соці-
альних послуг, у тому числі в частині оціню-
вання потреб жителів територіальних громад 
в отриманні соціальних послугах. Таке оціню-
вання відбувається за допомогою аналізу її 
приналежності до вразливих груп населення 
на основі наявних складних життєвих обста-
вин, та за допомогою визначення індивідуаль-
них потреб особи/сім’ї в соціальних послугах.

Отже, на сьогодні постає питання роз-
робки методики оцінки якості надання соці-
альних послуг на рівні територіальних громад 
в Україні.

 Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Важливий внесок у вивчення особли-
востей управління та забезпечення якості 
надання соціальних послуг зробили такі нау-
ковці як: Дубич К. В., Сич Т.В., Бєлєвцова Я.С., 
Горемикіна Ю.В., Матвійчук В.М., Приймак 
Ю.О., Дворняк Г.С. та інш

Проте, незважаючи на важливість дослі-
дження якості соціальних послуг, поза увагою 
науковців залишається вивчення особливос-
тей розробки, застосування та проведення 
методики оцінки якості надання соціальних 
послуг на рівні територіальних громад.

Мета статті – дослідження методики яко-
сті надання соціальних послуг на рівні терито-
ріальних громад у різних надавачів соціальних 
послуг.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З метою визначення рівня задоволе-
ності якістю соціальних послуг на рівні терито-
ріальних громад у різних надавачів соціальних 
послуг, необхідним є визначення потреб жите-
лів у цих послугах, аналіз організації та вико-
нання стандарту з надання соціальних послуг.

Методом проведення дослідження може 
бути опитування. Опитування дає змогу отри-
мати як фактичну інформацію, так і оцінні дані. 
Проводиться опитування в усній або письмо-
вій формі. Існують такі форми проведення опи-
тування як: інтерв’ю, бесіда та анкетування. 
Для визначення потреб, які будуть характерні 
для значної кількості населення, найефектив-
ніше проводити анкетування.

Визначившись з методикою оцінки якості 
надання соціальних послуг, наведемо приклад 
проведеного нами соціологічного дослідження 
щодо рівня задоволеності якістю надання 
соціальної послуги «консультування» у деяких 
територіальних громадах.

Предметом дослідження виступили потреби 
отримувачів соціальних послуг та задоволе-
ність якістю надання послуг.

Для проведення дослідження був обраний 
метод опитування за допомогою анкетування.

Досліджуючи потреби жителів громад, які 
зверталися до надавачів соціальних послуг 
за послугою «консультування» було запро-
поновано перелік допомог різного характеру 
за якими зазвичай звертаються отримувачі 
послуг за консультацією.

Таким чином отримано розподіл відповідей 
на питання «Для вирішення яких саме своїх 
потреб ви зверталися до надавача соціаль-
них послуг за послугою «консультування?» 
(рис. 1).

Аналізуючи отримані показники, виявлено, 
що більша частина опитаних зверталися до 
надавача соціальних послуг за послугою «кон-
сультування» для вирішення (поліпшення) 
житлово-побутових умов, можливістю отри-
мання гуманітарної допомоги, з метою допо-
моги у отриманні необхідних документів для 
оформлення необхідних пільг та начислення 
виплат. Також отримувачі соціальних послуг 
потребують консультування з вирішення пси-
хологічних та юридичних питань.

Основні заходи, що входять до змісту 
соціальної послуги «консультування», згідно 
Державного стандарту є допомога в аналізі 
життєвої ситуації, визначенні основних про-
блем, шляхів їх розв’язання. Таким чином, 
соціальний працівник (фахівець із соціальної 
роботи) повинен не вирішувати самостійно 
проблеми клієнта, а допомагати йому за допо-
могою надання певних знань, формування 
вмінь та навичок знаходити вихід зі складних 
життєвих обставин в які він потрапив.

Керівництво територіальної громади, яке є 
відповідальним за надання соціальних послуг, 
наприклад, профільний заступник голови 
громади, або керівник комунального закладу, 
який забезпечую організацію надання соці-
альних послуг у громаді повинен сприяти 
у формуванні соціальної довіри через управ-
ління якістю надання соціальної послуги [2]. 
Для цього потрібно забезпечити дотри-
мання працівниками вимог законодавства, 
 стандартів якості, підвищувати професійну 
кваліфікацію соціальних працівників, розпов-
сюджувати інформацію про послуги та мож-
ливості їх отримання, які наближанні до жите-
лів громади [1].

Визначаючи рівень задоволеності отриман-
ням послуги «консультування» отримувачам 
соціальних послуг було запропоновано відпо-
вісти на такі запитання: «Скажіть будь-ласка, 
загалом, ви були задоволені тим, як вирішував 
вашу справу надавач соціальних послуг?» та 
«Скажіть будь-ласка, чи задоволені ви отри-
манням послуги «консультування» так, щоб 
рекомендувати її іншим?» (таблиця 1).
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Рис. 1. Розподіл відповідей на питання  
«Для вирішення яких саме своїх потреб ви зверталися до надавача 

соціальних послуг за послугою «консультування»?  
(у відсотках до загальної кількості опитаних отримувачів послуг)

(розроблений графік є авторським)
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Таблиця 1
Оцінка рівня задоволеності отриманням послуги «консультування»  

(у відсотках до загальної кількості опитаних отримувачів послуг, n=758) 

Так, 
задово-
лений

Скоріше 
задоволе-
ний, ніж  

не задово-
лений

Скоріше 
не задо-
волений

Зовсім 
не задо-
волений

Складно 
відпові-

сти

Скажіть будь-ласка, загалом, ви були 
задоволені тим, як вирішував вашу 
справу надавач соціальних послуг?

40,2 22,5 30,4 4,1 2,8

Скажіть будь-ласка, чи задоволені ви 
отриманням послуги «консультування» 
так, щоб рекомендувати її іншим? 

35,8 32,4 17,1 2,1 12,6

(таблиця авторська)

Як видно з наведених даних, отримувачі 
послуг, відповідали, що задоволені, тим, як 
вирішували їх справи надавачі соціальних 
послуг, 40,2% – задоволені, 22,5% скоріше 
задоволені, ніж не задоволені, хоча 30, 4%, 
все ж таки стикалися з певними труднощами 
в отримані соціальних послуг та залишилися 
незадоволеними. Все це свідчить про необ-
хідність підвищення якості надання соціальних 
послуг в громадах.

На основі результатів відповіді на запи-
тання відносно того, чи рекомендували б ви 
отримання послуги «консультування» іншим, 
можна припустити, що жителі громад надають 
певний кредит довіри надавачам соціальних 
послуг та рекомендують звертатися за допо-
могою в отриманні соціальної послуг. 

З метою здійснення аналізу організації та 
якості роботи надавачів соціальних послуг було 
розроблено питання для анкетування на основі 
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доступності місцезнаходження, стану примі-
щення в якому здійснюється робота, доступ-
ності інформації про послуги, режиму роботи 
та забезпечення умов для осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп (таблиця  2).

Виходячи з наведених показників організація 
роботи надавачів соціальних послуг, які розгля-
далися під час дослідження, мають задовільний 
стан, хоча деякі складові потребують вдоско-
налення. Незадовільною оцінкою отримувачі 
послуг відзначили умови для осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп. Таким чином, кри-
терій доступності в наданні соціальних послуг 
залишається низьким, не усі категорії отриму-
вачів послуг в змозі отримати необхідні послуги 
через відсутність необхідних умов. Органи 
місцевого самоврядування повинні забезпе-
чувати потреби громади, звертаючи увагу на 
найбільш незахищених її жителів з метою фор-
мування соціальної довіри до місцевої влади.

З метою виявлення задоволеності яко-
сті роботи надавачів соціальних послуг, 
проаналізувавши Державний стандарт 
соціальної послуги консультування від 
02.07.2015 № 678 [3] було розроблено питання 
для анкетування та опитано отримувачів соці-
альних послуг на відповідність затвердженого 
Стандарту (таблиця 3).

Оцінюючи критерій «Професійність», отри-
мувачі послуг зазвичай звертають увагу на 
компетентність соціального працівника, рівень 
знань і навичок, ділові якості та підхід до вико-
нання своїх посадових обов’язків. По даному 
критерію у досліджуваних громадах спостері-
гається задовільний показник у середньому 62, 
2% опитаних, «повністю задоволені» або «ско-
ріше задоволені, ніж не задоволені», незва-
жаючи на 28,6%, які залишилися «скоріше не 
задоволені» або зовсім «незадоволені». А також 
9,2%, які взагалі не змогли визначитися.

Таблиця 2
Оцінка організації роботи надавачів соціальних послуг  

(у відсотках до загальної кількості опитаних отримувачів послуг, n=758) 

Повністю 
задоволе-

ний

Скоріше 
задоволе-
ний, ніж  

не задово-
лений

Скоріше 
не задово-

лений

Зовсім  
не задово-

лений

Тяжко  
відповісти

Місцезнаходження надавача 
соціальних послуг 21,7 38,3  12,8 18,5 8,7

Стан приміщення надавача  
соціальних послуг 6,9 43,5 29,5 6,2 3,9

Умови для осіб з інвалідністю  
та інших маломобільних груп 4,2 9,4 47,1 12,1 17,2

Доступність інформації  
про надання соціальних послуг 25,6 31,4  17,3 10,7 15

Режим роботи 26,5 49,2 6,2 4,3 13,8
(таблиця авторська)

Таблиця 3
Оцінка задоволеності якості роботи надавачів соціальних послуг  

(у відсотках до загальної кількості опитаних отримувачів послуг, n=758) 

Повністю 
задоволе-

ний

Скоріше задо-
волений, ніж не 

задоволений

Скоріше  
не задово-

лений

Зовсім  
не задово-

лений

Тяжко 
відпові-

сти

Професійність 25,8 36,4 18,8 9,8 9,2

Повага до гідності отримувача 
соціальної послуги 40,1 26,2 12,7 9,5 11,5

Доступність та відкритість 32,7 21,4 22,8 14,1 9

Своєчасність 13,6 44,7 12,6 4,8 24,3

Адресність та індивідуальний 
підхід 7,1 10,6 64,8 15,4 2,1

Результативність 5,4 16,9 27,5 1,8 48,4

Конфіденційність 36,5 19,2 13,7 1,5 29,1
(таблиця авторська)
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Оцінюючи критерій «Повага до гідності отри-
мувача соціальної послуги», мова їде про став-
лення надавачів соціальних послуг до своїх клі-
єнтів, яке повинно мати ввічливий та коректний 
характер з урахуванням фізичного та психіч-
ного стану, національності, релігії, віку та статі. 
У цілому результати дослідження свідчать про 
задовільність дотримання критерію 66,3% опи-
таних, «повністю задоволені» або «скоріше 
задоволені, ніж не задоволені», незважаючи на 
22,2%, які залишилися «скоріше не задоволені» 
або зовсім «незадоволені». А також 11,5%, які 
взагалі не змогли визначитися.

Оцінюючи критерій «Доступність та відкри-
тість» отримувачам пропонувалося оцінити 
приміщення на відповідність санітарним та про-
типожежним вимогам, наявністю обладнання 
пандусів та необхідних умов для осіб з обме-
женими фізичними можливостями. А також 
оформлення інформаційних стендів з поряд-
ком отримання соціальних послуг. За резуль-
татними опитування зазначеного критерію 
54,1% опитаних, «повністю задоволені» або 
«скоріше задоволені, ніж не задоволені», 
незважаючи на 36,9%, які залишилися «ско-
ріше не задоволені» або зовсім «незадоволені». 
А також 9%, які взагалі не змогли визначитися.

Оцінюючи критерій «Своєчасність», бралося 
до уваги належне визначення індивідуальних 
потреб отримувачів послуг, дотримання вимог 
строків та порядку надання соціальних послуг. 
За результатними опитування зазначеного 
критерію 58,3% опитаних, «повністю задово-
лені» або «скоріше задоволені, ніж не задово-
лені», незважаючи на 17,4%, які залишилися 
«скоріше не задоволені» або зовсім «незадо-
волені». А також 24,3%, які взагалі не змогли 
визначитися.

Оцінюючи критерій «Адресність та індивіду-
альний підхід» також основою є орієнтація на 
задоволення особистих потреб отримувачів, 
індивідуальність до кожної життєвої ситуації 
та адресність в отриманні послуг. Результати 
опитування визначають, що 17,7% опитаних, 
«повністю задоволені» або «скоріше задово-
лені, ніж не задоволені». Але нажаль 80,2%, 
залишилися «скоріше не задоволені» або зов-
сім «незадоволені». Така ситуація свідчить про 
низький рівень розвитку індивідуального під-
ходу до надання соціальних послуг в громадах 
на що потрібно звернути увагу. 

Оцінюючи критерій «Результативність» 
мова їде про рівень задоволеністю отриманої 
соціальної послуги, змін у емоційному, психо-
логічному, фізичному стані та загальних змінах 
у процесі надання послуги порівняно з періо-
дом, коли соціальна послуга не надавалася. 
За результатними опитування зазначеного 

критерію 22,3% опитаних, «повністю задово-
лені» або «скоріше задоволені, ніж не задово-
лені», незважаючи на 29,3%, які залишилися 
«скоріше не задоволені» або зовсім «незадо-
волені». А 48,4% – не змогли визначитися, цей 
результат є досить високим, що свідчить про 
недостатньо визначені критерії визначення 
результативності надання соціальних послуг.

Оцінюючи критерій «Конфіденційність» 
отримувачам послуг пропонувалося визна-
чити яким чином відбувається дотримання 
заходів щодо захисту персональних даних та 
зберігання в таємниці конфіденційної інфор-
мації, отриманої в процесі виконання службо-
вих обов’язків. За результатними опитування 
зазначеного критерію 55,7% опитаних, «пов-
ністю задоволені» або «скоріше задоволені, 
ніж не задоволені», незважаючи на 15,2%, 
які залишилися «скоріше не задоволені» або 
зовсім «незадоволені». А 29,1%, які взагалі не 
змогли визначитися.

Таким чином, визначено методику оцінки 
якості надання соціальних послуг на рівні 
територіальних громад на основі проведе-
ного дослідження за допомогою опитування 
щодо особливостей організації надання соці-
альних послуг.

Висновки. У дослідженні підкреслено важ-
ливість оцінювання потреб жителів територі-
альних громад в отриманні соціальних послугах 
та розроблені методики оцінки якості надання 
послуг на рівні територіальних громад в Україні.

З метою визначення рівня задоволеності 
якістю соціальних послуг на рівні територі-
альних громад у різних надавачів соціальних 
послуг запропоновано та проведено опиту-
вання на основі методики визначення потреб 
жителів громад у соціальних послугах, здійс-
нено аналіз організації та виконання держав-
ного стандарту з надання соціальних послуг.
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Постановка проблеми. Сучасні реформи 
системи охорони здоров’я охоплюють різні 
сфери діяльності системи і медичної допо-
моги. Все це ставить свої додаткові вимоги 
до інформаційно-аналітичної компетентності 
керівника і управлінської діяльності в цілому 
в нових умовах долучення до ринкових відно-
син і оптимального використання персоналу. 
Спеціалізація і розподіл управлінської праці 
виділило спеціальний персонал для реалі-
зації управлінських функцій, а також і для 
проведення управлінського аналізу даних, 
що характеризують керовані системи. В той 
же час це зажадало знань і умінь керівників 
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у сфері аналізу – інформаційно-аналітичної 
компетентності для розуміння змісту довідок 
і висновків фахівців-аналітиків і правильного 
формулювання для них питань і завдань, а 
також ухвалення необхідних рішень. Аналіз, 
який застосовує керівник в управлінській прак-
тиці є засобом глибокого занурення в сутність 
проблем, які потребують свого вирішення, 
з метою підвищення ефективності діяльно-
сті і якості медичної допомоги. Аналізуючи 
повсякденну діяльність медичного закладу 
керівники різних рівнів управління забезпе-
чують підвищення рівня надання медичної 
допомоги, забезпечення потреб населення 

Сучасні реформи системи охорони здоров’я 
охоплюють різні сфери діяльності системи 
і медичної допомоги. Все це ставить свої 
додаткові вимоги до інформаційно-аналітич-
ної компетентності керівника і управлінської 
діяльності в цілому в нових умовах долучення 
до ринкових відносин і оптимального викори-
стання персоналу. Спеціалізація і розподіл 
управлінської праці виділило спеціальний 
персонал для реалізації управлінських функ-
цій, а також і для проведення управлінського 
аналізу даних, що характеризують керовані 
системи. В той же час це зажадало знань 
і умінь керівників у сфері аналізу – інфор-
маційно-аналітичної компетентності для 
розуміння змісту довідок і висновків фахів-
ців-аналітиків і правильного формулювання 
для них питань і завдань, а також ухвалення 
необхідних рішень. Аналіз, який застосовує 
керівник в управлінській практиці є засобом 
глибокого занурення в сутність проблем, 
які потребують свого вирішення, з метою 
підвищення ефективності діяльності і 
якості медичної допомоги. До опитування 
було залучено 46 осіб слухачів факультету 
публічного управління і керівників медичних 
закладів. Чоловіків і жінок було порівну по 23 
особи. Середній вік всіх респондентів склав 
40,9 років, а середній загальний трудовий 
стаж склав 18,3 роки, що є свідченням зрі-
лості, набутого життєвого і професіональ-
ного досвіду наших респондентів. Розкид 
показників індивідуальних значень самоо-
цінки інформаційно-аналітичної компетент-
ності у групі коливається від 9 до 50 балів. 
Середня самооцінка для всіх наших респон-
дентів склала 34,8 балів при максимально 
можливій оцінці 54 бали за всіма окремими 
18 питаннями анкети. Така середня оцінка 
групи відповідає низькому рівню інформа-
ційно-аналітичної компетентності за при-
йнятою в цьому досліджені шкалою оцінок, 
а, щоб досягнути більшого, респонденти 
потребують навчання і удосконалення для 
подальшого розвитку і зростання.
Ключові слова: система охорони здоров’я, 
компетентність керівника, оцінка компе-
тентності.

Modern reforms of the system of health 
protection embrace the different spheres of 
activity of the system and medicare. All of it 
proposes the additional requirements to the 
research and information competence of leader 
and administrative activity on the whole in the 
new terms of attaching to the market relations 
and optimal use of personnel. Specialization 
and division of administrative labor distinguished 
the special personnel for realization of 
administrative functions, and also and for 
realization of administrative analysis of data that 
characterize the guided systems. At the same 
time it demanded knowledge and abilities of 
leaders in the field of an analysis – research 
and information competence for understanding 
of maintenance of certificates and conclusions 
of specialists-analysts and correct formulation 
for them of questions and tasks, and also 
acceptance of necessary decisions. Analysis, 
that applies a leader in administrative practice 
is the means of deep immersion in essence 
of problems that need the decision, with the 
aim of increase of efficiency of activity and 
quality of medicare. To questioning 46 persons 
of listeners of faculty of public management 
and leaders of medical establishments were 
attracted. Men and women it was equally  
for 23 persons. Middle age of all respondents 
laid down 40,9, and middle general labour 
experience laid down 18,3, that are the certificate 
of maturity, purchased vital and professional 
experience of our respondents. Variation of 
indexes of individual values of self-appraisal 
of research and information competence in a 
group hesitates from 9 to 50 points. A middle 
self-appraisal for all our respondents made 
34,8 points at a maximally possible estimation 
54 points after all separate 18 questions of 
questionnaire. Such middle estimation of 
group answers the low level of research and 
information competence after accepted herein 
investigational the scale of estimations, and,, 
to attain anymore, respondents need studies 
and improvement for further development and 
increase.
Key words: health care system, managerial 
competence, competence assessment.
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в ній, сприяють розвитку майстерності і про-
фесіоналізму медичного персоналу. В основі 
аналізу діяльності закладу і його структурних 
підрозділів лежить порівняння і співставлення, 
узагальнення отриманих результатів у системі 
показників діяльності, що дозволяє визна-
чити як позитивні, так і негативні фактори, що 
впливають на роботу медичного персоналу і 
медичного закладу в цілому. Такий підхід доз-
воляє визначити проблеми і завдання щодо 
їхнього вирішення і удосконалення роботи усіх 
служб і підрозділів. Перед людиною, зайнятою 
аналізом, стоять наступні завдання: моделю-
вання аналітичних дій – створення плану і про-
грами аналізу; езпосередній облік і збір даних, 
уміння їх обробляти, структурувати і класифі-
кувати; уміння проводити власне аналіз даних; 
володіти різними аналітичними технологіями; 
складати документи, перетворюючи дані на 
інформацію і давати оцінку змінам; вивчати і 
розуміти потреби зацікавлених сторін – спо-
живачів аналітичної продукції, щоб якнай-
краще їх задовольнити.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. І. І. Хожило і О. В. Акуленко вказують, що 
«численні публікації останніх років вказують 
на суттєві недоліки у процесі функціонування 
системи охорони здоров’я, пов’язуючи їх, 
насамперед, з нерозвиненістю інноваційних 
форм управління нею і недостатньою про-
фесійною компетентністю керівників закла-
дів охорони здоров’я, державних службовців 
та посадових осіб, працюючих на державній 
службі в органах виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування» [3]. Тому, форму-
вання та розвиток управлінської компетент-
ності керівника – одна з актуальних проблем 
розвитку сучасної теорії та практики управ-
ління освітою. О. М. Костенко підкреслює: 
«У сучасних умовах господарювання основним 
завданням управління підприємством є забез-
печення його сталого розвитку. В зв’язку 
з цим існує необхідність вчасної та всебічної 
оцінки результатів роботи, за рахунок здійс-
нення якісного аналізу параметрів функціону-
вання такого господарюючого суб’єкта» [1]. 
В. Лунячек зазначає, що професійна компе-
тентність як проблема досліджується в Україні 
й у світі досить фундаментально; при цьому 
питання формування управлінських компе-
тентностей потребує подальшого вивчення і 
є важливим напрямком досліджень окресле-
ної проблематики [2]. Проблеми компетент-
ності керівників і інформаційно аналітичної 
зокрема займалися у своїх дослідженнях різні 
автори: А. В. Алтунін, І. Д. Бех, Г. І. Білянін, 
В. Я. Брич, Т. П. Волотовська, Ю. В. Вороненко, 
Н. А. Зінчук, Л. М. Карамушка, Н. Н. Коваль, 

Р. М. Красовський, Н. В. Лобюач, В. С. Локшин, 
В. І. Маслов, В. К. Мельник, В. К. Носков, 
Т. М. Сорочан, І. І. Хожило, В. В. Ягупов. 

Сучасні судження науковців про інфор-
маційно-аналітичну компетентність керів-
ників відбивають усвідомлення керівником 
глибинної суті управлінського процесу, його 
цілеспрямованої дії на об’єкт управління, 
що обґрунтоване конкретною інформацією. 
Ця компетентність керівника є інструментом, 
що забезпечує управлінський процес, регу-
лювання відносин в організації, ухвалення 
управлінських рішень на підставі необхідної 
об’єктивної інформації з аналітичним прогно-
зом і важливими оцінками змін, що будуть від-
буватися. Інформаційно-аналітична діяльність 
є невід’ємною частиною управлінської діяль-
ності на різних рівнях управління. Ця діяльність 
передує ухваленню управлінських рішень і 
допомагає обґрунтувати управлінські рішення, 
що приймаються.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом з тим дослі-
джень рівня інформаційно-аналітичної ком-
петентності керівників медичних закладів ми 
не зустріли. Тому це робить представлене 
дослідження актуальним і своєчасним в період 
проведення реформ і постійних нововведень. 
Значення отриманих результатів пов’язані 
з практичними використанням інформацій-
но-аналітичної діяльності в щоденній роботі 
керівників і спеціалістів. Результати про-
веденого дослідження дозволили сформу-
вати пропозиції щодо подальшого розвитку 
і удосконалення керівного складу у питаннях 
інформаційно-аналітичної діяльності і роз-
витку їхньої компетентності.

Метою нашого дослідження стало визна-
чення рівня інформаційно-аналітичної ком-
петентності керівників медичних закладів. 
Об’єктом дослідження став медичний пер-
сонал, що за своїми посадами є керівним скла-
дом і займається інформаційно-аналітичною 
діяльністю. Предметом дослідження став 
рівень інформаційно–аналітичної компетент-
ності. Методами дослідження були наступні 
підходи і методи: системний підхід і систем-
ний аналіз – для вивчення системи інформа-
ційно-аналітичної компетентності і діяльності; 
бібліосемантичний – для вивчення літератур-
них джерел наукової літератури і норматив-
но-правової бази; професіональний підхід і 
соціологічне опитування для визначення рівня 
індивідуальної інформаційно-аналітичної ком-
петентності за методом анкетування і самоо-
цінки; статистичні методи обробки та аналізу 
одержаної інформації про рівень самооцінки; 
концептуального моделювання – для обґрун-
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тування, розробки та оптимізації системи роз-
витку інформаційно-аналітичної компетентно-
сті керівників.

Виклад основного матеріалу. Інформа- 
ційно-аналітична компетентність дозволяє 
керівнику приймати оптимальні рішення на 
підставі аналізу фактів і об’єктивних характе-
ристик роботи організації. Робота із інформа-
цією складає важливий зміст діяльності керів-
ника, на що він безпосередньо витрачає свій 
час. Саме завдяки цієї компетентності керів-
ників управлінський процес може набувати 
об’єктивного змісту і чіткої цілеспрямовано-
сті і сконцентрувати основну увагу і діяльність 
керівника на вузьких місцях. Навички цього 
виду компетентності потрібні керівникам різ-
них рівнів управління і тому ми запросили 
наших респондентів оцінити свої навички при 
аналізі інформації у своїй діяльності.

В дослідженні використано метод соці-
ологічного опитування керівників в медич-
ному закладі за розробленою нами анкетою, 
які респонденти заповнювали добровільно, 
самостійно і автономно. Запропонована 
анкета складається із 18 умінь, якими корис-
туються керівники в аналітичній діяльності 
в системі охорони здоров’я. В ній пропонува-
лась респондентові надати самооцінку своїх 
особистих знань і умінь за наступною шка-
лою: відсутні будь-які уміння – 0 балів; низь-
кий рівень – 1; середній рівень 2; високий 
рівень – 3 бали. Індивідуальна сума балів за 
всіма відповідями могла коливатись від 0 до 
54 балів. Отримані індивідуальні результати 
оцінювались за рівнем набраної суми балів: 
до 24 балів включно – дуже низький рівень; 
25–35 балів – низький рівень; 36–46 балів – 
середній рівень; 47–54 балів – високий рівень. 
Для узагальнення оцінок розраховувалися 
частка людей для кожного окремого рівня 
відповідно до бальної оцінки і проводилось 
порівняння між різними рівнями із визначен-
ням посади людей, які опинилися на окремому 
рівні компетентності. 

До опитування було залучено 46 осіб 
слухачів факультету публічного управління 
і керівників медичних закладів. Чоловіків і 

жінок було порівну по 23 особи. Середній вік 
всіх респондентів склав 40,9 років, а середній 
загальний трудовий стаж склав 18,3 роки, що 
є свідченням зрілості, набутого життєвого і 
професіонального досвіду наших респонден-
тів. Серед наших респондентів було: керівни-
ків – головних лікарів 5 осіб, їхніх заступни-
ків – 9 осіб, завідуючих відділеннями – 8 осіб, 
спеціалістів – 7 осіб, рядових лікарів, вклю-
чаючи лікарів статистиків, – 17 осіб. Таким 
чином, за набором посад група наших рес-
пондентів охоплювали різні посади системи 
охорони здоров’я, на яких необхідно вико-
ристовувати інформаційно-аналітичну ком-
петентність, відповідні знання і навички. Без 
атестаційної категорії було 18 осіб (39,1%) 
або кожен четвертий чи третій респондент, 
другу атестаційну кваліфікаційну катего-
рію мали 5 осіб (10,9%), або кожен десятий 
учасник, першу атестаційну категорію мали 
7 осіб (15,2%), чи кожен сьомий респондент, 
вищу атестаційну кваліфікаційну категорію 
мали 16 осіб (34,8%) кожен третій опитаний, 
ця група конкурувала за кількістю з тими, хто 
мав недостатній стаж і не мав атестаційної 
категорії, але їх було більше. Таким чином 
за атестаційною кваліфікаційною категорією 
майже дві третини групи респондентів були 
досвідченими спеціалістами, що без запере-
чень відповідали за своїм досвідом і кваліфі-
кацією займаним посадам управлінців і мали 
мати необхідний обсяг знань і навичок. 

Розкид показників індивідуальних значень 
самооцінки інформаційно-аналітичної компе-
тентності у групі коливається від 9 до 50 балів. 
Середня самооцінка для всіх наших респон-
дентів склала 34,8 балів при максимально 
можливій оцінці 54 бали за всіма окремими 
18 питаннями анкети. Така середня оцінка 
групи відповідає низькому рівню інформацій-
но-аналітичної компетентності за прийнятою 
шкалою оцінок, а, щоб досягнути більшого, 
респонденти потребують навчання і удоско-
налення. Розподіл респондентів за рівнем 
індивідуальної самооцінки інформаційно- 
аналітичної компетентності представлений 
нижче (табл. 1). 

Таблиця 1
Розподіл респондентів за рівнем інформаційно-аналітичної компетентності

Рівень Інтервал балів Число респондентів, 
осіб

Доля респондентів  
в загальному числі, %

Високий 47–54 4 8,7

Середній 36–46 22 47,8

Низький 25–3 6 16 34,8

Дуже низький до 24 4 8,7

Разом Х 46 100
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Дуже низький рівень інформаційно-аналі-
тичної компетентності за самооцінкою наших 
респондентів виявився у 4 осіб (8,7%), які були 
на посадах рядових лікарів з невеликим досві-
дом і терміном роботи, і потрапили для подаль-
шого навчання в магістратуру, що є кроком 
у правильному напрямі для підвищення своєї 
компетентності і набуті нових навичок. В їхніх 
самооцінках домінували одиниці і нулі.

На низькому рівні компетентності опини-
лось трохи більше як третина наших респон-
дентів 16 осіб (34,8%). Серед цих осіб пере-
важно були завідувачі відділеннями (6 особи), 
які адміністративній і аналітичній діяльності 
ніколи не навчаються при проходженні профе-
сійного удосконалення за своїми лікарськими 
фахами, але реальність примушує їх займа-
тися аналітичної діяльністю, яку вони вико-
нують інтуїтивно, або переписуючи думки із 
попередніх документів і аналітичних довідок. 
До цього рівня інформаційно-аналітичної ком-
петентності також потрапила і друга половина 
рядових лікарів (7), а також деякі заступники 
керівника (2 особи), які, мабуть, тільки почина-
ють свій шлях на високих посадах. Можливо, 
саме навчання в магістратурі дасть їм можли-

вість удосконалити і розвити свою інформа-
ційно-аналітичну компетентність і піднятись 
у своїх індивідуальних можливостях.

На середньому рівні компетентності опи-
нилось 22 особи (47,8%), що включали деяких 
керівників, заступників і спеціалістів, що до 
певної міри розбираються в питаннях прове-
дення аналізу і приймають участь в аналітич-
ній діяльності, але їм необхідно продовжувати 
навчання і розширювати свої аналітичні мож-
ливості і компетентність. Ця група виявилась 
найбільшою серед всіх інших, що розташува-
лись на різних рівнях інформаційно-аналітич-
ної компетентності. Як правило, цих людей 
вчать певним прийомам аналізу під час пері-
одичного професійного вдосконалення, але 
не всім вистачає широких практичних навиків і 
творчого вирішення проблемних питань аналі-
тичної діяльності (рис. 1). 

На самому вищому рівні інформаційно- 
аналітичної компетентності опинилося всього 
4 особи (8,7%), майже кожен одинадцятий 
респондент, головним чином, головні лікарі і 
спеціаліст, яких вчать цим питанням на відпо-
відних курсах спеціалізації і для яких харак-
терологічно притаманно намагання рухатись 

Рис. 1. Розташування респондентів на рівнях компетентності
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Таблиця 2
Вимоги до рівня інформаційно-аналітичної компетентності керівника

Рівень, балів Знання Навики Уміння Досвід

Високий
47–54 Знання широкі навики різнома-

нітні уміння широкий досвід

Середній
36–46

Знання у вузькій 
сфері окремі відсутні обмежений

досвід

Низький
25–36

Знання фрагмен-
тарні окремі відсутні відсутній

Дуже низький
до 24

Знання, 
відривки відсутні відсутні відсутній
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уперед, досягати завжди максимально можли-
вого, завжди вчитися новому і вдосконалюва-
тись. Але це тільки майже половина від загаль-
ного числа головних лікарів, які прийняли 
участь в дослідженні. Результати самооцінки 
інформаційно-аналітичної компетентності ще 
раз підтвердили, що ті, хто ніколи не вчяться 
чомусь не досягають високих результатів. Без 
спеціальної підготовки майже не можливо 
досягнути високих результатів в будь-якій 
справі. Разом з тим дослідження продемон-
струвало, що майже половина наших респон-
дентів мають дуже низький і низький рівень 
компетентності, що не відповідає потребам 
компетентності співробітника на посаді керів-
ника. Ці особи першочергово потребують нав-
чання і удосконалення в питаннях аналітичної 
функції управління. Дослідження показало що 
шкала оцінок за рівнем інформаційно-аналі-
тичної компетентності була обрана правильно 
і характеризується своїми особливостями для 
кожного із чотирьох рівнів: дуже низького, 
низького, середнього і високого рівня (табл. 2). 

Дуже низький рівень інформаційно-аналі-
тичної компетентності характеризується наяв-
ністю у людини лише відривів знань про аналі-
тичну діяльність, відсутність реальних навиків у 
роботі із інформаційними матеріалами, уміння 
і досвіду. Низький рівень – характеризується 
певними обмеженими знаннями, але недостат-
німи для повноцінної аналітичної діяльності, 
появу окремих простіших навиків, щодо окре-
мих процедур і відсутністю уміння, творчого 
вирішення проблем і досвіду. Середній рівень – 
характеризується появою більш широких знань 
про аналітичну діяльність, появу окремих нави-
ків в аналітичній діяльності, але відсутнє уміння 
і творчий підхід, не вистачає накопиченого дос-
віду, або останній має дуже обмежену сферу 
діяльності. Високий рівень інформаційно-ана-
літичної компетентності – характеризується 
широкими знаннями, розвиненими навиками і 
вміннями, творчим підходом до вирішення про-
блемних питань, новаторство, а також набутим 
різноманітним досвідом.

Висновки. Таким чином самооцінка інфор-
маційно-аналітичної компетентності керівни-
ків і спеціалістів демонструє в цілому низький 
рівень – 34,8 балів за прийнятою нами шкалою. 
Лише три особи із перших керівників і спеціа-
ліст, кожен десятий респондент, оцінили свою 
компетентність високо. Найгіршими аналі-
тиками в управлінських питаннях виявились 
рядові лікарі, які зайняли за своєю самооцінкою 
найнижчий рівень інформаційно-аналітичної 
компетентності. Низький рівень інформацій-
но-аналітичної компетентності мають завід-
уючі відділеннями і керівники іншими струк-

турними підрозділами медичного закладу, які 
працюють інтуїтивно і аналітичній діяльності 
не навчаються ніколи протягом своєї кар’єри 
при проходженні професійного удосконалення. 
Середній рівень компетентності виявився у дея-
ких головних лікарів і їхніх заступників, які за 
посадою і функціональними обв’язками мають 
неодмінно займатися аналітичною діяльністю, 
але вони також потребують удосконалення. 

Не дивлячись на обмежене число учасників 
цього дослідження, результати його виявились 
чіткими і зрозумілими. Дослідження ще раз 
підтвердило, що без спеціальної підготовки не 
можливо досягнути високих результатів у своїй 
діяльності, а тим більше, в такій спеціальній 
галузі як інформаційно-аналітична діяльність. 
Дуже наполегливо і постійно треба вчити ана-
літичній діяльності вищих керівників медич-
них організацій. Результати проведеного 
дослідження диктують необхідність навчання 
і постійного удосконалення, і розвитку інфор-
маційно-аналітичної компетентності осіб, які 
займають посади в керівному складі медичних 
організацій від лінійних керівників, що безпо-
середньо керують виконавцями в організа-
ції, до вищих керівників медичної організації. 

При підготовці і навчанні керівного складу 
на семінарах, циклах і курсах удосконалення 
при безперервному професійному розвитку 
в навчальних програмах, що пропонуються, 
має знайти своє місце розвиток інформацій-
но-аналітичної компетентності, як необхідний 
і важливий елемент управлінської діяльності, 
від якого залежить успіх організації і ефек-
тивна, результативна діяльність керівників. 
Адже це неодмінна умова ухвалення правиль-
них рішень на підставі аналізу фактів. В медич-
них закладах для завідуючих відділеннями 
і керівників іншими структурними підрозді-
лами, які за своїми функціональними посадо-
вими обв’язками мають займатися аналітич-
ною діяльністю, необхідно створювати «Школи 
обміну досвідом з інформаційно-аналітичної 
компетентності», яку можуть проводити дос-
відчені керівники. Що буде корисно як для слу-
хачів, так і для викладачів і тренерів.
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Постановка проблеми. Репутація органів 
публічної влади як вид капіталу сучасної дер-
жави відображає соціальну значущість резуль-
татів їх діяльності для розвитку суспільства. 
Проблема відновлення та утримання довіри 
до влади, налагодження її діалогу з громадян-
ським суспільством актуалізує завдання роз-

витку підходів до управління репутацією в сис-
темі публічного управління, зокрема органів 
місцевого самоврядування, які здійснюють 
управління значною часткою публічних справ. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Окремі питання репутації держави, органів 
державної влади, державних установ знахо-
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У статті розкрито нові можливості для 
розвитку технологій управління репутацією 
органів місцевого самоврядування у вимірі 
парадигми відповідального управління та 
цифровізації суспільно-владних відносин. 
Розкрито значення прогнозування діяльно-
сті, розвитку форм, методів оцінювання 
діяльності, стратегічних комунікацій для 
управління репутацією органів місцевого 
самоврядування. Проаналізовано важливі 
для місцевого самоврядування здобутки 
сучасного репутаційного менеджменту 
(визначення основних факторів формування 
корпоративної репутації (ESG-фактори); 
погляд на кризу як можливість підвищити 
репутацію; виокремлення морального 
лідерства, запиту на професійний розви-
ток та інвестиції в цій сфері; формування 
засад страхування репутаційних ризиків, 
запровадження методик оцінки репутації 
в соціальних мережах). На основі вивчення 
французького досвіду актуалізовано напрям 
управління е-репутацією органів місцевого 
самоврядування. Умотивовано, що управ-
ління моральною репутацією, з використан-
ням інструментів управління е-репутацією, 
є однією з сучасних форм забезпечення від-
повідального управління в системі публічної 
влади. Виокремлено напрям формування 
моральних цінностей як пріоритет профе-
сійного розвитку посадових осіб місцевого 
самоврядування та системи професійного 
навчання публічних службовців загалом. 
Підкреслено необхідність запровадження 
освітніх інновацій щодо формування мораль-
ного лідерства та управління моральною 
репутацією. Визначено, що довіра, діалог, 
передбачуваність, чутливість є основою 
«доброї репутації» органів місцевого само-
врядування, що значною мірою залежить та 
забезпечується якістю взаємодії місцевої 
влади та територіальної громади. Підтвер-
джено значення цифрового спілкування для 
здійснення звітування органів, посадових 
осіб місцевого самоврядування, депутатів 
місцевих рад, що передбачає наявність від-
повідної комунікаційної стратегії органів міс-
цевого самоврядування в соціальних мере-
жах. Зосереджено увагу на суперечностях 
впливу цифровізації на життя громадянина, 
суспільства, держави та необхідності 
подальшого дослідження проблем втілення 
принципів публічного управління в умовах 
цифровізації суспільно-владних відносин.
Ключові слова: місцеве самоврядування, 
управління репутацією, репутаційне лідер-

ство, моральна репутація, е-репутація, добра 
електронна репутація, цифрове спілкування.

The article reveals growing opportunities for the 
development of technologies for local authorities 
reputation management within the paradigm of 
responsible management and digitalization of 
public relations. It details the importance of activity 
forecasting, development of forms and methods 
of activity evaluation, strategic communications 
for local authorities' reputation management. 
The paper also analyses the achievements of 
contemporary reputation management, which 
are to be considered in local self-government 
(identification of key factors of corporate reputation 
formation (ESG-factors); the view of the crisis as 
an opportunity to improve reputation; identification 
of moral leadership and demand for professional 
development, investments in this area; formation 
of the principles of reputation risk insurance, 
introduction of methods of reputation assessment 
in social networks). Based on the study of the 
practices and experience of France, the focus on 
the local authorities' e-reputation management 
has been updated. The paper provides the 
reasons substantiating that the management of 
moral reputation using the tools of e-reputation 
management is one of the advanced forms 
of responsible management in the system of 
public authority. The article determines the line 
of formation of moral values as a priority of 
professional growth of local authority officials 
and the system of professional training of public 
officials. It highlights the need of introduction of 
educational innovations related to the formation 
of moral leadership and management of moral 
reputation. It is specified in the paper that trust, 
dialogue, predictability, and sensitivity are the 
basis of "good reputation" of local authorities, 
which largely depends on and is ensured by the 
character of interactions between local authorities 
and the local community. The importance of 
digital communication to ensure reporting by the 
authorities, the officials of local authorities, and the 
deputies of local councils is emphasized, which 
provides for the availability of an appropriate 
communication strategy of local authorities across 
the social networks. The paper draws attention to 
the contradictions of the digitalization effects on 
the lives of citizens, society, state and the need 
for further study of the issues of implementation 
of public administration principles in the context of 
public relations digitalization.
Key words: local authorities, reputation 
management, reputation leadership, moral 
reputation, e-reputation, good electronic 
reputation, digital communication.
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дить відображення в працях О. Запорожця [8], 
Ю. Падафета [9], Т. Федорів [10], В. Чекалюка 
[11] та ін. Ключові аспекти репутації, іміджу 
органів місцевого самоврядування досліджу-
вали Х. Бйорно [1–2; 7], Б. Раян [3], A. Вєраас 
[4–5], Х. Хоулберг Саломонсен [6–7], 
Дж. Аггер Нільсен [6] та ін. Основний ракурс 
дослідницької уваги спрямовано на розкриття:

підходів до управління репутацією муніци-
палітетів шляхом взаємодії із зацікавленими 
сторонами, формування репутаційних страте-
гій як результату конкуренції місцевих рад між 
собою за залучення й утримання жителів, під-
приємств, кваліфікованих працівників та запо-
рука подальшої підтримки політичних лідерів 
на виборах (Х. Бйорно) [1]; 

особливостей репутації в публічному сек-
торі, управління репутацією з точки зору прак-
тичної ефективності цього типу стратегії для 
менеджерів публічного сектору; визначення 
інтересів, ролей, відносин між політиками та 
адміністрацією в розробці стратегії та управ-
ління репутації в органах місцевого самовря-
дування (Х. Хоулберг Саломонсен, Дж. Аггер 
Нільсен) [6]; 

специфіки конкуренції муніципалітетів як 
важливого складника управління репутацією; 
формування та підтримки репутації регіону 
на основі спільної роботи муніципалітетів; 
потреби врахування високого рівня критич-
ного ставлення мешканців до органів місце-
вого самоврядування порівняно з іншими рів-
нями управління (A. Вєраас) [4].

Необхідно зазначити, що в теоретичних 
розробках українських вчених цей напрям нау-
кового пошуку не знайшов ґрунтовного висвіт-
лення. Водночас важко переоцінити значу-
щість питання репутації для органів публічної 
влади, особливо в умовах сучасних внутрішніх 
та зовнішніх викликів, які стоять перед інститу-
том держави.

Метою статті є розкриття нових можливо-
стей для розвитку технологій управління репу-
тацією органів місцевого самоврядування 
у вимірі парадигми відповідального управління 
та цифровізації суспільно-владних відносин.

Виклад основного матеріалу. Сучасна 
практика зарубіжних країн підтверджує пер-
спективність розвитку технологій управління 
репутацією органів місцевого самовряду-
вання. Під управлінням репутацією розуміємо 
сукупність заходів, спрямованих на створення 
та збереження позитивної оцінки діяльності 
органів та посадових осіб місцевого само-
врядування, поширення інформації про її 
здобутки, інформування про відповідність 
політики проблемам, очікуванням населення. 
Очевидним є те, що ця репутація формується 

на результатах оцінювання такої діяльності, 
що вимагає належного функціонування гро-
мадського контролю. 

Репутація розглядається як нематеріальний 
організаційний актив, що може бути викорис-
таний у діяльності з реалізації цілей організа-
ції, яка розглядається під кутом зору сприй-
няття зацікавлених сторін [2, с. 41; 7, с. 5]. 
Зарубіжна практика свідчить про тенденцію 
переходу від наслідування репутації до управ-
ління нею, що все відчутніше простежується в 
місцевому самоврядуванні [7, с. 27]. Крім того, 
окремо підкреслюється важливість управління 
репутацією в нестабільний час [12]. 

У сучасних дослідженнях обґрунтовується 
висновок, що публічний сектор поступово змі-
нює своє ставлення до репутації, управління 
якою розглядається як проблема стратегіч-
ного значення. Основними видами діяльно-
сті з управління репутацією стали: розробка 
комунікаційних стратегій, зважений підхід до 
визначення строків прийняття рішень, залу-
чення консультантів з управління репута-
цією, використання медіа-тренінгів, запро-
вадження показників вимірювання репутації 
[5]. У розробці критеріїв формування та оці-
нювання репутації Х. Бйорно пропонує спи-
ратися на такі питання: чи здатна установа 
виконувати роботу; чи захищає вона інтереси 
своїх клієнтів (моральна репутація); чи дотри-
мується вона норм і правил (процедурна 
репутація); чи має вона потужність і досвід 
реалізовувати те, що проголошено (технічна 
репутація) [2, с. 41]. Підкреслюється, що 
якщо вигоди приватного сектору від сприят-
ливої репутації вимірюються у прибутках, то 
для місцевого самоврядування – це вигоди 
спільноти (жителів територіальної громади) 
[3, с. 38]. Погоджуємось із думкою про те, що 
для публічного сектору цілі створення репута-
ції, управління репутацією є більш складними 
[7, с. 1, 6; 2, с. 39]. Цінності демократичного 
суспільства, служіння публічним інтересам, 
оцінка діяльності місцевої влади щодо їх вті-
лення й забезпечення ефективного вирі-
шення питань місцевого значення становлять 
основу управління репутацією органів місце-
вого самоврядування. 

Поширення практики застосування методів 
управління приватним сектором в органах міс-
цевого самоврядування потребує належного 
врахування принципових відмінностей публіч-
ного управління. До основних рис управління 
в публічному секторі, зокрема місцевому 
самоврядуванні, Б. Раян відносить: громадські 
очікування; організаційні мережі; політичну 
відповідальність; чіткість цілей та пріоритетів; 
зв’язок між потребою, запитом, пропозицією 
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та доходом; прийняття рішень та професійна 
самостійність; правовий статус [3, с. 38]. Крім 
того, акцентується увага на різниці в підходах 
до управління репутацією для політичних та 
адміністративних суб’єктів [7, с. 6–12, 24, 27; 
2, с. 39]. Це зумовлює необхідність належного 
врахування особливостей представницьких 
та виконавчих органів місцевого самовряду-
вання в управлінні їх репутацією. Також відзна-
чається важливість забезпечення привабли-
вості робочого місця в цих органах, надання 
якісних публічних послуг. До позитивних 
наслідків сприятливої репутації муніципалітету 
відносять благоустрій, належні умови життя в 
громаді, умови для розвитку ділового середо-
вища, інвестиційну та туристичну привабли-
вість, що забезпечує зростання рівня задово-
леності жителів [7, с. 6]. 

До складників моделі управління репу-
тацією органів місцевого самоврядування 
Б. Раян пропонує включати наступне: плану-
вання, керування зацікавленими сторонами, 
взаємозв’язки та моніторинг діяльності орга-
нізації; єдність ради (вищого керівництва); 
етичне прийняття рішень; підзвітність і про-
зорість; стосунки із зацікавленими сторонами 
на основі консультацій; управління ризиками; 
управління продуктивністю; справедлива та 
прозора винагорода [3, с. 51]. Відповідно для 
успішного управління репутацією особливе 
значення має консультування з громадські-
стю щодо з’ясування якостей, яких вони очіку-
ють від місцевої ради [3, с. 68]. Зазначимо на 
необхідності розвитку як зовнішніх, так і вну-
трішніх форм контролю. 

Особливий інтерес для місцевого самовря-
дування становлять здобутки репутаційного 
менеджменту. Змістовну емпіричну базу щодо 
цього містить глобальне дослідження корпо-
ративної репутації 2021 року, здійснене ком-
панією The RepTrak Company, експертами «The 
HOW Institute for Society», яке розкриває кіль-
кісні та якісні показники цієї сфери та дозволяє 
екстраполювати окремі висновки на місцеве 
самоврядування. Дослідження глобальних 
репутаційних лідерів (до першої п’ятірки у 
2021 р. увійшли Lego Group, Rolex, Ferrari, 
Bosch Group, Harley-Davidson) свідчить, що 
успішність їхньої діяльності зумовлена фак-
торами незмінної високої якості продукції, 
лідерством в інноваціях, наявністю чіткої мети 
[13]. В основу успіху їх розвитку та визнання 
закладено втілення ESG-факторів: навко-
лишнє середовище (позиція щодо зміни клі-
мату, раціонального використання ресурсів, 
мінімізації забруднення атмосфери); суспіль-
ство (зусилля щодо створення сприятливих 
умов праці, побудови взаємовідносин з місце-

вими громадянами, дотримання прав людини, 
вирішення актуальних для суспільства питань 
у цілому); управління (забезпечення прозоро-
сті, підтримки етичних принципів в управлінні, 
дотримання законів, побудова ефективних 
відносин з акціонерами) [14]. Загалом дослі-
дження виявило наступну послідовність за 
важливістю чинників (драйверів) формування 
корпоративної репутації: якість продуктів і 
послуг; управління; корпоративне громадян-
ство; результативність; інновації; лідерство; 
умови праці [15]. Практика підтверджує, що 
побудова довіри у взаємовідносинах компа-
ній і споживачів є основою досягнення успіху 
бізнесу та визнання соціальної значущості їх 
діяльності [16; 13]. На увагу заслуговує погляд 
на кризу як можливість підвищити репутацію, 
де сама репутація розглядається як неста-
тичне поняття, що зумовлює необхідність без-
перервної роботи [17]. Особливе значення 
такий підхід має для органів публічної влади. 

Результати досліджень підтверджують зро-
стаючий вплив морального лідерства (етична 
поведінка, активна позиція, чесність, спра-
ведливість, повага, відкритість тощо), яке 
знаходиться серед найбільш затребуваних 
ресурсів, що зумовлюють ефективність діяль-
ності в сучасних умовах [18]. Мова йде про 
формування та підтримку системи спільних 
цінностей, спрямованих на забезпечення від-
повідальності за результати своєї діяльності. 
Зазначене потребує належного врахування в 
публічному управлінні. Це актуалізує питання 
налагодження діалогової комунікації влади та 
суспільства, досягнення значно більшого рівня 
відповідності результатів діяльності органів 
публічної влади реальним потребам грома-
дян. В умовах зростання рівня непередбачу-
ваності політичних, економічних, екологічних, 
соціальних процесів підвищується соціальна 
значущість відповідального управління.

Вивчення стану морального лідерства в біз-
несі у 2020 р., проведене експертами «The HOW 
Institute for Society», виявило наступні показ-
ники: 86% співробітників визнають нагальну 
потребу в моральному лідерстві, 48% співро-
бітників відзначають, що їх керівник ніколи не 
демонструє моральне лідерство, а 7% свід-
чать про постійне демонстрування керівни-
ком марального лідерства, 46% працівників 
виявляють готовність погодитися зі знижен-
ням заробітної плати заради того, щоб пра-
цювати на морального лідера [19]. Загалом 
експерти зосереджують увагу на наступних 
проблемах: збільшення попиту та водночас 
дефіцит морального лідерства; недостатність 
стандартних (типових) можливостей профе-
сійного розвитку для формування морального 
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лідерства; необхідність інвестування в розви-
ток морального лідерства [18]. 

Особливої актуальності моральна репута-
ція набуває для місцевого самоврядування, 
яка розкриває здатність служіння публічним 
інтересам, представляти, забезпечувати та 
захищати інтереси місцевого населення. 
До основних критеріїв її оцінки відносимо:

 – запровадження діалогових форм кому-
нікації з територіальною громадою щодо 
вивчення її потреб, висвітлення результатів 
своєї діяльності, розкриття міри відповідності 
діяльності запитам громади, вивчення став-
лення до місцевої ради, її виконавчих органів;

 – здійснення моніторингу поведінки (зокрема 
відповідно до вимог кодексів поведінки вибор-
них осіб місцевого самоврядування);

 – урегульованість та дотримання процедур 
відкритості, підзвітності, відповідальності;

 – здатність реагувати на нові загрози та 
ризики (COVID-19, переселенці, екологічні 
проблеми, навіть протидія воєнній загрозі, де 
останнє стало як викликом для України, так і 
здобутком);

 – підтримка, заохочення відповідальної 
поведінки як способу життя посадових осіб, 
депутатів місцевих рад, формування ціннос-
тей сумлінного служіння публічним інтересам. 

Перелічені критерії можуть бути пред-
ставлені різними показниками з урахуван-
ням суб’єкта: місцева рада, голова сільської, 
селищної, міської ради (головна посадова 
особа територіальної громади), депутат міс-
цевої ради, виконавчий орган місцевої ради, 
посадова особа місцевого самоврядування. 
Наприклад, що стосується управління репута-
цією голови сільської, селищної, міської ради, 
важливим є врахування показників реалізації 
його політичної програми / обіцянок, стратегії 
розвитку територіальної громади.

Вирішальним чинником розвитку техно-
логій управління репутацією сьогодні є циф-
ровізація всіх сфер життя суспільства та 
держави. Потужним інструментом для скоро-
чення відстані між споживачем та виробни-
ком товарів і послуг стали соціальні мережі. 
Експерти наводять досить переконливі дані: 
85% споживачів довіряє онлайн-відгукам не 
менш ніж особистим рекомендаціям, для 60% 
споживачів негативні відгуки є приводом для 
відмови від послуг певного підприємства;  
67% споживачів зазначають, що відмовляться 
від взаємодії з бізнесом, якщо прочитають пові-
домлення в мережі про те, що відповідна компа-
нія не вживає належних заходів з охорони здо-
ров’я та безпеки під час пандемії COVID-19 [20]. 

Загрози для репутації, пов’язані з соціаль-
ними мережами, наприклад, негативні пости 

стали поштовхом для розвитку страхування 
репутаційних ризиків. До основних принци-
пів такого страхування експерти відносять: 
формування ефективної системи регуляр-
ного вимірювання репутації; визначення про-
філів репутаційних ризиків; убезпечення від 
можливого падіння репутації через прина-
лежність до певної галузі; створення корот-
кострокового, середньострокового та довго-
строкового планів роботи з ризиками. У якості 
методики оцінювання репутації пропонується 
підхід RepTrak, за якого репутація вимірю-
ється на емоційному і раціональному рівнях. 
Забезпечення ґрунтовного вивчення ризиків 
пропонується досягнути на основі форму-
вання профілю ризиків на трьох рівнях: аналіз 
актуального рівня репутаційних ризиків; ана-
ліз репутаційних ризиків за тривалий період 
(історичний профіль); вивчення внутрішніх 
ресурсів організації для формування систем 
протидії ризикам як основа для системного 
управління репутацією. Важливим моментом 
є вивчення стану справ у відповідній галузі та 
визначення на цьому тлі індивідуальних осо-
бливостей. Зазначене зумовлює необхідність 
наявності програми страхування ризиків [21].

Особливий інтерес становить питання 
управління е-репутацією органів місцевого 
самоврядування. Зарубіжний досвід свід-
чить, що розвиток практики управління елек-
тронною репутацією в органах місцевого 
самоврядування охоплює питання аудиту, 
«очищення», захисту е-репутації, управління 
поглядами в соціальних мережах. Активне вті-
лення цього напряму демонструє Франція, де 
відповідні агенції пропонують свої послуги для 
публічного сектору. Таким прикладом є агент-
ство iProtego, яке надає послуги з формування, 
підтримки та захисту репутації органів і вибор-
них осіб місцевого самоврядування в просторі 
мережі «Інтернет». Це досягається за допомо-
гою виявлення усіх згадок про них у соціаль-
них мережах, блогах, пресі, сайтах на основі 
постійного моніторингу е-репутації, вчасного 
реагування на негативні зауваження, вжиття 
заходів для вирішення проблем громади, які 
обговорюються в мережах до моменту заго-
стрення суспільного напруження, невдово-
лення владою [27]. Ефективність такої діяль-
ності значною мірою зумовлюється наявністю 
стратегії цифрової присутності [27]. Якість 
присутності органів місцевого самовряду-
вання у соціальних мережах розглядається 
як майданчик для прямої взаємодії влади 
з  громадянами. Відзначається, що наявність 
«доброї електронної репутації» виборної особи 
є необхідним атрибутом сучасного управління 
в публічному секторі [27]. 
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На практиці така присутність набуває все 
більших масштабів. Так, у 2021 р. серед номі-
нантів конкурсу найкращих дій органів місце-
вого самоврядування Франції в соціальних 
мережах були відзначені такі проєкти: презен-
тація міського бюджету; рекламні ролики про 
публічну політику в громаді; організація регу-
лярних зборів громадян-добровольців, екс-
пертів з питань охорони здоров’я (Facebook, 
YouTube, Twitter) для обговорення питань охо-
рони здоров’я (участь громадян в антикризо-
вому управлінні); створення крос-медійного 
пристрою – макету сторінки муніципального 
журналу в соціальних мережах; мультимедійна 
кампанія муніципальної молодіжної ради в 
мережах міста по залученню молоді до участі 
у житті міста; проведення зустрічей вибор-
них посадових осіб, які у прямому ефірі від-
повідають на запитання громадян; створення 
редакційної стратегії Instagram для візуаль-
ного представлення контенту життя регіону та 
ін. [22]. Загалом у 2021 р. в органах місцевого 
самоврядування Франції найбільше засто-
сування отримали Facebook, Twitter, Youtube, 
Instagram, TikTok, які посилюють спроможність 
влади щодо забезпечення відкритості, прозо-
рості, взаємодії з громадянами [23].

Прикладом поширення знань про можли-
вості обміну інформацією є мережа публіч-
ної територіальної комунікації Cap’Com, яка 
навчає технологіям та стратегіям публічної 
комунікації, підтримує професіоналів у цій 
сфері, надає необхідні документи, послуги, 
інструменти. Мережа забезпечує доступ до 
важливих тем публічної комунікації: криза 
комунікації та управління нею, Covid-19, міс-
цева преса, внутрішнє спілкування, консульта-
ція та участь, територіальний маркетинг, інтер-
нет та соціальні мережі [24]. Слід відзначити 
розвиток інноваційних практик на основі уріз-
номанітнення форм територіальних мереж. 
Наприклад, асоціація Відкритої Демократії, 
утворена як мережа демократичних іннова-
цій територій, об’єднує виборних осіб, дер-
жавних службовців, які впроваджують інно-
вації для того, щоб спільно приймати кращі 
рішення, розширювати можливості дій жите-
лів на своєї території, залучати громадян до 
розробки окремих проєктів, публічної політики 
у різних сферах. Основними видами діяльно-
сті мережі є: заходи (конференції, семінари, 
обмін досвідом); візити (поїздки до терито-
рій, що запровадили новаторські проєкти у 
Франції або за кордоном з метою виявлення 
найкращих практик інноваційних спільнот); 
просування (комунікація навколо акцій уча-
сті громадян, на основі інтерв’ю, публікацій в 
соціальних мережах тощо); спільна розробка 

(обмін практиками з різних тем демократич-
них інновацій, спрямованих на підвищення 
колективної компетентності та безперервне 
навчання); коуч (доступ до співрозмовника, з 
яким громада може зв’язатися, щоб розгля-
нути відповідну тему демократичних іннова-
цій, знайти експерта); моніторинг (доступ до 
новин в мережі щодо висвітлення демокра-
тичних інновацій з метою інформування про 
основні події, зокрема семінари, конференції, 
тренінги тощо) [25 – 26]. Існуючий досвід важ-
ливий для визначення нових засобів забезпе-
чення ефективності функціонування органів 
місцевого самоврядування.

Необхідно зазначити, що в Україні остан-
німи роками спостерігається активізація при-
сутності органів місцевого самоврядування в 
соціальних мережах. Безпрецедентним став 
2022 р. щодо отримання нового досвіду під час 
війни РФ проти України. Використання циф-
рових каналів комунікації в діяльності органів 
місцевого самоврядування стало потужним 
інструментом налагодження взаємодії з міс-
цевим населенням, поширення інформації про 
стан справ, організації життя в громаді тощо. 
Практика цього періоду викликає значний нау-
ковий інтерес та має стати предметом ґрун-
товного наукового дослідження.

Висновки. «Добра репутація» органів 
місцевого самоврядування значною мірою 
зумовлюється якістю взаємодії місцевої влади 
та територіальної громади, в основу якої має 
бути покладено довіру, діалог, передбачува-
ність, чутливість. У широкому сенсі репута-
ція відображає рівень суспільної значущості 
результатів їх діяльності. В умовах збільшення 
ризиків та загроз, спричинених різними фак-
торами, принципового значення набуває 
питання моральної репутації в органах міс-
цевого самоврядування. Управління мораль-
ною репутацією з використанням інструмен-
тів управління е-репутацією розглядається 
нами як одна з сучасних форм забезпечення 
відповідального управління в системі публіч-
ної влади. Формування моральних цінностей, 
компетентності управління репутацією має 
стати пріоритетним напрямом професійного 
розвитку посадових осіб місцевого самовря-
дування, системи професійного навчання 
публічних службовців загалом. Цей вектор 
містить значні перспективи для запрова-
дження освітніх інновацій в межах формальної, 
неформальної та інформальної освіти.

Урізноманітнення каналів комунікації між 
владою та громадянином, зумовлене поши-
ренням цифрових технологій, відкриває нові 
можливості для забезпечення більшої відкри-
тості місцевої влади. Важливим завданням 
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щодо цього є створення якісного інформа-
ційного контенту з висвітлення результатів 
діяльності місцевих рад, їх виконавчих органів, 
відображення не лише інформації про при-
йняті програми, проєкти, стратегії, а саме про 
результати їх втілення, якісні та кількісні зміни 
в житті громади. Доцільним є поширення кра-
щих практик, які демонструють етичну пове-
дінку, чутливість влади до запитів місцевого 
населення, швидкість реагування на кризові 
явища, проблеми.

Соціальні мережеві сервіси як сучасний 
інструмент комунікації органів місцевого само-
врядування з громадою надають широкі мож-
ливості для інформування, вивчення потреб 
і очікувань членів громади, консультування, 
громадського обговорення, розміщення ого-
лошень. Особливе значення цифрове спілку-
вання має для здійснення звітування органів, 
посадових осіб місцевого самоврядування, 
депутатів місцевих рад. Це вимагає розробки 
відповідної комунікаційної стратегії органів 
місцевого самоврядування в соціальних мере-
жах. Враховуючи зарубіжний досвід доціль-
ним, на наш погляд, є поширення практики 
створення публічних територіальних мере-
жевих сервісів як інноваційного інструменту 
територіальної комунікації з метою обгово-
рення та запровадження нових ідей, проєктів, 
стратегій, моделей позиціонування громади, 
регіону, обміну досвідом. 

Водночас посилення впливу цифровізації 
на життя суспільства, громадянина та держави 
відкриває як нові можливості, так і нові про-
блеми демократії. Потребує більшого враху-
вання той факт, що, з одного боку, відбувається 
збільшення доступності інформації для грома-
дян щодо дій влади, швидкості та зручності 
отримання публічних послуг, урізноманітнення 
каналів спілкування органів публічної влади з 
громадянами. З іншого – стрімкий розвиток 
інформаційних технологій, охоплення суспіль-
ства соціальними мережами ускладнюють 
процеси управління суспільними справами, 
спричиняють появу нових ризиків для без-
пеки держави та громадян. Ця суперечливість 
потребує окремого розгляду в подальших 
дослідженнях проблем реалізації принципів 
публічного управління в умовах цифровізації 
суспільно-владних відносин.
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Сучасна ситуація у сфері міжнародної без-
пеки характеризується глибокими змінами, 
які пов’язані насамперед з активізацією 
інтеграційних процесів на глобальному і 
регіональному рівнях. Формування та реа-
лізація в Україні державної політики націо-
нальної безпеки є найголовнішою пробле-
мою ефективного управління суспільством. 
У статті теоретично обґрунтовано роль 
Збройних сил України як суб’єкта військо-
вої безпеки в особливий період. Зазначено, 
що Збройні сили України – це специфічна 
мілітаризована державнֺа структура, яка 
створена з метою забезпечення національ-
ної безпеки України, шляхом забезпеֺчення 
цілісності й недоторканності державних 
кордонів і суверенітету держави. Виокрем-
лено основі особливі принципֺи на яких  буду-
ються і здійснюють свою діяльність Збройні 
Сили України (принцип розумної та обо-
ронної достатності; принцип демократії 
і гуманізму; принцип верховенства закону; 
принцип єдиноначальності і колегіального 
прийнятֺтя рішень; принцип дотримання 
військової дисципліни; принцип гласності в 
діяльноֺсті і збереження державної та вій-
ськової таємниці; принцип позапартійності; 
принцип гарантоֺваної соціально-правового 
захисту військовослужбовців). Охарактери-
зовано зміст документів довгострокового 
планування, а саме, «Стратегія націо-
нальної безпеки України», Закон «Про наці-
ональну безпеку України», доктрина воєнної 
безпеки України, які які визначають засади 
та реальні загрози національній безпеці, 
відповідні цілі, завдання, а також механізми 
захисту національних інтересів України та 
систему поглядів щодо причин, сутності 
й характеру сучасних воєнних конфліктів. 
Завдання, які будуть виконуватись Зброй-
ними Силами надалі можуть змінюватися, 
випливаючи з потреб оборони України від 
зовнішньої агресії.

Ключові слова: державне управління, наці-
ональна безпека, військова безпека, Збройні 
сили України, принципи діяльності.

The current situation in the field of international 
security is characterized by profound changes, 
which are primarily related to the intensification of 
integration processes at the global and regional 
levels. The formation and implementation of 
national security policy in Ukraine is the main 
problem of effective governance. The article 
theoretically substantiates the role of the Armed 
Forces of Ukraine as a subject of military security 
in a special period. It is noted that the Armed 
Forces of Ukraine is a specific militarized state 
structure created to ensure the national security of 
Ukraine by ensuring the integrity and inviolability 
of state borders and state sovereignty. The 
special principles on which the Armed Forces 
of Ukraine are built and operate (the principle 
of reasonable and defensive sufficiency; the 
principle of democracy and humanism; the rule of 
law; the principle of unity and collegial decision-
making; the principle of military discipline; the 
principle of publicity and preservation of state 
military secrecy, the principle of non-partisanship, 
the principle of guaranteed social and legal 
protection of servicemen). The content of 
long-term planning documents, namely, the 
National Security Strategy of Ukraine, the Law 
on National Security of Ukraine, the Doctrine 
of Military Security of Ukraine, which define the 
principles and real threats to national security, 
relevant goals, objectives and mechanisms 
to protect national interests Ukraine and the 
system of views on the causes, nature and 
nature of modern military conflicts. The tasks to 
be performed by the Armed Forces may change 
in the future, based on the needs of Ukraine's 
defense against external aggression.
Key words: public administration, national 
security, military security, the Armed Forces of 
Ukraine, principles of activity.

Вступ. Українське суспільство зараз пере-
живає непростий період трансформації та 
реформування майже всіх інструментів та 
інституцій функціонування держави. 

Сучасна ситуація у сфері міжнародної без-
пеки характеризується глибокими змінами, які 
пов’язані насамперед з активізацією інтегра-
ційних процесів на глобальному і регіональ-
ному рівнях. Процеси глобалізації наклали 
відбиток на всі сфери світової цивілізації, 
зокрема оборони і безпеки. Сьогодні глобалі-
заційні процеси мають визначальний вплив на 
міжнародну, регіональні і національні системи 

безпеки та несуть у собі поряд з новими мож-
ливостями низку новітніх загроз. Україна в цих 
умовах не є винятком. 

За сучасних умов протидіяти глобальним 
загрозам можна лише глобальними засобами, 
можливості для яких створює система міжна-
родних відносин. Головними формами такої 
протидії є залучення зовнішніх ресурсів, мобі-
лізація міжнародної підтримки та формування 
мережі міждержавних союзів і стратегічних 
партнерств для досягнення стратегічних цілей 
та реалізації пріоритетів національної безпеки; 
підтримка взаємовигідних і динамічних відно-
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син з провідними державами, інтеграційними 
об’єднаннями й системами колективної без-
пеки сучасного світу, передусім США та НАТО. 

Формування та реалізація в Україні дер-
жавної політики національної безпеки є чи 
не найголовнішою проблемою ефективного 
управління суспільством, що трансформу-
ється. Українська політична практика засвід-
чує, що технологія реалізації доктрин, стра-
тегій, концепцій і програм державної політики 
у сфері національної безпеки об’єктивно має 
інтегрувати всі компоненти політичної актив-
ності держави і базуватися на ґрунтовних тео-
ретичних засадах. 

Обравши євроінтеграційний курс та визна-
чивши вступ до НАТО своїм стратегічним пріо-
ритетом, Україна має орієнтуватися передусім 
на стратегію розвитку країн-учасниць НАТО в 
безпековій сфері. 

Зміни, які відбулися в українському суспіль-
стві від осені 2013 року (анексія Криму), 
призвели до переосмислення й оновлення 
уявлень про Україну та українців як у самих 
громадян держави, так і у світовій спільноті. 
Громадянське суспільство в системі націо-
нальної безпеки України, війна на Сході України 
показали, що суспільство має бути не тільки 
споживачем безпеки, а й учасником її збере-
ження та посилення в умовах загроз незалеж-
ності держави, адже події, що сталися в Україні 
після Революції Гідності, на превеликий жаль, 
виявили недостатню спроможність орга-
нів державної безпеки протистояти впливу 
Російської Федерації на ситуацію в Україні й 
подальшому вторгненню її на українську тери-
торію. Це зумовило оцінити стан національ-
ної безпеки країни так, як можливість появи 
реальної воєнної загрози Україні не розгляда-
лася раніше як загроза її національній безпеці.

Виклад основного матеріалу. В силу 
положень ст. 17 Основного Закону захист суве-
ренітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформаційної 
безпеки є найважливішими функціями дер-
жави, справою всього Українського народу [3]. 

Загальні науково-практичні засади дер-
жавного управління у сфері національної 
безпеки підлягали дослідженню у численних 
працях вітчизняних і зарубіжних науковців, 
зокрема, таких, як: С. Андреєв, О. Власюк, 
В. Горбулін, С. Домбровська, Н. Косолапов, 
Я. Малик, В. Ліпкан, В. Мамонов, С. Павленко, 
С. Пирожков, Г. Пономаренко, І. Проценко, 
І. Руснак, Г. Ситник  та ін. Аналіз наукових 
праць вітчизняних дослідників, які займа-
лися розробкою питань безпеки та оборони 
(Б. Головко, В. Горбулін, О. Кунбін, С. Ліпатова, 
Г. Ситник, С. Пасіка), свідчить про недостатню 

увагу до дослідження ролі Збройних сил 
України як суб’єкта військової безпеки в осо-
бливий період.

Метою дослідження є обґрунтування ролі 
Збройних сил у забезпеченні військової без-
пеки України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В сучасних умовах саме оборона 
покликана давати найбільш ефективні рішення 
сучасних воєнно-економічних завдань захи-
сту держави від будь яких посягань ззовні, 
а також швидкої локалізації внутрішніх кон-
фліктів та забезпечення стабільності в країні. 
Україна, враховуючи необхідність забезпе-
чення власної воєнної безпеки та оборони, 
усвідомлюючи свою відповідальність у справі 
підтримання міжнародної стабільності, як 
суверенна і незалежна, демократична, соці-
альна, правова держава створила Збройні 
сили України (ЗСУ) із необхідним рівнем їх 
бойової готовності та боєздатності. В нових 
історичних реаліях значно зростає роль ЗСУ, 
які є ядром та головним інструментом забез-
печення національної безпеки, і разом з 
іншими військовими формуваннями й орга-
нами державної влади й місцевого самовря-
дування, призначені для відбиття зовнішньої 
збройної агресії й інших воєнних загроз, 
пов’язаних із застосуванням військової сили 
проти України, і для виконання Україною між-
народних зобов’язань.

Як зазначає В.Й. Пашинський, ефективна 
система забезпечення оборони держави 
повинна бути побудована на радикально 
новому розподілі та законодавчому закрі-
пленні функцій, завдань та відповідальності 
всіх складових сил оборони у відповідності 
до принципів управління обороною, прийня-
тим у державах-членах НАТО [5].

На сьогодні ЗСУ забезпечують виконання 
визначених завдань, зокрема щодо стри-
мування, збройної агресії проти України, 
прикриття важливих об’єктів держави, угру-
повань своїх військ від ударів засобів пові-
тряного нападу та ураження військ і об’єктів 
противника. Протистояння у центрі держави 
та регіонах, анексія Російською Федерацією 
Автономної Республіки Крим, терористична 
діяльність диверсійних груп та радикально 
налаштованих сепаратистів на сході країни 
змусили визначити нові пріоритети ЗСУ.

На нашу думку, Збройні сили України – це 
специфічна мілітаризована державна струк-
тура, яка створена з метою забезпечення наці-
ональної безпеки України, шляхом забезпе-
чення цілісності й недоторканності державних 
кордонів і суверенітету держави, з можливістю 
застосування збройного захисту у випадку 
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збройної агресії або військового конфлікту як 
усередині держави, так і ззовні.

Удосконалення організаційної структури 
ЗСУ забезпечило своєчасне доукомплекту-
вання особовим складом, озброєнням і вій-
ськовою технікою, відновлення боєздатності 
військ (сил) та виконання покладених завдань 
щодо захисту незалежності держави [4].

Протягом останніх років у ЗСУ відбулися 
значні структурні перетворення, уточнено роз-
поділ оперативних, адміністративних функцій 
та функцій всебічного забезпечення військ 
(сил) між органами військового управління 
всіх ланок.

Конституція України визначає місце і роль 
ЗСУ у системі української державності, що 
визначаються головним призначенням, яке 
покладається на ЗСУ – оборона України, 
захист її суверенітету, територіальної цілісно-
сті і недоторканності [1]. ЗСУ забезпечують 
стримування збройної агресії проти України та 
відсіч їй, охорону повітряного простору дер-
жави та підводного простору у межах терито-
ріального моря України у випадках, визначених 
законом, беруть участь у заходах, спрямова-
них на боротьбу з тероризмом.

Збройні Сили України будуються і здійсню-
ють свою діяльність на основі особливих прин-
ципів [2].

Принцип розумної та оборонної достатно-
сті означає, що на ЗСУ треба витрачати рівно 
стільки, скільки потрібно (не більше і не менше), 
щоб підтримувати оптимальний стан оборон-
ного потенціалу. Принцип «розумної достат-
ності» повинен бути використаний Верховною 
Радою України при затвердженні військового 
бюджету: на Збройні сили потрібно витрачати 
не більше, ніж це обумовлюється нашою полі-
тикою, але й не менше. Принцип «оборонної 
достатності» означає, що Збройні сили України 
повинні мати достатній оборонний потенціал 
для відбиття військової агресії будь-якої дер-
жави. Згідно з цим принципом, оборонний 
компонент ЗСУ розраховується, виходячи з 
політичних (зовнішньополітичних) аспектів і 
безлічі об’єктів держави, що підлягають обо-
роні, а також їх характеристик. Можна наз-
вати деякі з цих об’єктів: державний кордон, 
пункти державного управління, економічні, 
насамперед енергетичні об'єкти, військові 
об'єкти тощо. Оптимально розмір оборонного 
компонента Збройних сил повинен будува-
тися пропорційно розміру території, чисель-
ності населення і ступеня розвитку країни.

Принцип демократії і гуманізму. У діяльно-
сті армії та флоту повинно враховуватися те, 
що найвищою суспільною цінністю є людина. 
Захист його життя, інтересів, створення необ-

хідних умов у армії для розвитку, подальшого 
удосконалення особистості є найголовнішим.

Принцип верховенства закону. Ніщо ЗСУ 
не має такої сили, як сила закону. Виконання 
Конституції і законів України, статутів ЗСУ та 
наказів командирів є обов’язком кожного вій-
ськовослужбовця. Порушення законів України 
тягне за собою дисциплінарну та кримінальну 
відповідальність.

Принцип єдиноначальності і колегіального 
прийняття рішень означає, що кожен коман-
дир, як єдиноначальник, перш ніж прийняти 
певне рішення, повинен враховувати думку, 
позицію колегіального органу (військової ради, 
зборів офіцерів, солдатів). Колегіальність 
у прийнятті рішень була, починаючи із 
Запорізького війська, доброю традицією укра-
їнської армії. Єдиноначальність забезпечує 
чіткість і оперативність управління військами, 
повну відповідальність командира за бойову 
готовність частини, корабля. Принцип загаль-
ного військового обов'язку громадян України. 
Військова строкова служба в ЗСУ є консти-
туційним обов’язком кожного громадянина 
нашої держави (чоловічої статі). Виняток ста-
новлять лише ті громадяни, які мають підстави 
для звільнення від військової служби.

Принцип дотримання військової дисци-
пліни. Військова дисципліна – це суворе і 
точне дотримання усіма військовослужбов-
цями порядку і правил, встановлених законо-
давством України і статутами ЗСУ.

Принцип гласності в діяльності ЗСУ і збе-
реження державної та військової таємниці. 
Загальні питання навчально-бойової діяльно-
сті армії та флоту мають висвітлюватися в засо-
бах масової інформації. Такими питаннями, 
відповідно до міжнародних угод, вважаються: 
попередження населення країни, світової гро-
мадськості про військові навчання і маневри, 
повідомлення про зміни у військовому керівни-
цтві та ін Але гласність не є підставою для розго-
лошення державної та військової таємниці, не 
повинна призводити до зниження національ-
ної безпеки держави. Розголошення інфор-
мації щодо державних та військових таємниць 
тягне за собою юридичну відповідальність.

Принцип позапартійності. Цей принцип 
був вперше втілений у концепції національних 
ЗСУ. Він означає, що військовослужбовці не 
можуть бути членами політичних партій, орга-
нізацій, рухів. Армія і флот перебувають поза 
політикою і виконують свої функції відповідно 
до законів України.

Принцип гарантованої соціально-право-
вого захисту військовослужбовців означає, що 
їм гарантуються права, свободи, соціальний 
захист, а також у разі необхідності – правовий 
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захист з боку держави, згідно з чинним зако-
нодавством.

Закон України «Про Збройні Сили України» 
визначає функції, склад Збройних Сил, пра-
вові основи їх реалізації, діяльності, дислока-
ції, керівництва і управління ними [2].

Важливим системостворюючим докумен-
том повинна бути Стратегія національної 
безпеки України. У Стратегії визначено, що 
подальший розвиток і захист найвагоміших 
здобутків України потребує чіткої визначеності 
держави у стратегічних пріоритетах та цілях, 
які мають відповідати викликам і загрозам ХХІ 
століття, її взаємодії із сучасними системами 
міжнародної і регіональної безпеки [8].

Власне кажучи, оборона держави є завдан-
ням не лише Збройних Сил, але й усіх інших 
військових формувань, які входять до складу 
Воєнної організації держави.

Сучасний етап у формуванні та реалізації 
стратегії національної безпеки України пов'я-
заний з необхідністю захисту її національних 
інтересів в умовах нових загроз її держав-
ному суверенітету та територіальній цілісно-
сті. Даний період характеризується загальним 
ускладненням міжнародно-політичного стано-
вища, зокрема критичним загостренням укра-
їнсько-російських відносин та перетворенням 
їх у збройний конфлікт, суб’єкт якого – Росія 
здійснює його методами та засобами гібрид-
ної війни, включаючи використання військових 
формувань проти Збройних сил України. 

Документами довгострокового планування 
є «Стратегія національної безпеки України» і 
Закон «Про національну безпеку України», які 
визначають засади та реальні загрози наці-
ональній безпеці, відповідні цілі, завдання, а 
також механізми захисту національних інтере-
сів України. Програмний зміст цих документів 
є основою для реалізації державної політики у 
сфері національної безпеки і оборони України. 
Виходячи з її положень, особливу увагу при-
ділено реформуванню сектору безпеки і обо-
рони, а також розробленню державних про-
грам за окремими напрямами державної 
політики в галузі безпеки. Органи державної 
влади мають керуватися Стратегією при роз-
робленні та реалізації законодавчих актів, кон-
цепцій, доктрин, стратегій, програм, планів та 
окремих заходів, укладенні міжнародних дого-
ворів і угод, інших міжнародно-правових доку-
ментів, звітують про стан її виконання [8].

Сучасна доктрина воєнної безпеки України – 
це документ, у якому міститься система погля-
дів щодо причин, сутності й характеру сучасних 
воєнних конфліктів, а також шляхів запобі-
гання їх виникнення та підготовки держави до 
воєнного конфлікту. Особливе значення мають 

принципи та умови застосування воєнної сили 
для захисту державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності, інших життєво важливих 
національних інтересів. У Законі “Про націо-
нальну безпеку України” зазначено, пріори-
тети державної політики у сферах національної 
безпеки та оборони визначаються у Стратегії 
національної безпеки України та інших доку-
ментах, які схвалюються Радою національної 
безпеки та оборони України і затверджуються 
указами Президента України [7].

Важливим у контексті функціонування сис-
теми публічного управління та адміністрування 
є визначення структурного змісту сектору без-
пеки та оборони України. Зазначається, що 
він складається з чотирьох взаємопов'язаних 
частин: сили безпеки, сили оборони, оборон-
но-промисловий комплекс, громадяни і гро-
мадські об'єднання, які добровільно беруть 
участь у забезпеченні національної безпеки. 
Керівництво у сферах національної безпеки та 
оборони здійснює Президент України, який є 
верховним головнокомандувачем Збройних 
сил України та видає накази і директиви з 
питань оборони. Він також очолює Раду наці-
ональної безпеки і оборони, звертається з 
посланнями до народу та із щорічними і поза-
черговими посланнями до Верховної Ради 
про внутрішнє і зовнішнє становище України. 
Відповідно до Закону Президент України вно-
сить до Верховної Ради подання про оголо-
шення стану війни та у разі збройної агресії 
проти України, приймає рішення про засто-
сування ЗСУ та інших військових формувань, 
приймає рішення про загальну або часткову 
мобілізацію та введення воєнного стану в 
Україні або в окремих її місцевостях у разі 
загрози нападу, небезпеки державній неза-
лежності України. У документі визначається 
зміст стратегії громадської безпеки та цивіль-
ного захисту України. Вона трактується як 
документ довгострокового планування, що 
розробляється на основі Стратегії національ-
ної безпеки України за результатами огляду 
громадської безпеки та цивільного захисту і 
визначає напрями державної політики щодо 
гарантування захищеності життєво важливих 
для держави, суспільства та особи інтересів, 
прав і свобод людини і громадянина, цілі та 
очікувані результати їх досягнення з урахуван-
ням актуальних загроз [6]. 

Висновки. Система державного управ-
ління України має бути не лише максимально 
адаптованою до нових глобалізаційних умов 
розвиту, а й володіти потужним інструмен-
тарієм впливу на них, а також використання 
їх на користь реалізації власних національ-
них інтересів. Це, у свою чергу, дасть змогу 
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Україні виробити нову геополітичну стратегію, 
яка сприятиме її ефективному економічному, 
політичну та духовному розвитку. Основою 
розвитку ефективної держави є формування 
парадигми спільних інтересів держави й 
суспільства, що передбачає утвердження сис-
темоутворювальних принципів захисту при-
родних і громадських прав і свобод людини, а 
сприяння розвитку громадянським ініціативам 
має бути пріоритетним політичним і стратегіч-
ним завданням держави як умова її стійкості 
й ефективності, запорукою національної без-
пеки, опором до внутрішніх і зовнішніх викликів. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що, 
завдання, які будуть виконуватись Збройними 
Силами надалі змінюватимуться, випливаючи 
з потреб оборони України від зовнішньої агресії.
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У статті розглядаються особливості під-
готовки до виконання службово-бойових 
завдань частиною та підрозділами з охорони 
дипломатичних представництв та консуль-
ських установ (ДП і КУ) іноземних держав 
та міжнародних організацій Національною 
гвардією України (НГУ). Для якісного вико-
нання основного завдання, що покладається 
на ці підрозділи, а саме охорони диплома-
тичних представництв, впровадження всіх 
належних заходів для захисту приміщень 
представництва від спроб незаконного 
вторгнення або заподіяння шкоди а також 
для запобігання всякому порушенню спокою 
представництва або образі його гідності, 
здійснення режиму допуску до них однією 
з найважливіших складових є підготовка 
військових нарядів до виконання службових 
завдань. Під час підготовки перед кожним 
заступанням на службу необхідно звертати 
увагу в тому числі і на порядок спілкування 
з іноземними громадянами. В статті аналі-
зуються відмінності та особливості у спіл-
куванні з іноземцями різних національностей 
та віросповідань. Підкреслюється, що у 
відносинах з усіма відвідувачами військовос-
лужбовець з охорони ДП і КУ зобов’язаний 
неухильно дотримуватися принципу гума-
нізму, що виявляється, зокрема, у: ввічливо-
сті і доброзичливості; готовності надати 
допомогу, послугу, прагнення не турбувати 
людину без поважних причин; чуйності, делі-
катності, коректності та толерантності, 
повазі кожної окремої особи тощо. Зосере-
джується увага, що суворе дотримання пра-
вил етикету – важлива умова високої куль-
тури поведінки військовослужбовців НГУ як 
на службі, так і у позаслужбових відносинах. 
Проведене дослідження впливу мови жестів, 
стилю спілкування, зовнішнього вигляду на 
ставлення до військовослужбовців з охорони 
ДП і КУ з боку іноземних громадян. Тембр, 
інтонація, чіткість мовлення, гучність 
голосу – саме ці фактори, які психологічно 
діють на відвідувачів та співробітників 
представництва, викликають у них повагу, 
симпатію або, навпаки, негативні емоції. 
Пропонується для підвищення іміджу вій-
ськовослужбовців з охорони ДП і КУ в ході під-
готовки до служби враховувати, що під час 
спілкування з іноземцями дійсні ті ж норми 
службової етики і культури поведінки, що і 
при виконанні звичайних службових обов'яз-
ків. Проте військовослужбовець НГУ повинен 
зважати на те, що іноземні громадяни не 
завжди достатньо точно знають правила 
поведінки у громадських місцях на терито-
ріях, що прилеглі до приміщень ДП і КУ, які 
прийняті у наший країні. Тому при порушенні 
іноземцем громадського порядку патруль-
ному (постовому) з охорони ДП і КУ доцільно 
не складати рапорт про адміністративне 
правопорушення а роз'яснити йому непри-
пустимість подібних дій і, в тому випадку, 

якщо порушення вчинене ненавмисно і не 
спричинило істотних наслідків, обмежитися 
зауваженням і попередженням.
Ключові слова: дипломатичне представ-
ництво, консульська установа, військовос-
лужбовець з охорони, іноземні громадяни, 
дипломатичний протокол, спілкування, 
жестикуляція.

The article considers the features of preparation 
for the performance of service-combat 
tasks by units of the protection of diplomatic 
representations and consular institutions of 
foreign states (DR and CI) of foreign states 
and international organizations by the National 
Guard of Ukraine (NGU). For the high-quality 
performance of the main task assigned to 
these units, namely the protection of diplomatic 
representations, the implementation of all 
appropriate measures to protect the premises 
of the representation from attempts to unlawful 
intrusion or harm, as well as to prevent any 
violation of the peace of the mission or the 
image of its dignity, the implementation of the 
regime of admission to one of the most important 
components is the preparation of military 
detachments for the performance of official 
tasks. When preparing for every service task, 
it is necessary to pay attention, among other 
things, to the order of communication with foreign 
citizens. The article analyses the differences and 
peculiarities in dealing with foreigners of different 
nationalities and religions. It is emphasized that 
in relations with all visitors, the serviceman for the 
protection of the DR and CI is obliged to strictly 
observe the principle of humanism, manifested, 
in particular, in: politeness and benevolence; 
willingness to provide help, service, the desire 
not to bother a person without good reason; 
sensitivity, delicacy, correctness and tolerance, 
respect for each individual, etc. Attention is 
focused on the fact that strict observance of the 
rules of etiquette is an important condition for a 
high culture of behavior of NGU servicemen both 
in service and in non-service relations. A study 
of the influence of sign language, communication 
style, and appearance on the attitude of foreign 
citizens towards servicemen for the protection of 
DR and CI was carried out. Timbre, intonation, 
clarity of speech, loudness of voice - these are 
the factors that psychologically affect visitors 
and employees of the representative office that 
cause them respect, sympathy, or, conversely, 
negative emotions. It is proposed to take into 
account the fact that when dealing with foreign 
citizens, the same standards of official ethics 
and culture of conduct are valid in the course of 
preparation for service in order to improve the 
image of servicemen of DR and CI, as in the 
performance of normal official duties. However, 
NGU serviceman should take into account that 
foreign citizens do not always know the rules of 
conduct in public places in the areas adjacent to 
the premises of the DR and CI, which are adopted 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В умовах розбудови сучасної 
моделі демократичної, правової держави 
в Україні забезпечення охорони громад-
ського порядку, своєчасне та якісне вирі-
шення інших нагальних питань правоохорон-
ної діяльності стає все більше актуальним. 
Створення нової поліції, інших підрозділів по 
боротьбі зі злочинністю, прийняття важливих 
документів у сфері правоохоронної діяльно-
сті та інші позитивні кроки формують імідж 
незалежної суверенної правової держави. 
Важливе місце в реалізації цього питання 
відводиться частині та підрозділам НГУ 
з охорони ДП і КУ іноземних держав та між-
народних організацій. Першим, кого бачить 
громадянин іноземної держави, першим, хто 
зустрічає відвідувачів дипломатичного пред-
ставництва є військовослужбовець військо-
вого наряду з охорони ДП і КУ. Відповідно, 
перше враження від представника нашої 
держави буде саме від спілкування з військо-
вослужбовцем військового наряду з охорони 
ДП і КУ. І це враження може бути як позитив-
ним так мати і негативний аспект. Навчанню, 
вихованню військовослужбовців підрозділів 
з охорони ДП і КУ приділяється увага в ході 
підготовки військових нарядів до несення 
служби. Але ці питання вирішуються взагалі. 
Особливостям спілкування, жестикуляції, 
мови з урахуванням відмінностей іноземних 
громадян по національній, релігійній та іншим 
ознакам належної уваги в ході підготовки не 
надається. Спираючись на викладене вище, 
зазначаємо, що належна організація підго-
товки військових нарядів з охорони ДП і КУ 
до несення служби з урахуванням всіх осо-
бливостей іноземних громадян та відвіду-
вачів дипломатичних представництв буде 
всіляко сприяти створенню позивного іміджу 
та підвищенню авторитету нашої держави, 
попередженню провокацій та інших небажа-
них наслідків на об’єктах охорони ДП і КУ.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Охорона дипломатичних представництв, 
консульських установ іноземних держав, пред-
ставництв міжнародних організацій в Україні є 
однією з головних функцій Національної гвар-
дії України [1, с. 3]. Дослідженням окремих 
питань щодо удосконалення організації та 
порядку несення служби з охорони громад-
ського порядку були присвячені роботи бага-

тьох вчених та дослідників – О.М. Бандурки, 
Ю.В. Дубка, Ю.Ф. Кравченка, М.В. Корнієнка, 
О.І. Остапенка та інших. Аналізу порядку 
спілкування військовослужбовців НГУ з іно-
земними громадянами при несення служби 
з охорони громадського порядку приділя-
лась увага в дослідженнях та наукових стат-
тях, що були присвячені ходу підготовки і 
порядку проведення масових заходів міжна-
родного рівня, зокрема, проведення ЄВРО-
2012, Євробачення-2017, фіналу Ліги чем-
піонів-2018 та інших міжнародних заходів 
[2, с. 145-162; 3, с. 178-182; 4, с. 120-125; 5. 
с. 86-89]. Проте питання практичної підготовки 
військовослужбовців охорони дипломатичних 
представництв та консульських установ до 
несення служби, з урахуванням національних і 
релігійних особливостей іноземних громадян, 
потребують більш детального вивчення. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідженню особли-
востей діяльності правоохоронних органів 
по охороні громадського порядку та забез-
печенню громадської безпеки присвячена 
певна кількість публікацій вітчизняних фахів-
ців. Проте, станом на сьогодні, поза увагою 
науковців залишається дослідження відмін-
ностей та особливостей у спілкуванні з іно-
земцями різних національностей та віроспові-
дань в ході несення служби з охорони ДП і КУ. 
Питанням впливу мови жестів, стилю спілку-
вання, зовнішнього вигляду на ставлення до 
військовослужбовців з охорони ДП і КУ з боку 
іноземних громадян належної уваги в прове-
дених дослідженнях не приділялось.

Мета статті. Метою статті є прове-
сти дослідження особливостей підготовки 
до виконання службово-бойових завдань 
частиною та підрозділами НГУ з охорони ДП і 
КУ і надати пропозиції, врахування яких, в ході 
підготовки до служби, дозволить більш якісно 
та за фахом готувати військовослужбовців 
з охорони до виконання покладених завдань.

Виклад основного матеріалу. Охорона 
дипломатичних представництв (установ) 
покладається на військові частини і підрозділи 
з охорони дипломатичних представництв, кон-
сульських установ іноземних держав, пред-
ставництв міжнародних організацій в Україні 
Національної гвардії України відповідно наказу 
Міністерства внутрішніх справ України від 
22 липня 2014 року № 713 [6, с. 3].

in our state, not always accurately enough. 
Therefore, in case of violation of public order by 
foreign citizen, it is advisable for the patrolman 
(guard) DR and CI not to draw up a report on an 
administrative offense, but to explain to him the 
inadmissibility of such actions and, in the event 

that the violation was committed unintentionally 
and did not entail significant consequences, limit 
himself to a comment and warning.
Key words: diplomatic representations, consular 
institutions, security serviceman, foreign citizens, 
diplomatic protocol, communication, gestures. 
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Основним завданням військових частин і 
підрозділів є охорона дипломатичних пред-
ставництв, вжиття всіх належних заходів для 
захисту приміщень представництва від уся-
кого вторгнення або заподіяння шкоди та 
для запобігання всякому порушенню спо-
кою представництва або образі його гідності, 
здійснення режиму допуску до них.

Підготовка військовослужбовців як поса-
дових осіб для виконання службових завдань 
військових нарядів проводиться на навчаль-
но-методичних зборах у військовій частині. 
Підготовлені військовослужбовці признача-
ються до виконання службових завдань з охо-
рони дипломатичних представництв (уста-
нов) наказом командира військової частини. 
Підготовка військових нарядів до виконання 
службових завдань проводиться перед кожним 
заступанням на службу у визначений команди-
ром військової частини час. В ході підготовки 
звертається увага в тому числі і на порядок 
спілкування з іноземними громадянами. Слід 
звертати увагу при цьому, що у спілкуванні 
з іноземцями є деякі відмінності та особливості. 
Відповідно наказу МВС від 02.02.2016 року 
№ 74 патрульний (постовий) по охороні ДП і 
КУ зобов’язаний: знати в обличчя та прізвища 
глав представництв (установ) (членів їх сімей); 
при виконанні службових завдань бути чем-
ним, тактовним у спілкуванні з громадянами, 
віддавати військове вітання главі дипломатич-
ного представництва (установи) [7, с. 23-24]. 
Інших особливостей не прописано. Тому 
при підготовці особового складу до несення 
служби слід звертати увагу на особливості 
у спілкуванні з іноземними громадянами.

У відносинах з громадянами військовос-
лужбовець з охорони ДП і КУ зобов’язаний 
неухильно дотримуватися принципу гума-
нізму, що виявляється, зокрема, у: ввічливості 
і доброзичливості; готовності надати допо-
могу, послугу, прагнення не турбувати людину 
без поважних причин; чуйності, делікатності, 
коректності та толерантності, повазі до особи-
стості тощо. Суворе дотримання правил ети-
кету – важлива умова високої культури пове-
дінки військовослужбовців НГУ як на службі, 
так і у позаслужбових відносинах.

Загалом імідж військовослужбовця НГУ при 
виконанні завдань з охорони об’єктів ДП і КУ в 
очах іноземців формується з декількох важли-
вих компонентів – це його зовнішній вигляд та 
дотримання правил спілкування і поведінки від 
час виконання своїх професійних обов’язків.

Зовнішній вигляд військовослужбовця 
з охорони ДП і КУ має важливе значення і 
впливає на ставлення до нього з боку гро-
мадян. Часто встановити контакт з людиною 

патрульному (постовому) з охорони ДП і КУ не 
вдається саме внаслідок початкової антипа-
тії, яка пов'язана з його зовнішнім виглядом: 
неохайним, або таким, що не відповідає діло-
вим відносинам, неприємними манерами.

Велике значення при виконанні службових 
обов’язків відіграють безпосередньо мова та 
стиль спілкування. Тембр, інтонація, чіткість 
мовлення, гучність голосу – це фактори, які 
психологічно діють на відвідувачів та співробіт-
ників представництва, викликають у них повагу, 
симпатію або, навпаки, негативні емоції.

Під час спілкування з іноземцями необ-
хідно неухильно керуватись законодавством 
України, ставитись до них доброзичливо, 
уважно, з почуттям поваги до їх людської гід-
ності, не допускати при цьому проявів дис-
кримінації на ґрунті статі, раси, віку, націо-
нальності, релігії, громадянства, соціального 
походження, політичних та інших переконань.

У службових стосунках з іноземними гро-
мадянами, в особистій поведінці військовос-
лужбовці НГУ повинні бути зразком чемності, 
тактовності, зовнішньої охайності і внутріш-
ньої дисциплінованості, культури спілкування, 
в тому числі, за мовою, передбачати моральні 
(а інколи й політичні) наслідки своїх вчинків, 
попереджати небажані наслідки, всіляко спри-
яти підвищенню авторитету держави. Під час 
спілкування з іноземцями військовослужбов-
цям слід постійно пам'ятати про високу від-
повідальність за виконання свого службового 
обов'язку. Належить неухильно слідкувати за 
тим, щоб своєю поведінкою не спровокувати 
небажаний хід подій. 

Під час спілкування з іноземцями дійсні ті ж 
норми службової етики і культури поведінки, що 
і при виконанні звичайних службових обов'яз-
ків [8, с. 3-4]. Проте військовослужбовець НГУ 
повинен враховувати, що іноземні громадяни 
не завжди достатньо точно знають правила 
поведінки у громадських місцях, прийняті 
у наший країні. Тому при порушенні іноземцем 
громадського порядку патрульному (посто-
вому) з охорони ДП і КУ доцільно не складати 
рапорт про адміністративне правопорушення 
а роз'яснити йому неприпустимість подібних 
дій і, в тому випадку, якщо порушення вчинене 
ненавмисно і не спричинило істотних наслідків, 
обмежитися зауваженням і попередженням.

Рекомендується патрульному (постовому) 
завжди намагатися вчиняти так, щоби їхні дії 
були правомірними, зрозумілими для інозем-
ців та оточуючих і обов’язково виражені в так-
товній формі.

Спілкування з іноземними громадянами 
передбачає, насамперед, особисті контакти, 
і може бути повноцінним лише за наявності 
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знання основних правил, етичних норм і тра-
дицій стосунків, які ґрунтуються на дипло-
матичному протоколі, а також на національ-
но-культурних і етнічних відмінностях різних 
націй та національностей [9, с.251-252]. Дуже 
часто при загостренні і напруженості спілку-
вання з іноземним громадянином поведінка 
військовослужбовця НГУ як у словесному, так 
і невербальному відношеннях часто зумовлю-
ється лише інтуїцією — культурно зумовле-
ними мотиваціями, закладеними в кожному 
з нас. При цьому не враховується той фактор, 
що культурний «базис» іноземця зовсім інший. 
Спілкування з іноземцями найчастіше усклад-
няється незнанням мови. У розмові з ними 
слід враховувати певні індивідуальні особли-
вості, що притаманні національності людини. 

Для можливості отримати при спілкуванні 
потрібну інформацію або відповіді на питання 
рекомендовано дотримуватися деяких правил.

Доброзичливість тону і поведінки. Це пра-
вило для спілкування з будь-якою людиною, 
а не тільки з жителями інших країн. Зверхнє 
ставлення, недовіра, грубий тон призводять до 
швидкого завершення спілкування, створення 
бар’єру між людьми. Розмова може піти в 
руслі неприязні. Людина відчуває себе неком-
фортно. Навпаки, доброзичливий настрій зні-
має напругу, усмішка розрядить обстановку. 

Взаєморозуміння. Проблеми розмови з 
іноземцем повинні залишитися на поверхні, не 
можна відразу відмовлятися від спілкування, 
якщо щось пішло не так. Відвертатися, зами-
катися в собі не варто. Розуміння проблем, 
що виникають двостороннє. Але не можна 
переходити на панібратство, починати розпо-
відати свої таємниці і секрети. Така поведінка 
може відштовхнути іноземця, збентежити. 
Треба пам’ятати, що різні народи по-різному 
використовують і погляд у спілкуванні. Умовно 
можна поділили національності на «контак-
тні» та «неконтактні». У «контактних» культурах 
погляд при спілкуванні і розмові має величезне 
значення. До таких культур належать араби, 
латиноамериканці, народи півдня Європи. До 
другої групи, умовно «неконтактних», можна 
віднести індійців, пакистанців, японців і народи 
Північної Європи. Наприклад, шведи, коли 
розмовляють, то дивляться один на одного 
значно частіше, ніж англійці. В Японії при роз-
мові дивляться на шию співрозмовника, в той 
же час прямий погляд в обличчя, за їх розу-
мінням - це нечемно. У арабів вважається за 
правило дивитися на того, з ким розмовляєш. 
З дитинства їх вчать, що неввічливо розмов-
ляти з людиною і при цьому не дивитися йому 
в обличчя. Виходячи з цього, коли людина, яка 
мало дивиться на співрозмовника здається 

представникам контактних культур нещирою 
і холодною. Представникові неконтактних 
культур «контактний» співрозмовник здається 
напрочуд нав’язливим, нетактовним та дещо 
нахабним. Військовослужбовці повинні знати 
що у більшості народів світу існує неписане 
правило, яке забороняє впритул розглядати 
іншу людину, а особливо незнайомця.

Потрібно розуміти про релігійні осо-
бливості кожної країни та її представників. 
Робочий тиждень, наприклад, в Ізраїлі почи-
нається не як у Європі у понеділок, а у неділю 
вранці. Останній робочий день тижня – п’ят-
ниця, але працюють євреї в цей день до 
полудня. В більшості своїй вони шанують 
шабат (суботу), що починається від заходу 
сонця у п’ятницю і триває до заходу сонця у 
суботу. В цей час не дозволяється працювати. 

Фамільярне поводження. У різних націо-
нальностей свій характер, менталітет, свої осо-
бливості. Різні народи встановлюють свої межі 
дозволеного, мають свої особливі вимоги до 
особистого простору. Незнання цих норм може 
завершитися конфліктом, скандалом. Деякі дії 
південних народів сприймаються північними 
як агресія, і навпаки. Темпераментні особи-
стості при цьому втрачають контроль за своєю 
поведінкою. Під час розмови військовослуж-
бовці повинні стежити за дистанцією, не пере-
тинати кордон близькості. Тоді спілкування 
може бути комфортним. Так, німці зазвичай 
ведуть розмову на відстані не ближче 60 сан-
тиметрів один від одного. На відміну від ара-
бів, для яких це занадто велика відстань для 
спілкування. Коли ми спостерігаємо за роз-
мовою незнайомих людей, наприклад, араба 
та німця, то бачимо, як один весь час намага-
ється наблизитися до свого співрозмовника, 
в той же час як інший робить крок назад, для 
того щоб збільшити відстань для спілкування. 
Якщо в цей час запитати німця, яке враження 
справляє на нього араб, то він, швидше за все, 
відповість, що той надто наполегливий і пре-
тендує на встановлення дуже тісних відносин. 
Навпаки, араб швидше за все буде характе-
ризувати свого співрозмовника як зарозумілу 
і пихату людину. Обидва, таким чином, допу-
стили помилку в оцінці опонента, оскільки при 
розмові мимоволі була порушена прийнятна 
для кожного з них дистанція для спілкування. 
Співрозмовники-латиноамериканці мають 
звичку близько розташовуватися один до 
одного під час обміну інформацією, в той час 
як для інших національностей важливо дотри-
муватися дистанції. Ізраїльтяни, розмовляючи, 
можуть брати вас за руку, торкатися плеча та 
стояти біля вас занадто близько. Варто зау-
важити, що для ізраїльтян, як і для італійців, 
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іспанців, латиноамериканців, прийнятною 
дистанцією для розмови є 30 см і менше, тоді 
як для інших така відстань є дискомфортною.

Акуратне вітання. Знаки вітання і рукостис-
кання у різних народів дещо відрізняються. 
У деяких країнах рукостискання в спілку-
ванні з жінками недоречно, тому логічним 
буде почекати, поки жінка сама протягне  
вам руку. Рукостискання не повинне бути 
дуже міцним. У Латинській Америці вітають 
зазвичай з допомогою обіймів, в країнах Азії 
нерідко кланяються. У Франції та країнах 
Середземномор'я нерідко вітають з допомо-
гою поцілунку в щоку.

Не всі іноземці використовують жести, 
що властиві слов’янським. Для деяких з них 
досить кивка голови або підняття вказівного 
пальця. Присутній також жест вітання – пальці 
на руці колечком. До жестів слід ставитися 
дуже уважно. Різні релігійні напрямки одним і 
тим же жестам надають свої особливі харак-
теристики. Тому військовослужбовці повинні 
бути готові до незвичайного привітання, що 
прийняте в деяких країнах.

Мешканці Великобританії завжди відрізня-
лись стриманістю і вихованістю. При зустрічі і 
знайомства з партнерами англійці використо-
вують рукостискання. Такі форми вітання, як 
поцілунки, обійми, вважаються фамільяр-
ними, і допустимі тільки між родичами. При 
спілкуванні англійці розмовляють неголосно, 
спокійно, з видимою байдужістю, не часто 
вдаючись до жестикуляції. Негативно вони 
відносяться до компліментів і похвал. З дитин-
ства їх навчають самовладанню і самоконтр-
олю, саме тому будь-який відкритий прояв 
почуттів буде ними сприйматись як неналежна 
і вульгарна поведінка. 

Історично склалось, що ще в Стародавньому 
Римі великим пальцем підбивалися підсумки 
боїв гладіаторів та інших видовищних зма-
гань. Тому досі великий палець, опущений 
вниз, означає невдоволення чим-небудь, а 
піднятий вгору – захоплення. Якщо іноземець 
піднімете палець вгору, це може означати, 
що все чудово, або таким жестом він може 
навіть сказати комусь, що він молодець. Але 
в деяких країнах цей жест можуть сприйняти 
інакше, а саме: пересічний німець сприй-
матиме піднятий великий палець просто як 
цифру «один», така жестикуляція використо-
вується при рахунку, в Греції цей жест гово-
рить про небажання продовжувати розмову 
далі, в Уругваї або в Ірані (Близькому Сході) 
цей жест може здатися образливим, оскільки 
показує на бажання вчинити дії сексуального 
характеру, у США таким жестом зазвичай 
ловлять попутний транспорт. 

Велике значення мають жести вказівним 
пальцем. Наприклад, якщо піднести вказівний 
палець до губ, можна змусити публіку мов-
чати. Щоб зосередити на чому-небудь увагу, 
його потрібно просто підняти. А от не менш 
цікавим жестом є прокручування цього пальця 
біля скроні. Якщо в Україні це означає, що ви 
маєте деякий сумнів в розумових здібностях 
іншої людини, то в різних країнах світу цей 
жест може мати інші значення: у Нідерландах – 
будуть думати, що ви є обдарованою людиною 
і таким чином вказуєте на свій розум, в італій-
ців – так виділяють найбільш ексцентричних 
особистостей, в Аргентині – таким жестом вас 
можуть покликати до телефону, у Перу – це 
означає на зайнятість розумовою діяльністю.

Жест, який в Україні означає, що ти нічого не 
отримаєш (кулак з великим пальцем між вка-
зівним і середнім) в деяких національностей 
має дещо незвичне для нашого сприйняття 
значення. Популярність цього жесту по всьому 
світу дала йому багато назв і значень. Ця кон-
струкція кисті руки з трьох пальців відома кож-
ному з дитинства. Але значення цього жесту 
жителями деяких країн світу може сприйматися 
по різному. В Японії, Китаї, Кореї – його сприй-
мають як пропозицію сексуальних послуг, 
в Індії – це вважається загрозливим жестом, 
у Туреччині та Центральній Америці – все ті ж 
значення пропозицій послуг інтимного харак-
теру. Таким чином, звичайні маніпуляції паль-
ців руки можуть спричинити незручну ситуацію.

Жестикуляція середнім пальцем руки 
швидко поширилася по всьому світу. Не можна 
назвати країни, де б цей жест означав щось 
хороше. Цим жестом деколи закінчують непри-
ємну розмову або невирішену суперечку. У дея-
ких країнах його можуть показувати жартома, 
в інших - це серйозна образа. У Німеччині за 
демонстрацію на публіці середнього пальця 
можна отримати великий грошовий штраф. 
У В'єтнамі та в Таїланді такий жест розуміють, 
як можливість надання сексуальних послуг. 

Жест відкритою долонею. Він нагадує знак 
«стоп». Якщо побачити його у нас на дорозі - це 
дійсно буде причиною зупинитися. У Греції цей 
жест може навіть серйозно образити вашого 
співрозмовника. Історія ця починається ще з 
древніх часів, коли грекам, які скоїли злочин, 
позначали обличчя – робилося це долонею. 
З тих пір цей знак вважається у них образливим.

Одним з найпопулярніших в світі наразі 
є жест «о’кей»: коло, утворений за допомо-
гою великого і вказівного пальців. Поширене 
його значення «все спокійно, все відмінно, 
все дуже добре», найчастіше знак вживається 
саме в цьому значенні в англомовних країнах, 
особливо США, і Росії. Навпаки, у Франції та 
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в Німеччині цей жест означає «нуль», «нічого», 
а в середземноморських країнах таким чином 
визначають нетрадиційну сексуальну орієн-
тацію. У Бразилії це теж непристойний жест, 
а у Тунісі це погроза вбити. В Японії цей жест 
означає «гроші».

Показувати середній і вказівний палець у 
формі букви «V» у багатьох країнах світу є зна-
ком, що позначає слово «перемога» («victory» 
по-англійськи). У Китаї та деяких азіатських 
країнах набула поширення традиція фото-
графуватись, показуючи цей знак. У Росії та 
Болгарії цей жест, але тільки з направленою 
до себе долонею, означає цифру «2». В Греції 
та Туреччині цей жест є дуже образливим. Там 
виставлені вперед два пальці означає що тобі 
плюнули в обличчя. 

Часто в спілкуванні не надається особли-
вого значення лівій або правій руці людини. Але 
військовослужбовці охорони ДП і КУ повинні 
бути обережними у поводженні з вихідцями 
Близького Сходу: не треба їм давати доку-
менти, будь-які речі лівою рукою. Цим можна 
нанести серйозну образу. Так склалось, що 
жести нещирості пов’язані, як правило, з 
лівою рукою, тому що права рука – «окульту-
рена», вона завжди робить те, що потрібно, 
а ліва – те, що сама хоче, видаючи потаємні 
почуття свого власника. Таким чином заува-
жимо, якщо в розмові співрозмовник жестику-
лює лівою рукою, при цьому не будучи шуль-
гою, є деяка вірогідність того, що він говорить 
не те, що думає, або несхвально ставиться до 
того, що відбувається.

Враховуючи викладене вище зауважимо, 
що при несенні служби з охорони диплома-
тичних представництв та консульських уста-
нов іноземних держав на території України 
військовослужбовцям доводиться зустрі-
чатись та спілкуватись з великою кількістю 
людей різних національностей. Розуміючи 
особливості спілкування, жестикуляції, що 
притаманні представникам тієї чи іншої наці-
ональності можливо запобігти потраплянню 
у незручні, скрутні, незвичні ситуації в ході 
несення служби. 

Висновки. Виконання завдань служби 
з охорони ДП і КУ, що покладені на Національну 
гвардію України згідно чинного законодавства 
вимагає все більш якісної та досконалої підго-
товки військовослужбовців. Розвиток міжна-
родних зав’язків, туристичного бізнесу при-
зводить до того, що нашу державу відвідує все 
більше іноземців з різних країн світу. На ство-
рення враження від відвідування України впли-
ває багато чинників. Одним з них є безумовно 
навченість та готовність персоналу ДП і КУ, 
в тому числі і військовослужбовців охорони.

В ході підготовки до служби доцільно засто-
совувати тренінги, в ході яких створювати різ-
номанітні конфліктні ситуації та здійснювати 
пошук шляхів їх вирішення, виробляти алго-
ритми виходу з різних тупикових, на перший 
погляд ситуацій, вчити порядку входу в роз-
мову з громадянами та коректному виходу 
з розмови.

Враховуючи специфіку несення служби 
з охорони ДП і КУ необхідно шукати нові, 
нетрадиційні форми та методи підготовки вій-
ськовослужбовців до виконання службових 
завдань. 
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У статті обґрунтовано важливість розпов-
сюдження об’єктивної інформації у період 
проведення бойових дій та військових кон-
фліктів, оскільки інформація – потужний 
інструмент та механізм маніпулювання 
будь-якими подіями, наслідками подій, сус-
пільною думкою, формувати та впливати 
на певну оцінку подій тощо. Обґрунтовано, 
що інформаційна безпека відіграє ключову 
роль саме в періоди ведення військових дій 
та конфліктів. Адже неправильно, неправ-
диво подана інформація може спричинити 
панічні настрої у населення, впливати на хід 
подій, сприяти внутрішньому переміщенню 
населення, погіршенню іміджу політичного 
керівництва, породжувати недовіру до полі-
тиків, їх заяв, звернень, що може негативно 
впливати на ведення бойових дій, сприяє 
порушенню психічного та фізичного здоров’я 
населення, а також може нанести непоправ-
ної шкоди для всього результату військо-
вих дій. Тому запобігання розповсюдженню 
такої викривленої інформації в період вій-
ськових конфліктів має важливе значення 
для всього перебігу військового конфлікту. 
Автором зазначено, що розповсюдження 
фейкових новин є однією з головних загроз 
на сьогодні інформаційній безпеці, адже не 
всі громадяни мають можливість отриму-
вати правдиві новини або не всі громадяни 
знаходяться там, де відбуваються ці події, і 
отримують інформацію через ЗМІ, з Інтер-
нет-ресурсів, від знайомих, родичів та ін. В 
період розгортання військових дій та кон-
фліктів з’являється безліч фейкових новин 
про події в різних регіонах, дії влади щодо 
певних подій, думку та офіційні заяви, які 
суттєво можуть вплинути на результат 
військового конфліктів, війни. Запропоновані 
механізми протидії неправдивої, викривленої, 
непровіреної інформації в умовах військових 
конфліктів та бойових дій. По-перше, це 
формування медіаграмотності населення. 
По-друге, постійне висвітлення об’єктивної 
інформації через урядові інтернет-видання, 
ЗМІ, спілкування з громадянами. По-третє, 
встановлення відповідальності за фейки та 
розповсюдження їх серед населення. По-чет-
верте, контроль фейкових акаунтів, які 
пересилають свідомо неправдиву, викрив-
лену інформацію. По-п’яте, формування спе-
ціальних підрозділів у кіберполіції, які займа-
тимуть виявленням фейків, дипфейків та їх 
нейтралізації. 

Ключові слова: державне управління, інфор-
мація, інформаційна безпека, фейки, фейкові 
новини, військові дії, військові конфлікти.

The article substantiates the importance of 
disseminating objective information during 
hostilities and military conflicts, as information is 
a powerful tool and mechanism for manipulating 
any events, consequences, public opinion, 
to form and influence a certain assessment 
of events, etc. The author substantiates that 
information security plays a key role in periods 
of hostilities and conflicts. After all, incorrectly, 
incorrectly presented information can cause panic 
in the population, affect the course of events, 
promote internal displacement, deteriorate the 
image of political leadership, create distrust of 
politicians, their statements, appeals, which can 
negatively affect hostilities, contributes to mental 
disorders and physical health of the population, 
and can cause irreparable damage to the entire 
outcome of hostilities. Therefore, preventing 
the dissemination of such distorted information 
during military conflicts is important for the entire 
course of a military conflict. The author argues 
that the spread of fake news is one of the main 
threats to information security today, because not 
all citizens have the opportunity to receive true 
news or not all citizens are where these events 
take place, and receive information through the 
media, Internet resources, from acquaintances, 
relatives, etc. During the period of hostilities and 
conflicts, there is a lot of fake news about events 
in different regions, government actions on 
certain events, opinions and official statements 
that can significantly affect the outcome of 
military conflicts, war. The article proposes 
mechanisms for disseminating and counteracting 
false, distorted, unverified information in the 
context of military conflicts and hostilities. The 
first is the formation of media literacy of the 
population. Secondly, the constant coverage 
of objective information through government 
online publications, the media, communication 
with citizens. Third, establishing responsibility 
for fakes and spreading them among the 
population. Fourth, control of fake accounts that 
send knowingly false, distorted information. Fifth, 
the formation of special units in the cyber police, 
which will deal with the detection of fakes, dipfeys 
and their neutralization.
Key words: public administration, information, 
information security, fakes, fake news, military 
actions, military conflicts.

Постановка питання. На сьогодні інфор-
мація є не тільки можливістю передачі знань, 
подій, описати емоції або почуття, це потужна 
зброя, яка може не лише маніпулювати свідо-
містю, а й вбивати, адже за допомогою інфор-
мації можна зробити певні нації, думки, мен-
тальність – ворожою, сформувати негативне 
та вороже ставлення до подій, особистостей, 
особистих думок тощо.

Саме в період військової агресії Російської 
Федерації у 2022 році та війни з Україною, 
інформація набуває важливого та смертель-
ного значення.

Інформація – це надсильний інструмент 
та механізм маніпулювання будь-якими поді-
ями, наслідками подій, суспільною думкою,  
формувати та впливати на певну оцінку подій 
тощо. 
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Тому виникла нагальна проблема систем-
ного аналізу проблем забезпечення інформа-
ційної безпеки України саме в умовах військо-
вих конфліктів та війни.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми інформаційної безпеки, 
запобіганню викривленої інформації ана-
лізують С. Горова, В. Горовий, М. Гуцалюк, 
С. Дацюк, В. Дереко, О. Довгань, Б. Кормич, 
В. Лужецький, В. Марков, О. Онищенко, 
В. Остроухов, О. Панченко, В. Петрик, 
О. Тихомиров, Я. Чмир, В. Шатун та інші. 
Перелічені вчені аналізують поняття «інформа-
ційна безпека», основні загрози інформаційній 
безпеці, етапи забезпечення інформаційної 
безпеки, нормативно-правове забезпечення 
інформаційної безпеки України, визначення 
механізмів запобігання та протидії інформа-
ційній безпеці та ін.

Існують поодинокі дослідження про-
блем розповсюдження фейків, фейк-новин. 
Так, О. Саприкін аналізує фейки як інстру-
мент інформаційної війни проти України [1]. 
О. Курбан В. здійснює теоретичний аналіз 
ідентифікації та нейтралізації фейків у сучас-
них медіа [2].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, на сьогодні від-
сутні системні дослідження проблем забез-
печення інформаційної безпеки в умовах вій-
ськових конфліктів, обґрунтування механізмів 
забезпечення інформаційної безпеки в умовах 
військових конфліктів.

Мета статті є системний аналіз проблем 
забезпечення інформаційної безпеки України 
саме в умовах військових конфліктів та війни, 
визначення механізмів протидії неправдивої, 
викривленої, непровіреної інформації в умо-
вах військових конфліктів та бойових дій.

Виклад матеріалу. Невипадково сучасне 
ХХІ століття у науковій літературі називають 
інформаційним. Масштабні трансформа-
ції соціуму, спричинені ґенезою нових форм 
соціальної організації, закономірно наводять 
до певних перенапруг інституційної системи, 
оскільки стабільна реальність починає заміща-
тися високо динамічною реальністю.

На сьогодні можемо констатувати, що 
інформаційна безпека зараз виходить на 
перший план. Після вторгнення Російської 
Федерації на територію України, віролом-
ного знищення мирних міст та мирних жите-
лів, жінок, дітей, ненадання можливості щодо 
евакуації мирних жителів, ми бачимо як росій-
ські засоби масової інформації маніпулюють 
інформацією, висвітлюють спаплюжену інфор-
мацію про начебто «військову операцію», мані-
пулюють інформацією щодо загиблих вій-

ськовослужбовців та мирних жителів, а також 
постійно виправдовують свої дії та наполяга-
ють на небезпеці, яка йде від України. Таким 
чином, завдяки ЗМІ російська влада демон-
струє неважливість «військової операції» Росії, 
перемогу російської армії та незламність влас-
ної країни та влади.

Тому виникла загроза того, щоб блокування 
правдивої інформації, формування панічних 
настроїв, формування негативного сприй-
няття населенням ролі української армії, полі-
тичної еліти, дій державної влади має негатив-
ний вплив на розвиток ситуації та досягнення 
перемоги у цій війні.

Коротко можна сказати, що інформаційна 
безпека є неможливістю заподіяння шкоди 
властивостям об'єкта безпеки, які обумов-
лені інформацією та інформаційною інфра-
структурою. Інформаційна безпека включає: 
стан захищеності інформаційного простору, 
завдяки якому забезпечується його форму-
вання та розвиток на користь держави, гро-
мадян та організацій; стан інформації, що 
виключає або порушує такі її властивості, як 
цілісність, конфіденційність та доступність; 
стан інфраструктури, що дозволяє використо-
вувати інформацію строго за призначенням 
та без негативного впливу на систему; еко-
номічну складову, що містить телекомуніка-
ційні та інформаційні системи та структури 
управління, такі як системи збору, акумуля-
ції та обробки даних, загальноекономічного 
аналізу та прогнозування господарського 
розвитку, управління, координування та при-
йняття рішень; фінансову складову, що охо-
плює інформаційні мережі та бази даних, сис-
теми фінансових розрахунків та обміну [3].

Останніми роками відбувається насичення 
соціальної системи інформаційними пото-
ками. Раніше подібних явищ в історії людства 
не було – як наслідок, практично немає науко-
вого емпіричного та соціально-управлінського 
досвіду реагування на такі потоки.

Стрімке зростання соціальної значущості 
інформаційних технологій полягає в тому, що, 
як вважають дослідники, «соціальні мережі, 
месенджери, інтернет-магазини, онлайн-бан-
кінг – всі ці засоби зв'язку та комунікації потен-
ційно вразливі» [4].

Інформаційна безпека відіграє ключову 
роль саме в періоди ведення військових дій 
та конфліктів. Адже неправильно, неправдиво 
подана інформація може спричинити панічні 
настрої у населення, впливати на хід подій, 
сприяти внутрішньому переміщенню насе-
лення, погіршенню іміджу політичного керів-
ництва, породжувати недовіру до політиків, їх 
заяв, звернень, що може негативно впливати 
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на ведення бойових дій, сприяє порушенню 
психічного та фізичного здоров’я населення, 
а також може нанести непоправної шкоди для 
всього результату військових дій. Тому запо-
бігання розповсюдженню такої викривленої 
інформації в період військових конфліктів має 
важливе значення для всього перебігу військо-
вого конфлікту.

На сьогодні головними шляхами розпов-
сюдження інформаційних викривлень та отри-
мання недостовірної інформації (фейк), осо-
бливо в умовах військових конфліктів та війн, 
є: по-перше, надання інформації через соці-
альні мережі друзів або груп, на які підписані; 
надання інформації з підроблених акаунтів 
відомих людей, політиків, громадських дія-
чів; надання інформації через огляд новин на 
телерадіомовних каналах; надання інформації 
через особисті повідомлення або у спільних 
групах Viber, Telegram, інші меседжери. 

В аспекті забезпечення інформаційної без-
пеки особливе місце займає проблема поши-
рення чуток – недостовірних повідомлень, що 
приймають різноманітні комунікативні форми, 
у тому числі. При цьому чутки, найдавніша 
форма соціальної комунікації, незважаючи 
на технологічний прогрес, поява Інтернету та 
телекомунікаційних технологій, не втратили 
свого впливу в системі комунікації, більш того, 
вони стали "віртуальними".

У зв'язку з цим слід зазначити, що висока 
швидкість передачі повідомлень у мережі, 
принципова анонімність інтернет-комуніка-
ції виявилися сприятливим середовищем для 
функціонування чуток. Порівняно з традицій-
ними формами чуток, інтернет-чутки переда-
ються з високою швидкістю та охоплюють за 
короткий термін величезну аудиторію, вплива-
ючи на свідомість та поведінку людей [5]. Таким 
чином, науково-технологічний прогрес не 
тільки не викорінив цю давню форму соціальної 
комунікації, а також, навпаки, привів до її сво-
єрідного оновлення та оновленої форми. Це 
один із парадоксів сучасної комунікаційної сис-
теми, ефективне рішення якого може сприяти 
оптимізації функціонування інституту держави. 

На даний час, чутки не втратили свого зна-
чення і, на відміну від традиційних ЗМІ, не зни-
жують свого впливу з появою Інтернету. Чутки 
адаптуються до нових умов та інтегруються 
у глобальну мережу, набуваючи нових, раніше не 
відомих властивостей. Так, значно збільшуються 
швидкість їх поширення та охоплення аудиторії. 

Окремо стоїть проблема поширення фей-
ків. Фейк – це подання фактів у спотвореному 
вигляді або подання свідомо неправдивої 
інформації. До того ж фейк – це спосіб мані-
пуляції свідомістю шляхом надання неповної 

інформації, спотворення контексту, частини 
інформації з метою підштовхнути аудиторію до 
дій чи думок, які потрібні маніпулятору [1; 2]. 
Як приклад фейків у сучасному інтернет-се-
редовищі, можна навести багато неправди-
вої інформації щодо вакцинації від COVID-19, 
протікання хвороби, наслідки такої хвороби, 
поширення короновірусної інфекції у світі та 
регіону тощо. 

Окремо стоїть розповсюдження фейкових 
новин, особливо це актуально в період вій-
ськових дій, адже не всі громадяни мають мож-
ливість отримувати правдиві новини або не всі 
громадяни знаходяться там, де відбуваються 
ці події, і отримують інформацію через ЗМІ, з 
Інтернет-ресурсів, від знайомих, родичів та ін.

Фейкова інформація може приймати різні 
медіаформи – текст, фото, відео- або аудіо-по-
відомлення, звичайна та «вірусна» реклама 
в ЗМІ та соцмережах, вкидання в месенджерах 
Viber, WatsApp та ін., використання бот-мереж, 
що імітує гаряче обговорення живих співроз-
мовників на форумах та соціальних мережах. 
Для масованого просування фейкових новин 
діють ботоферми та «фабрики мережевих 
тролів». Широко практикується пранкінг, інші 
технологічні форми дезінформування, про-
сування особистостей, теорій, ідей, проектів, 
партій – з метою створення у свідомості гро-
мадян певного бажаного їхнього образу (пози-
тивного чи негативного).

В результаті в українському сегменті 
Інтернету панує багато викривленої, неправ-
дивої, неперевіреної інформації, яка спо-
творює об’єктивну реальність, сучасні події, 
висловлення, заяви офіційних осіб, а також 
позиції посадовців. Описана системна про-
блема, яка не знаходить протягом тривалого 
часу свого рішення, створила передумови 
для погіршення якості інформації в медіапро-
сторі сучасного соціуму. Стає очевидним, що 
в даний час у комунікаційній системі суспіль-
ства склалася складна ситуація, а якість 
інформації та актуальні ризики не дозволяють 
розмірковувати про інформаційної захищено-
сті – як держави загалом, і масової аудиторії, і 
навіть індивідуальних споживачів інформації – 
у фізичній чи віртуальній реальності.

В інформаційній безпеці мають бути чітко 
позначені дві її складові аспекту:

інформаційно-технічний – захист, кон-
троль та дотримання законності та правопо-
рядку телекомунікаційній сфері (захист від: 
несанкціонованого доступу, хакерських зламів 
комп'ютерних мереж та сайтів, логічних бомб, 
комп'ютерних вірусів та шкідливих програм, 
несанкціонованого використання частот, раді-
оелектронних атак та ін.);
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інформаційно-психологічний захист пси-
хіки суспільства та держави від негативного 
інформаційного впливу.

І саме інформація в ситуації військових дій 
стає додатковою зброєю ворога з урахуван-
ням інформаційно-психологічного аспекту 
інформаційної безпеки. 

В основу концепції захисту від психологіч-
них наслідків інформаційної безпеки має лягти 
принцип інформації про стратегічний ресурс, 
а концепція виходити з наступних постулатів: 
свобода слова, незалежність ЗМІ та свобода 
друку основа громадянського суспільства; 
ЗМІ мають працювати на благо свого суспіль-
ства та держави; органам державної влади 
слід звертати увагу населення та ЗМІ на якість 
поданої інформації а також відповідальність за 
надання свідомо неправдивої та викривленої 
інформації. 

Крім того, важливим аспектом інформацій-
но-психологічної безпеки є захист від прихова-
ного інформаційного впливу, особливо це акту-
ально для територій, де ведуться активні бойові 
дії. Науковці виділяють два основні методи 
прихованого інформаційного впливу: введення 
інформації в неусвідомлювані зони пам'яті, 
використовуючи навіювання, роз'яснення, нав-
чання у дисоційованому стані тощо; забезпе-
чення прямого доступу в пам'ять шляхом зміни 
стану свідомості, або навіть його відключення.

В період розгортання військових дій та кон-
фліктів з’являється безліч фейкових новин про 
події в різних регіонах, дії влади щодо пев-
них подій, думку та офіційні заяви, які суттєво 
можуть вплинути на результат військового 
конфліктів, війни.

Так, з'явилися засновані на технології штуч-
ного інтелекту генератори новин та синтезо-
ваного медіа-контенту, зокрема, фейкових 
новин, «глибоких фейків» (Deep Fake), що 
дозволяє робити реалістичні фото-, аудіо- та 
реалістичні відео-підробки (у тому числі, ство-
рені на основі лише голоси реальної особи). 
Так, дослідники з Технологічного універси-
тету Наньянга в Сінгапурі та китайські розроб-
ники штучного інтелекту SenseTime розро-
били метод створення «діп-фейків» на основі 
аудіозапису: штучний інтелект бере аудіоза-
пис однієї людини, що з'єднує з фотозобра-
женням або відео іншої людини (або тієї ж 
людини) – і генерує реалістичний відеозапис 
того, як людина вимовляє слова з джерела 
звуку; людина у відео стає маріонеткою для 
оригінального голоси [6]. В основі дип-фейків 
лежать генеративно-змагальні нейромережі, 
які в результаті навчання на реальному наборі 
аудіо-, відео- та фото-матеріали про певну 
персону можуть синтезувати реалістичний 

фейковий контент про цю персону, помістивши 
її в будь-яку роль, будь-який антураж, вклавши 
в мова, малюнок голосу та міміку будь-який 
текст. У глядача при перегляді дип-фейкового 
відео складеться враження, що він дивиться 
реально зняте відео.

Основними механізмами протидії неправ-
дивої, викривленої, непровіреної інформації 
в умовах військових конфліктів та бойових дій 
є наступні.

По-перше, це формування медіаграмот-
ності населення. Медіаграмотність виступає 
як комплексний феномен, що дозволяє насе-
ленню захищатися, в тому числі, від маніпу-
лятивних впливів та брати участь у реалізації 
інформаційної безпеки. Медіаграмотність 
має чотири важливі складові – критичне мис-
лення, медіа-орієнтування, медіа-споживання 
та медіа-дизайн [7]. Медіа-маніпуляція сус-
пільною свідомістю чи думкою досягається за 
рахунок впливів на наше сприйняття через зір 
(це медіа-дизайн); через можливість орієнту-
ватися в інформаційних потоках, часто у рядо-
вого споживача їх дуже багато, а часу мало на 
фактичне орієнтування; через великі обсяги 
контенту, які сипляться на кожну людини, 
також через неможливість критично сприй-
мати інформацію через довіру, наприклад, 
конкретним ЗМІ [7].

По-друге, постійне висвітлення об’єктивної 
інформації через урядові інтернет-видання, 
ЗМІ, спілкування з громадянами. Так, постійне 
надання інформації про важливі події, особливо 
у період проведення військових дій надасть 
можливість спростувати чутки та фейкові 
новини. Зокрема, на початку військового втор-
гнення Росії в Україну (24 лютого 2022 року) 
було запроваджено на всіх українських каналах 
інтерактивна програма «Інформаційний мара-
фон», яка не лише висвітлювала об’єктивні 
події військового вторгнення, військових подій, 
пересування ворожої техніки, поразки та пере-
моги Збройних Сил України, а також висвітлю-
валися думки та надавалися коментарі поса-
дових осіб, які перебувають в зоні бойових дій, 
постійно звертався до громадян Президент 
України, прем’єр-міністр України, міністри 
пояснюючи, що відбувається. Таким чином, 
зазначені дії надали державній владі уникнути 
фейків, фейкових новин та маніпуляцій щодо 
військових перемог та поразок, а також змі-
нили відношення населення країни до керівни-
цтва держави, зменшили панічні настрої насе-
лення, покращити психологічне самопочуття 
населення, яке перебуває у зоні бойових дій.

По-третє, встановлення відповідальності за 
фейки та розповсюдження їх серед населення. 
Звичайно важливим елементом у забезпе-
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ченні інформаційної безпеки як суспільства 
так і окремих громадян є встановлення від-
повідальності за надання свідомо недосто-
вірної, непровіреної, викривленої інформації. 
Зокрема, це повинна бути кримінальна відпо-
відальність, особливо коли така недостовірна 
інформація розповсюджується в період вій-
ськових дій та конфліктів і наносить шкоду не 
тільки конкретному громадянину, а й суспіль-
ству в цілому.

По-четверте, контроль фейкових акаунтів, 
які пересилають свідомо неправдиву, викри-
влену інформацію. Наприклад, контроль за 
поширенням фейкової інформації впроваджу-
ють зараз великі месенджери. WhatsApp осо-
бливим символом позначає повідомлення, 
які занадто «далеко» пішли від свого автора, 
тобто пересилалися багато разів, що є відмін-
ною рисою фейку.

По-п’яте, формування спеціальних підроз-
ділів у кіберполіції, які займатимуть виявлен-
ням фейків, дипфейків та їх нейтралізацією. 

Висновки. У статті проаналізовані про-
блеми забезпечення інформаційної безпеки в 
епоху військових дій та конфліктів. Визначено, 
що інформаційна безпека відіграє ключову 
роль саме в періоди ведення військових дій 
та конфліктів. Адже неправильно, неправдиво 
подана інформація може спричинити панічні 
настрої у населення, впливати на хід подій, 
сприяти внутрішньому переміщенню насе-
лення, що може негативно впливати на ведення 
бойових дій, сприяє порушенню психічного 
та фізичного здоров’я населення, а також 
може нанести непоправної шкоди для всього 
результату військових дій. Обґрунтовано, що 
головними шляхами розповсюдження інфор-
маційних викривлень та отримання недосто-
вірної інформації (фейк) є: по-перше, надання 
інформації через соціальні мережі друзів або 
груп, на які підписані; надання інформації з 
підроблених акаунтів відомих людей, політи-

ків, громадських діячів; надання інформації 
через огляд новин на телерадіомовних кана-
лах; надання інформації через особисті пові-
домлення або у спільних групах Viber, Telegram, 
інші меседжери. Запропоновані механізми 
запобіганню та протидії неправдивої, викри-
вленої, непровіреної інформації в умовах вій-
ськових конфліктів та бойових дій. 

У перспективи подальших досліджень 
передбачено здійснити аналіз закордонного 
досвіду запобіганню розповсюдженню фей-
кових новин в умовах інформаційних війн та 
висвітлення військових подій.
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У статті зазначено, що в процесі суспіль-
них трансформацій, відбувається перехід 
від системи державного управління, де 
основним керівним суб’єктом розвитку і 
регулювальником суспільних відносин була 
держава, до системи публічного управління, 
при якому органи публічної влади, громадян-
ське суспільство та приватні організації 
можуть діяти на рівноправних конкурент-
них принципах з владними інституціями. 
При цьому, подібні трансформації спостері-
гаються і в безпекових питаннях, де за часів 
Радянського Союзу та в перші роки незалеж-
ності використовувалося поняття «дер-
жавна безпека» і наголос робився на захисті 
державних інтересів за допомогою інститу-
тів державної влади. Зараз на перше місце 
виходить явище «національна безпека», яке 
концентрується на захисті людини і суспіль-
ства, забезпечення безпечних умов життє-
діяльності і добробуту громадян. Через це 
поняття «національна безпека» стало більш 
ширшим за поняття «державна безпека». 
Також, в статті проаналізовано визначення 
«національна безпека», яке давалося різними 
Законами України. Зокрема зазначено, що 
в Законі України «Про національну безпеку 
України» від 2018 року пропонується більш 
лаконічне визначення національної безпеки, 
ніж воно подано в Законі України «Про основи 
національної безпеки України», який було 
прийнято в 2003 році. Також, в Законі Укра-
їни від 2018 року наводиться визначення 
національних інтересів України, які є необхід-
ним об’єктом захищеності від реальних та 
потенційних загроз. Це говорить про більш 
глибше розуміння підходів до забезпечення 
національної безпеки на сучасному етапі.
У висновках говориться про те, що тран-
сформації, що відбуваються в державі, 
зокрема у питаннях національної безпеки, 
на перше місце висувають інтереси людини 
і громадянина. Ситуація, коли поняття 
«національна безпека» стає більш широким 
за поняття «державна безпека» цілком від-
повідає принципу публічного управління. При 
цьому, в сучасних умовах розвитку на зміну 
державному управлінню приходить публічне 
управління, де інтереси людини, громадя-
нина і суспільства є найвищою цінністю.

Ключові слова: національна безпека, 
державна безпека, національні інтереси, 
публічне управління, суспільні трансформації.

The article notes that in the process of social 
transformation, there is a transition from public 
administration, where the main governing body of 
development and regulator of public relations was 
the state, to a system of public administration in 
which public authorities, civil society and private 
organizations can act on equal competition 
principles with government institutions.
At the same time, similar transformations are 
observed in security issues, where during 
the Soviet Union and in the first years of 
independence the concept of "state security" was 
used and the emphasis was on protecting state 
interests through the institutions of state power. 
Now the phenomenon of "national security" 
comes to the fore, which focuses on the human 
and society protection, ensuring safe living 
conditions and well-being of citizens. As a result, 
the concept of "national security" has become 
broader than the concept of "state security".
Also, the article analyzes the definition of 
"national security", which was given by various 
laws of Ukraine. In particular, it is noted that the 
Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" 
of 2018 proposes a more concise definition of 
national security than it is given in the Law of 
Ukraine "On Fundamentals of National Security 
of Ukraine", which was adopted in 2003. Also, 
the Law of Ukraine of 2018 defines the national 
interests of Ukraine, which are a necessary object 
of protection from real and potential threats. This 
suggests new approaches to understanding 
national security at the present stage.
The conclusions say that the transformations 
taking place in the state, in particular in matters 
of national security, put the interests of man and 
citizen first. The situation when the concept of 
"national security" becomes broader than the 
concept of "state security" is fully consistent 
with the principle of public administration. At the 
same time, in modern conditions of development, 
public administration is replaced by public 
administration, where the interests of man, 
citizen and society are the highest value.
Key words: national security, state security, 
national interests, public administration, social 
transformations.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В українському суспільстві відбува-
ються процеси трансформації, які ведуть до 
демократизації та впровадження нових цін-
ностей у діяльність органів влади, зокрема, 
в систему державного управління, яке зна-
ходиться у процесі трансформації в публічне 
управління.

Якщо в концепції державного управління 
держава виступає головним керівним суб’єк-
том розвитку і регулювальником суспільних 
відносин, то за системи публічного управ-
ління мають прояв європейські демократичні 

підходи, до яких відносяться органи публічної 
влади, громадянське суспільство та приватні 
організації. Ці недержавні організації за сис-
теми публічного управління мають можливість 
діяти на рівноправних конкурентних принци-
пах з владними інституціями. 

Подібні трансформації спостерігаються і 
у безпекових поняттях. За часів Радянського 
Союзу та в перші дні незалежності України 
використовувалося поняття «державна без-
пека». Тут наголос робився на захисті держав-
них інтересів за допомогою інститутів держав-
ної влади. 
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По мірі розвитку національних ціннос-
тей, необхідністю захисту інтересів людини 
і суспільства, забезпечення безпечних умов 
життєдіяльності і добробуту громадян, на 
преш місце стало виходити поняття «націо-
нальна безпека» замість «державна безпека».

За такої ситуації, визначення місця націо-
нальна безпеки в системі публічного управ-
ління потребує більш глобального осмислення.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В умовах суспільних трансформа-
цій питання дослідження публічного управ-
ління почала приділятися значна увага серед 
вітчизняних дослідників. Серед них можна 
виділити Л. Гонюкову, В. Козакова, В. Голуб, 
О. Оболенського, С. Телешуна та інших. 
Питаннями національної безпеки присвячені 
роботи В. Горбуліна, Г. Ситника, Р. Марутян тощо. 

Разом з тим, в Україні відсутні ґрунтовні 
дослідження які б розкривали питання форму-
вання національної безпеки та її місця в сис-
темі публічного управління. 

Метою статті є здійснення аналізу поняття 
«національна безпека» та визначення її місця в 
системі публічного управління. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки 
категорія «безпека» має міждисциплінарне 
значення, то в залежності від галузі дослі-
дження різні науковці трактують його з більш 
наближеного до них предмету вивчення. 
Незважаючи на це, більшість дослідників вва-
жає, що категорія «безпека» дуже тісно пов’я-
зана з суспільною сутністю і цінністю людини. Не 
даремно, вона є однією з базових потреб і без 
забезпечення якої людина не може існувати. 

Більшість словників визначають поняття 
«безпека» як стан впевненості, спокою, від-
сутність загрози тощо. Академічне видання 
«Словника української мови в 11 томах» термін 
«безпека» визначає як «Стан, коли кому-чо-
му-небудь ніщо не загрожує» [7].

Держава, через органи законодавчої,  
виконавчої і судової влади здійснює забез-
печення безпеки громадян. Також, держава 
здійснює правовий і соціальний захист гро-
мадян, громадських організацій та інших 
об’єднань громадян. 

Проте, разом з суспільством і громадянами 
держава також має потребу у забезпеченні 
безпеки. Через це, держава виступає не лише 
суб’єктом забезпечення безпеки, але й є її 
об’єктом. 

Участь у забезпеченні безпеки держави 
можуть брати як сама держава, в особі її орга-
нів, так і громадяни та громадські організації. 
Але, незважаючи на це, відповідно до законо-
давства України, основна роль  у забезпеченні 
безпеки відводиться державі. При цьому. «дер-

жавна безпека» більше трактувалося як забез-
печення безпеки країни в цілому. Проте від-
сутніми були згадки про безпеку особистості. 

Така орієнтаціє на державу була прита-
манна державному управлінню, яке характе-
ризувалося управлінням державними спра-
вами, централізацією ресурсів та служінню 
загальнодержавним інтересам [6]. Це озна-
чає, що в центрі державного управління знахо-
дилася держава та її інтереси. 

З розвитком демократії та в умовах сус-
пільної трансформації, державне управ-
ління почало зазнавати певних змін. 
Енциклопедичний словник державного управ-
ління зазначає, що розуміння сутності дер-
жавного управління зазнало еволюції внаслі-
док розвитку демократії та громадянського 
суспільства у світі та зокрема в Україні. Відтак 
сьогодні аспект взаємодії держави і грома-
дянського суспільства в державному управ-
лінні є дуже важливим на відміну від тради-
ційного бачення державного управління як 
організуючого й регулюючого впливу держави 
на суспільну життєдіяльність людей з метою її 
упорядкування, зберігання або перетворення, 
що спирається на її владну силу [2].

Дослідник Г. Букерт, вивчаючи публічне 
управління, зазначає, що воно не є якимось 
нейтральним, технічним процесом, а нато-
мість є діяльністю, яка тісно пов’язана з полі-
тикою, законом і громадянським суспільством 
[8, c. 26].

Поняття «публічне управління» пов’язується 
з процесами передачі певних функцій держави 
до органів місцевого самоврядування неуря-
довим організаціям чи представникам при-
ватного сектору. Тобто, відбувається процес, 
який можна охарактеризувати як «роздержав-
лення» управління. 

Такі зміни призвели до того, що управлінські 
функцій у публічній сфері можуть здійснюва-
тися не лише органами державної влади, але й 
органами місцевого самоврядування, громад-
ськими організаціями, фізичними і юридич-
ними особами, якщо вони здійснюють діяль-
ність, що пов’язана з суспільними вправами. 

Нова політична система звільняється від 
старих стереотипів та штампів авторитаризму 
та переймає засади провідних європей-
ських країн. 

Порівнюючи державне та публічне управ-
ління, видно, що державне управління в центрі 
своєї уваги ставить інтереси держави, нато-
мість публічне управління сконцентроване на 
задоволенні потреб населення з мінімальними 
витратами. 

Подібні речі можемо спостерігати у безпе-
ковій сфері, де на зміну поняттю «державна 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

184 Випуск 28. 2022

безпека» приходить поняття «національна 
безпека». 

Термін «державна безпека» почав втрачати 
своє первинне значення та перетворився на 
вужче поняття з введенням у вжиток поняття 
«національна безпека».

Національна безпека проявляється у забез-
печенні розвитку суспільства та підтримці його 
цілісності. Вона охоплює безпеку держави, 
безпеку суспільства та особи. Якщо кілька 
десятиліть було домінування такого підходу, 
який безпеку пов’язував з державним ста-
ном та її розвитком, то з початком суспільних 
трансформацій суб’єктивна сторона безпеки 
почала співвідноситись з нацією.

Довгий час поняття «державна безпека» та 
«національна безпека» у суспільних науках вва-
жалися тотожними або взаємодоповнюючими. 
Лише деякі дослідники відчували їх різницю 
і зазначали про відмінності нації і держави. 

В умовах глобалізації поняття «національна 
безпека» отримує своє розширення та починає 
виходити з межі інтересів держави але, разом 
з тим, не є частиною міжнародної безпеки. 

Вважається, що категорія «національна 
безпека» зародилася у Сполучених Штатах 
Америки. На державному рівні вона була вико-
ристана у 1904 році у посланні президента США 
Т. Рузвельта до конгресу США, де він обґрун-
тував приєднання зони Панамського каналу 
інтересам національної безпеки [1, с. 17].

Досліджуючи суспільні трансформації, що 
відбуваються в Україні, в тому числі і в оборон-
ній сфері, необхідним є визначення поняття 
«національна безпека» на офіційному рівні 
в Україні. 

Для розуміння підходів, які висуваються 
різними науковцями до поняття «національна 
безпека», розглянемо кілька визначень. 

Так, Політична енциклопедія даний термін 
визначає як здатність країни зберігати суве-
ренітет, політичні, економічні, соціальні та 
інші основи суспільного життя й виступати як 
самостійний суб’єкт міжнародних відносин 
[5, с. 489].

В Законі України «Про основи національ-
ної безпеки України», який було прийнято 
у 2003 році та який існував до 2018 року законо-
давством було продемонстроване розуміння 
даної проблематики. Разом з тим визначення, 
яке містилося в тому Законі занадто переоб-
тяжене деталями. Так, національна безпека 
в даному Законі України означає захищеність 
життєво важливих інтересів людини і грома-
дянина, суспільства і держави, за якої забез-
печується сталий розвиток суспільства, своє-
часне виявлення, запобігання і нейтралізація 
реальних та потенційних загроз національним 

інтересам у сферах правоохоронної діяль-
ності, боротьби з корупцією, прикордонної 
діяльності та оборони, міграційної політики, 
охорони здоров’я, охорони дитинства, освіти 
та науки, науково-технічної та інноваційної 
політики, культурного розвитку населення, 
забезпечення свободи слова та інформацій-
ної безпеки, соціальної політики та пенсійного 
забезпечення, житлово-комунального госпо-
дарства, ринку фінансових послуг, захисту 
прав власності, фондових ринків і обігу цін-
них паперів, податково-бюджетної та митної 
політики, торгівлі та підприємницької діяль-
ності, ринку банківських послуг, інвестицій-
ної політики, ревізійної діяльності, монетар-
ної та валютної політики, захисту інформації, 
ліцензування, промисловості та сільського 
господарства, транспорту та зв’язку, інфор-
маційних технологій, енергетики та енер-
гозбереження, функціонування природних 
монополій, використання надр, земельних та 
водних ресурсів, корисних копалин, захисту 
екології і навколишнього природного сере-
довища та інших сферах державного управ-
ління при виникненні негативних тенденцій до 
створення потенційних або реальних загроз 
національним інтересам» [4].

В Законі України «Про національну без-
пеку України» від 2018 року міститься більш 
лаконічне визначення, а саме – «національна 
безпека – це захищеність державного суве-
ренітету, територіальної цілісності, демокра-
тичного конституційного ладу та інших наці-
ональних інтересів України від реальних та 
потенційних загроз» [3].

Також, в даному Законі України міститься 
визначення національних інтересів України, 
під якими розуміються життєво важливі інте-
реси людини, суспільства і держави, а їх реа-
лізація забезпечує державний суверенітет 
України, її прогресивний демократичний роз-
виток, а також безпечні умови життєдіяльності 
і добробут її громадян».

Це визначення говорить про те, що велику 
частку національних інтересів складають інте-
реси людини, її безпечні умови життєдіяль-
ності і добробуту. 

Висновки. З вищенаведеної інформації, 
можемо зробити висновок про те, що подібно 
до суспільних трансформацій, які відбува-
ються в нашій державі, зокрема трансфор-
мації державного управління у бік публічного, 
подібні речі відбуваються і у сфері національ-
ної безпеки, де на перше місце виходять інте-
реси людини і громадянина, які визначаються 
найвищою цінністю. 

На зміну поняттю «державна безпека», яке 
ґрунтувалося на захисті інтересів держави та 
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її інститутів, що відповідало загальним цілям 
держави, прийшов термін «національна без-
пека», яка передбачає захист державного 
суверенітету, територіальної цілісності, демо-
кратичного конституційного ладу та інших 
національних інтересів від реальних і потен-
ційних загроз. При цьому, національні інтереси 
включають в себе життєво важливі інтереси 
людини і суспільства, а також безпечні умови 
життєдіяльності і добробуту громадян. 
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У статті проведено оцінку результатив-
ності функціонування державної політики 
детінізації економічних відносин в Україні. 
Встановлено, що система державного 
управління до певного часу залишалась 
загалом неефективною, адже у собі поєдну-
вала різні державні інститути радянського 
періоду і нові інститути влади, які сформо-
вані на етапі незалежності України. Відпо-
відно це призвело до певних їх внутрішніх 
суперечностей, незавершеності, об’ємно-
сті. Доведено, що детінізація економічних 
відносин повинна насамперед передбачати 
комплексну систему заходів, орієнтовану, 
перш за все, на мінімізацію (знищення) причин 
й передумов щодо появи й розвитку тіньо-
вих економічних відносин. Важливою стра-
тегічною метою детінізації економічних 
відносин є значне зниження наявного рівня 
тінізації на основі формування сприятливих 
умов у сфері залучення тіньових ресурсів 
до легальних економічних відносин й сут-
тєве примноження існуючого національного 
багатства. Представлено структуру та 
етапи реалізації державної політики детіні-
зації економічних відносин в Україні до 2025 
р. Ідентифіковані системні фактори щодо 
становлення сприятливих умов й посилення 
основ функціонування інституційного сере-
довища в Україні для забезпечення детінізації 
економічних відносин: низький рівень захисту 
прав власності; низький рівень захисту інте-
лектуальної власності; не значний рівень 
ліквідності фондового ринку, також захисту 
прав інвесторів паралельно із недостат-
ньою спроможністю від регулятора проти-
діяти виникаючим зловживанням на ринку; 
практична відсутність ефективної судової 
системи, як результат, досить низький 
рівень довіри всього суспільства й інвесто-
рів до неї; занадто високий рівень корупції 
в Україні; воєнні дії на території України. У 
результаті проведеної оцінки інтегрального 
показника рівня тінізації економічних відно-
син в Україні встановлено, що незначне зни-
ження рівня тіньової економіки насамперед 
відбулося у результаті адаптації суб’єктів 
господарювання до функціонування в умовах 
непрогнозованості карантинних обмежень. 
Саме це підтверджується визначеними під-
приємствами оптимістичними планами у 
діловій активності, забезпеченням збере-

ження сталого споживчого й інвестиційного 
попиту.
Ключові слова: державна політика, тіньова 
економіка, детінізація, економічні відносини, 
оцінка, інституційне середовище.

The article evaluates the effectiveness of the state 
policy of de-shadowing economic relations in 
Ukraine. It has been established that the system 
of public administration remained generally 
inefficient for some time, as it combined various 
state institutions of the Soviet period and new 
institutions of power, which were formed at the 
stage of Ukraine's independence. Accordingly, 
this led to some of their internal contradictions, 
incompleteness, volume. It is proved that the 
de-shadowing of economic relations should first of 
all provide a comprehensive system of measures 
aimed primarily at minimizing (destroying) the 
causes and preconditions for the emergence 
and development of shadow economic relations. 
An important strategic goal of de-shadowing 
economic relations is to significantly reduce the 
current level of shadowing through the creation 
of favorable conditions in the field of attracting 
shadow resources to legal economic relations and 
a significant increase in existing national wealth. 
The structure and stages of implementation of the 
state policy of de-shadowing of economic relations 
in Ukraine until 2025 are presented. low level of 
intellectual property protection; insignificant 
level of liquidity of the stock market, as well as 
protection of investors' rights in parallel with the 
insufficient ability of the regulator to counteract the 
emerging market abuse; the practical lack of an 
effective judicial system, as a result, a rather low 
level of trust of the whole society and investors in 
it; too high a level of corruption in Ukraine; military 
action on the territory of Ukraine. As a result of the 
assessment of the integrated indicator of the level 
of shadowing of economic relations in Ukraine, it 
was found that a slight decrease in the level of the 
shadow economy was primarily due to adaptation 
of economic entities to operate in unpredictable 
quarantine restrictions. This is confirmed by the 
optimistic plans set by the enterprises in business 
activity, ensuring the preservation of stable 
consumer and investment demand.
Key words: state policy, shadow economy, 
de-shadowing, economic relations, evaluation, 
institutional environment.

Постановка проблеми. Актуальною про-
блемою сучасної України є реформування 
діючих й формування нових інститутів влади. 
Отримані результати оцінки вітчизняного й 
світового досвіду про те, що ефективність 

функціонування національної економіки є не 
можливим без належного державного управ-
ління. Задля налагодження процесів функці-
онування економіки в запланованому режимі, 
для сталого розвитку й модернізації економіч-
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них явищ і зв’язків цільовим впливом держави 
на суспільні процеси є державне управління. 
Специфіка та складність суспільно-політичної 
ситуації в Україні передбачала те, що процес 
реформування механізмів державного управ-
ління загалом відбувався паралельно із форму-
ванням та безпосереднім становленням сис-
теми інститутів виконавчої влади. Формування 
ефективної вітчизняної системи державного 
управління насамперед стримувалось тим, що 
в країні досить тривалий час практично були 
відсутні закріплені на законодавчому рівні кон-
цептуальні підходи до завдань становлення і 
організації влади в державі [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розробку наукових підходів 
до організації державної політики детінізації 
економічних відносин здійснено такими нау-
ковцями, як: О. Барановський, Д. Буркальцева, 
З. Варналій, В. Вишневська, О. Дяченко, 
І. Мазур, В. Мандибура, В. Ребкало, В. Рейкін, 
Г. Рябцев, Р. Скупський, М. Флейчук та іншими. 

Мета статті. Проведення оцінки результа-
тивності функціонування державної політики 
детінізації економічних відносин в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Конституцією 
України визначено, що Президент України є 
главою держави та виступає від її імені, також є 
гарантом щодо державного суверенітету, додер-
жанням положень Конституції України, територі-
альної цілісності України, прав та свобод людини 
й громадянина. Таким чином у законодавчому 
процесі він представляється як суб’єкт законо-
давчої ініціативи, також оприлюднює прийняті 
Верховною Радою Закони, має право відкладаль-
ного вето, може видавати укази із економічних 
питань, заходів обороноздатності й інших питань 
неврегульованих законом [2].

У свою чергу вищим органом у загально-
державній системі органів виконавчої влади 
є Кабінет Міністрів України. Саме, як вищий 
орган виконавчої влади він здійснює владу без-
посередньо й через центральні і місцеві органи 
виконавчої влади, орієнтуючи і контролюючи 
їх діяльність, відображаючи його роль і місце 
не лише у загальній системі органів виконав-
чої влади, також забезпечує реалізацію законів 
України, які прийняті Верховною Радою України, 
й нормативних актів Президента України. Отже, 
в Україні було сформовано єдину систему орга-
нізації державної влади.

Однак, незважаючи на конституційну визна-
ченість основ організації діяльності та повно-
важень для національних органів виконавчої 
влади, стан модернізації системи управління 
не можна вважати завершеним [3].

Вважаємо, що система державного управ-
ління до певного часу залишалась загалом 

неефективною, адже у собі поєднувала різні 
державні інститути радянського періоду і нові 
інститути влади, які сформовані на етапі неза-
лежності України. Відповідно це призвело до 
певних їх внутрішніх суперечностей, незавер-
шеності, об’ємності. Таким чином система 
державного управління певним чином почала 
стримувати організацію соціально-економіч-
них трансформацій.

Тогочасна практика діяльності Уряду, різних 
міністерств, й інших центральних органів вико-
навчої влади засвідчила, що такі структури 
потребують постійного реформування від-
повідно до потреб та викликів сучасного гло-
балізованого суспільства. Насамперед, над-
мірною залишилася представлена в Україні 
кількість міністерств й відсутність їх практич-
ної конкретної взаємодії, адже простежува-
лось дублювання покладених на них функцій. 
Тож очевидною стала потреба у переході від 
галузевого принципу організації управління до 
функціонального.

Суттєву роль у функціонуванні системи дер-
жавного управління відіграли процеси тінізації 
економіки, відсутність необхідної кількості захо-
дів й зусиль щодо її подолання. Такі процеси 
призводять до не ефективності реалізації прин-
ципів громадянського суспільства, негативно 
впливають на імідж України у світі, сповільнюють 
іноземні інвестиції, погіршують торговельно-е-
кономічні відносини вітчизняних підприємств із 
міжнародними партнерами, затримують євроін-
теграційні наміри України а інше. 

Встановлено, що детінізація економічних від-
носин повинна насамперед передбачати комп-
лексну систему заходів, орієнтовану, перш за 
все, на мінімізацію (знищення) причин й переду-
мов щодо появи й розвитку тіньових економічних 
відносин. Важливою стратегічною метою детіні-
зації економічних відносин є значне зниження 
наявного рівня тінізації на основі формування 
сприятливих умов у сфері залучення тіньових 
ресурсів до легальних економічних відносин й 
суттєве примноження існуючого національного 
багатства. Таким чином, виведення в легаль-
ний сектор наявних або ж можливих тіньових 
капіталів безпосередньо сприятиме зростанню 
загальнодержавного інвестиційного потенці-
алу, позитивно впливатиме на бюджетну сферу, 
забезпечуватиме зміцнення довгострокової 
стабільності й зорієнтованості економічних від-
носин на зростання та розвиток, підтримку еко-
номічної безпеки держави.

Зауважимо, що декларативно детінізація 
економічних відносин була віднесена до стра-
тегічних засад державної політики на всіх ета-
пах становлення й розвитку України, як неза-
лежної держави (рис. 1.). 
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У свою чергу комплексно, більш системно, 
роботу в Україні з детінізації економічних відносин 
розпочато тільки у 2001 р. із виданням сукупності 
нормативних актів, а саме Указів Президента 
України: Про рішення Ради національної безпеки 

та оборони України від 20.03.2001 р.; «Про заходи 
щодо детінізації економіки» від 25.01.2001 р. й 
«Про заходи щодо детінізації економіки України 
на період 2002-2004 роки» підписаний від 
05.03.2002 р. [5].

Рис. 1. Структура та етапи реалізації державної політики детінізації економічних 
відносин в Україні до 2025 р.

*Джерело: побудовано автором на основі [4]

 Визначення: тіньова економіка представляє  собою різні види економічної діяльності, орієнтовані на 
отримання доходів, як результат ухилення від сплати відповідних податків 

Мета: протидія явищу тіньової економіки, негайне припинення тіньових економічних відносин; 
унеможливлення використання підприємствами  інструментів розвитку економічних відносин  у 

господарській діяльності; сприяння наповнення бюджетів усіх рівнів на засадах уникнення 
можливостей тінізації економічних відносин 

Інструмент: комплексна система детінізації  економічних процесів в Україні та механізми її реалізації 
(нормативно-правовий, інституційний, фінансовий, мотиваційний)  

Результат: 
1. Припинення діяльності різного роду конвертаційно-транзитних груп і всіх пов’язаних із ними 
структурами. 2. Унеможливлення використання тимчасових (одного дня) підприємств у діяльності 
реального сектора економіки. 3. Відшкодування збитків, які завдані безпосередньо  державі та 
суспільству від їх діяльністю. 
4. Зростання обсягів надходжень до різного рівня бюджетів за рахунок своєчасної сплати 
підприємствами реального сектора податків і зборів 

Задіяні підрозділи інститутів для отримання результату: 
− прогнозування, аналізу, обліку й звітності; 
− інформатизації й обліку платників податків; 
− податкового контролю; 
− податкової поліції; 
− оподаткування юридичних осіб; 
− оподаткування фізичних осіб; 
− підрозділи щодо організації правової роботи 
 

І-й етап – період виконання:   до 1 січня 2014 р. 
ІІ етап – період виконання:   до 1 січня 2016 р. 
ІІІ етап – період виконання:   до 1 січня 2020 р. 
ІV етап – період виконання:         до 1 січня 2025 р. 
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  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Наступними дієвими були такі норма-
тивно-правові акти України у досліджуваній 
сфері: Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Державної програми 
«Контрабанді – СТОП» на 2005-2006 роки»; 
Указів Президента України «Про засади запо-
бігання й протидії корупції» (10.02.2011 р.), 
«Про першочергові заходи щодо детінізації 
економіки й протидії корупції» (18.11.2005 р.) 
[5] та інші.

З метою встановлення справедливості 
зауважимо, що сукупність представлених захо-
дів привела до певних позитивних результатів, 
а саме: проведення часткової лібералізації 
правового поля для вітчизняного підприємни-
цтва (було суттєво скорочено кількість і три-
валість перевірок підприємств, певним чином 
впорядковано процедуру щодо реєстрації і 
ліцензування); відбулось зниження обсягів 
бартерних операцій із 42,4 % у 1997 р. аж до 
2,3 % вже у 2003 р. [6]; зростання рівня яко-
сті використання наявних бюджетних коштів 
на основі обмеження різного роду негрошових 
форм розрахунків із бюджетом й переходом 
на існуючу й досі казначейську форму обслу-
говування всіх бюджетних операцій.

У свою чергу, такий наявний позитив-
ний вплив насамперед характеризувався 
несистемністю й фрагментарністю, та у свою 
чергу, мінімальними наслідками для наці-
ональної соціально-економічної системи. 
Проводячи аналіз стратегії Державної фіскаль-
ної служби України, нами зауважено, що існує 
певним чином окреслена система детінізації 
економічних відносин, яка насамперед перед-
бачає дорожню карту щодо своєчасної іденти-
фікації і недопущення формування суб’єктами 
господарювання сумнівного податкового кре-
диту на основі використання механізму авто-
матизованого фільтраційного відбору. 

Основною метою реалізації такої стратегії 
є підвищення обсягів надходжень до бюдже-
тів різних рівнів. До ключових завдань відне-
сено забезпечення підвищення рівня збору 
платежів до бюджетів на основі проведення 
руйнування схем щодо мінімізації податко-
вих зобов’язань, ідентифікація та припинення 
різного роду протиправної діяльності під-
приємствами, установами й організаціями та 
ліквідація схем щодо уникнення від оподатку-
вання «вигодонабувачів». Головний бажаний 
результат передбачає: реалізація поставлених 
перед органами податкової системи завдань 
із забезпечення надходження відповідних 
платежів до бюджету, враховуючи платежі за 
рахунок детінізації економічних процесів, від-
працювання можливих ризикових платників 
податків, що мінімізують сплату податків на 

основі використання різноманітних схем міні-
мізації, завершення діяльності різних конвер-
таційно-транзитних груп, підвищення подат-
кової віддачі від реального сектора економіки.

Державна політика детінізації економіч-
них відносин не зможе бути результативною, 
якщо вона не сформована на повних, своє-
часних, достовірних й об’єктивних кількісних 
та якісних даних щодо сучасного стану коруп-
ції, динаміки можливих змін, результативності 
використаних заходів детінізації економічних 
відносин. На сьогодні проєкт Антикорупційної 
стратегії на 2021-2025 роки, загалом є підго-
товленим із урахуванням належного аналізу. 
Це насамперед підтверджено аналізом стану 
корупції в Україні й результативності щодо реа-
лізації Антикорупційної стратегії, яка була роз-
роблена на період 2014-2017 років. У поясню-
вальній записці до проєкту Антикорупційної 
стратегії більш детально представлено ана-
ліз релевантних даних щодо поточного стану 
корупції (актуальність проблеми, корупційний 
досвід для населення і бізнесу, безпосеред-
ньо його динаміка, рівень сприйняття корупції 
населенням, також бізнесом й експертами у 
різних сферах), оцінка стану роботи інститу-
тів щодо притягнення до відповідальності за 
корупційні прояви, індикатори результатив-
ності попередньої стратегії, аналіз існуючих 
міжнародних зобов’язань України у сфері полі-
тики детінізації економічних відносин.

Таким чином, загальна концепція проєкту 
Антикорупційної стратегії передбачає насам-
перед стан зосередженості зусиль на двох 
ключових напрямах політики детінізації еко-
номічних відносин: мінімізація й нейтраліза-
ція корупційних ризиків у певних секторах й 
подальший інституційний розвиток загаль-
нодержавної системи детінізації економічних 
відносин. Такий підхід звісно є амбітним, однак 
заслуговує на підтримку та є насамперед 
релевантним для сучасної України, як свідчать 
проведені дослідження, наприклад таких, як 
Сhаthаm Housе [7].

Також у проєкті Антикорупційної стратегії 
значна увага приділяється нейтралізації коруп-
ційних ризиків у органах прокуратури, загалом 
судовій системі, поліції; державному управ-
лінні економічних відносин в країні (врахову-
ючи питанням діяльності Антимонопольного 
комітету України та загалом антимонопольного 
законодавства); митній й податковій сферах; 
будівництві, земельних відносинах й інфра-
структурі; державному і приватному секторах 
реальної економіки; секторі оборони; соціаль-
ному захисті, охороні здоров’я, освіті і науці.

У представлених сферах значно поширені 
практики, які збільшують корупційний досвід 
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для населення і спричинюють глобальну шкоду 
всьому суспільству. Вибір таких секторів 
насамперед спирається на отримані резуль-
тати соціологічного дослідження у сфері стану 
корупції. Однак, таке охоплення за секторами 
є досить широким та є деякі сумніви, чи будуть 
необхідні ресурси і зусилля зацікавлених сто-
рін для практичного втілення визначених захо-
дів в різних секторах.

За проведеними розрахунками 
Міністерством економіки рівень тіньової еко-
номіки за січень-вересень 2021 року склав 
31% від офіційного обсягу ВВП, що є на 1% 
менше за відповідний показник 2020 року. 
Проведення розрахунку рівня тіньової еконо-
міки проводиться із використанням модер-
нізованих Методичних рекомендацій, які 
затверджені наказом Міністерства економіки 
від 20.01.2021 № 104 (рис.2).

Щодо питання розвитку інститутів детіні-
зації економічних відносин, то такий проєкт 
Антикорупційної стратегії включає розвиток 
системи державної політики детінізації еко-
номічних відносин, формування у населення 
байдужості до корупційних дій, модернізація 
інституту конфлікту соціально-економічних 
інтересів й декларування публічних служ-
бовців, захист викривачів корупції, а також 
притягнення до відповідальності за скоєні 
корупційні дії (враховуючи питання діяльності 
органів влади у сфері детінізації економічних 

відносин, які певним чином спеціалізуються на 
високопосадовій корупції) й протидію легалі-
зації активів, що здобуті корупційним шляхом.

Для становлення сприятливих умов й поси-
лення основ функціонування інституційного 
середовища в Україні для забезпечення деті-
нізації економічних відносин повинні бути ней-
тралізовані системні фактори, ключовими із 
яких є:

– досить низький рівень щодо захисту прав 
власності Так, експертами оцінки рейтингу 
економічної свободи (Есonomіс Frееdom Іndеx 
2021), який проводиться Hеrіtаgе Foundаtіon, 
представили саме рівень захисту прав влас-
ності в Україні досить низьким, оцінивши його 
лише на рівні 48,5 балів (із 100 можливих) 
із незначним покращенням наявної ситуації 
лише на 1 бал у порівняні із попереднім рей-
тингом.

– низький рівень захисту інтелектуаль-
ної власності (відповідно до Міжнародного 
індексу прав власності (Іntеrnаtіonаl Propеrty 
Rіghts Іndеx) саме у 2021 році незначним було 
покращення нашої позиції країни за рівнем 
піратства саме у сфері авторського права 
(відповідно на 1 пункт до 88 місця у загальній 
оцінці серед 129 країн). Також незадовільною 
залишається загальна ситуація щодо захисту 
патентів (лише 57 місце), простота доступу до 
позик (аж 103 місце) й сприйняттям захисту 
інтелектуальної власності (тобто 107 місце);

 
Рис. 2. Інтегральний показник рівня тінізації економічних 

відносин в Україні (у % від обсягу офіційного ВВП) та темпи 
зміни рівня реального ВВП (у % до відповідного періоду 

попереднього року)*
*Джерело: розрахунки Міністерства економіки України
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– не значний рівень ліквідності фондового 
ринку, також захисту прав інвесторів пара-
лельно із недостатньою спроможністю від 
регулятора протидіяти виникаючим зловжи-
ванням на ринку;

– практична відсутність ефективної судо-
вої системи (ключовими вадами якої на думку 
експертів є не дієвість існуючих гілок судової 
системи), як результат, досить низький рівень 
довіри всього суспільства й інвесторів до неї;

– занадто високий рівень корупції в Україні 
(експертами рейтингу “Індекс сприйняття 
корупції 2021” рівень корупції в Україні оцінено 
у 32 бали, що відповідно на 1 бал є менше ніж 
у аналогічному рейтингу за 2020 рік (тобто за 
шкалою від 0 до 100, де 0 означає максималь-
ний рівень корупції у відповідності до сприй-
няття респондентів, тоді як 100 – найнижчий);

– воєнні дії на території України, і як резуль-
тат наявність територій, непідконтрольних 
Уряду, як наслідок, стрімке зростання “потен-
ційних можливостей” для використання різ-
номанітних схем корупції й контрабанди това-
рами.

Висновки. У результаті проведеного ана-
лізу встановлено, що незначне зниження рівня 
тіньової економіки насамперед відбулося у 
результаті адаптації суб’єктів господарювання 
до функціонування в умовах непрогнозова-
ності карантинних обмежень. Саме це під-
тверджується визначеними підприємствами 
оптимістичними планами у діловій актив-
ності, забезпеченням збереження сталого 
споживчого й інвестиційного попиту в умо-
вах різного рівня епідемічної небезпеки та, як 
результат, покращенням у їх звітному періоді 
(порівнюючи із січнем-вереснем 2020 року) 
отриманих фінансових результатів від діяль-
ності підприємств на засадах сприятливої зов-
нішньоекономічної кон’юнктури. Таким чином, 
державна політика детінізації економічних 
процесів повинна орієнтуватись на основні 
корупційні ризики і проблеми. Тобто, і проєкт 
Антикорупційної стратегії, який підготовлений 
Національною академією із запобігання коруп-

ції, і законопроект, який підготовлений вже до 
другого читання у Верховній Раді України, від-
повідають такій вимозі. У свою чергу, за прак-
тичної відсутності актуальної затвердженої 
Антикорупційної стратегії, потребує розробки 
ще й програма щодо її реалізації. Однак, запро-
поновані законопроектом 4135 різні законода-
вчі зміни і проект Антикорупційної стратегії на 
2021-2025 рр. також передбачають, що дер-
жавна програма із виконання Антикорупційної 
стратегії обов’язково повинна містити такі 
складові: номер, найменування і зміст заходу; 
конкретні обґрунтовані показники (індикатори) 
щодо виконання заходу; встановлені строки 
щодо виконання заходу; безпосередньо вико-
навців заходу; джерела і обсяги фінансування 
заходів. Загалом, такі вимоги щодо змісту 
будь-якої державної програми є належними 
й надалі актуальним є їх дотриматися на етапі 
підготовки і затвердженні державної програми 
із реалізації положень Антикорупційної стра-
тегії.
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Встановлено, що державна політика віді-
грає важливу роль у інноваційному розвитку 
національної транспортної галузі: створює 
умови для реалізації завдань щодо забезпе-
ченості необхідними ресурсами, що перед-
бачає дотримання загальних й спеціальних 
принципів державної підтримки галузі; кон-
тролює процес регулювання соціально-е-
кономічної результативності транспорт-
них і грошово-товарних потоків; вплив на 
функціонування всіх учасників транспортної 
галузі України. Репрезентовано складові нау-
ково-концептуальної моделі державної полі-
тики інноваційного розвитку транспортної 
галузі (мету, стратегії, ресурсне й інфор-
маційне забезпечення, учасники, об’єкт, 
функції, управлінські методи, інструменти і 
завдання). Доведено, що науково-методич-
ним інструментарієм, який є   необхідним 
для розробки й імплементації цільових про-
грам інноваційного розвитку транспортної 
галузі України є модель державної політики, 
яка забезпечить збалансоване формування 
і використання інвестиційного потенціалу, 
виступаючи важливою умовою сталості роз-
витку конкурентних переваг транспортної 
галузі. Обґрунтовано стратегічні напрями 
державної політики на забезпечення іннова-
ційного розвитку транспортної галузі Укра-
їни (збільшення обсягу інвестицій в економіку 
регіонів, що визначають ключові пріоритети 
їх розвитку; всебічна підтримка мікро малого 
та середнього бізнесу; стимулювання фор-
мування й реалізації інноваційних техноло-
гій;  підтримка розвитку туризму і рекреації; 
всебічна підтримка виробничо-господарської 
та соціальної інфраструктури; підвищення 
рівня якості освіти та життя населення; 
зростання рівня наукового потенціалу; поси-
лення зовнішніх відносин закладів освіти 
та наукових установ; розробка ефектив-
ного механізму подолання безробіття, 
стимулювання легалізації зайнятості; 
постійне реформування системи місцевого 
самоврядування; посилення матеріальної 
бази органів влади на всіх рівнях управління; 
імплементація програмно-цільового методу 
формування та реалізації місцевих бюдже-
тів) та  інструменти їх реалізації. Конста-
товано наявність сукупності складних явищ 
і процесів (організаційно-технологічних, 
суспільно-політичних, фінансово-економіч-
них, природних та інші), що активізують 
використання системного підходу в дослі-
дженні соціально-економічних взаємозв’язків, 
глобальних закономірностей між суб’єктами 
транспортної галузі України та органами 
державної влади задля функціонування 
ефективного механізму реалізації державної 
політики інноваційного розвитку галузі, що 
забезпечує реалізацію комплексного підходу 
у системі плануванні, організації й стимулю-
ванні інноваційних трансформацій.
Ключові слова: транспортна галузь, інно-
ваційний розвиток, державна політика, 
механізм, стратегічні пріоритети. 

It has been established that state policy plays an 
important role in the innovative development of the 
national transport industry: it creates conditions 
for the implementation of tasks related to the 
provision of necessary resources, which involves 
compliance with general and special principles of 
state support for the industry; controls the process 
of regulation of socio-economic performance of 
transport and monetary and commodity flows; 
impact on the functioning of all participants in the 
transport industry of Ukraine. The components of 
the scientific and conceptual model of the state 
policy of innovative development of the transport 
industry are represented (goals, strategies, 
resource and information provision, participants, 
object, functions, management methods, tools 
and tasks). It has been proven that the scientific 
and methodological toolkit, which is necessary 
for the development and implementation 
of targeted programs for the innovative 
development of the transport industry of Ukraine, 
is a model of state policy, which will ensure 
the balanced formation and use of investment 
potential, acting as an important condition for 
the sustainability of the development of the 
competitive advantages of the transport industry. 
The strategic directions of state policy to ensure 
the innovative development of the transport 
industry of Ukraine are substantiated (increasing 
the volume of investments in the economy of 
regions that determine the key priorities of their 
development; comprehensive support of micro, 
small and medium-sized businesses; stimulation 
of the formation and implementation of innovative 
technologies; support for the development of 
tourism and recreation; comprehensive support 
industrial, economic and social infrastructure; 
improving the quality of education and life of 
the population; increasing the level of scientific 
potential; strengthening the external relations 
of educational institutions and scientific 
institutions; developing an effective mechanism 
for overcoming unemployment, stimulating the 
legalization of employment; permanent reform of 
the local self-government system; strengthening 
the material base of authorities at all levels of 
management; implementation of the program-
target method of formation and implementation of 
local budgets) and tools for their implementation. 
The presence of a set of complex phenomena 
and processes (organizational-technological, 
socio-political, financial-economic, natural and 
others) that activates the use of a systemic 
approach in the study of socio-economic 
interrelationships, global patterns between 
subjects of the transport industry of Ukraine and 
bodies of the state authorities for the functioning 
of an effective mechanism for the implementation 
of the state policy of innovative development of 
the industry, which ensures the implementation 
of a comprehensive approach in the system 
of planning, organization and stimulation of 
innovative transformations.
Key words: transport industry, innovative 
development, state policy, mechanism, strategic 
priorities.
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Постановка проблеми. Інтеграція наці-
ональної економіки у європейський простір 
потребує динамічного й збалансованого роз-
витку всіх її галузей, насамперед транспорт-
ної та її інфраструктури, підприємства яких 
посідають пріоритетне місце серед бізнесу. 
Співробітництво у транспортній галузі України 
із країнами ЄС є одним із пріоритетів дер-
жавної політики. Дефіцит власних фінансових 
ресурсів, важкодоступність кредитних коштів, 
відсутність суттєвих державних асигнувань 
в транспортну галузь ускладнюють впрова-
дження інноваційних технологій в її розвиток. 
Відтак, забезпечення  динамічного інновацій-
ного розвитку транспортної галузі актуалізує 
необхідність формування відповідної дієвої 
державної політики. Насьогодні державна 
політика характеризується недостатньою нау-
ковою аргументованістю та декларативністю 
заходів, що не  стимулює перехід транспортної 
галузі на інноваційну модель господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Теоретичним та практичним аспектам держав-
ної політики інноваційного розвитку України, 
у тому числі у транспортній галузі, присвя-
чені дослідження відомих науковців, серед 
яких: Т. Затонацька, Н. Логвинова, Т. Логутова, 
Н. Панасенко, В. Іваник, К. Arrow та інші. Проте, 
залишаються відкритими питання удоскона-
лення державної політики інноваційного роз-
витку транспортної галузі.

Мета статті. Метою статті є обґрунту-
вання теоретико-методичних засад державної 
політики інноваційного розвитку транспортної 
галузі України. 

Виклад основного матеріалу. Транспорт – 
це важливий компонент національної еконо-
міки: значна кількість європейських компаній 
є міжнародними лідерами у сфері логістики, 
інфраструктури, виробництва транспортного 
обладнання й управління сферою перевезен-
ням. В умовах інтеграції до європейської та 
світової спільноти все частіше посилюється 
потреба у розвитку транспортної галузі, яка 
стає базисом для належної глобалізації від-
повідаючи рівню розвиненої держави. Роль 
транспортної галузі України в світовій еконо-
міці представляє собою важливу частину гло-
бальної системи міжнародних транспортних 
коридорів, забезпечуючи цим самим світові 
ринки товарів і послуг, безперебійне перемі-
щення потоку вантажів та пасажирів, ресурсів, 
фінансів й послуг [1].

За період незалежності України страте-
гічними пріоритетом соціально-економічних 
трансформацій визначено модернізацію наці-
онального господарства, яке відповідатиме 
соціально-орієнтованій моделі поступу країни 

та ґрунтуватиметься на імплементації як кон-
курентних переваг у світовому поділі праці, так 
і відповідних переваг кооперації.

Діяльність по формуванню результатив-
ної державної політики розвитку транспорт-
ної галузі полягає перш за все в координації 
органів виконавчої влади на різних управлін-
ських рівнях та законодавчому закріпленні їх 
встановлених повноважень, імплементацію 
стимулів й мотивів для бізнесу та місцевих 
громад, проведенні оцінки соціально-еко-
номічних  інтересів, нейтралізації можливих 
ризиків, залучення цільових програмних інвес-
тицій.

Державна політика інноваційного розвитку 
транспортної галузі України орієнтована на: 

– забезпечення встановлених умов для 
стійкого інноваційного розвитку різних сфер 
галузі, у свою чергу сприяючи збільшенню 
прибутку і зайнятості;

– підвищення результативності державної 
політики інноваційного розвитку транспортної 
галузі й мінімізація витрат як результат роз-
витку інформаційно-комунікаційних й соціаль-
но-екологічних послуг;

– досягнення мультиплікативного ефекту 
в сфері збереження сприятливого навколиш-
нього природного середовища для всього 
суспільства;

– підвищення результативності процесів 
кооперації зв’язків у контексті реалізації різ-
них міжнародних угод з відповідними компе-
тентними органами влади інших держав щодо 
організації спостережень за становищем еко-
логічних систем, процесу регулювання спіль-
ного використання біологічних ресурсів.

Проведений аналіз державної політики 
розвитку транспортної галузі України вка-
зує на сукупність поліструктурних процесів 
і явищ (фізичних, господарсько-економіч-
них, соціальних), що сприяє використанню 
саме системного комплексного підходу для 
проведення наукових досліджень. У більш 
загальному розумінні комплексний систем-
ний підхід насамперед передбачає певний 
дослідний ракурс, який дозволяє вивчати 
об'єкти, що аналізуються як відповідні цілісні 
утворення, які складаються з сукупності еле-
ментів, компонентів, взаємопов'язаних один з 
одним певною дією, яка, перш за все, визна-
чає виникнення специфічних особливостей й 
властивостей, адаптованих до умов складових 
їх частин [2].

Як результат можна констатувати, що саме 
системний підхід, на відміну від аналізу, є пер-
винним у процесі формування цілей та визна-
чення їхньої ієрархії до початку відповідної 
діяльності, пов'язаної з регулюванням, особ-
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ливо з процесом прийняття рішень. Також 
системний аналіз варто розцінювати як від-
повідний сутнісний додаток системних ідей в 
сфері організації національного господарства, 
за допомогою якого можна визначити рівень 
досягнення визначених цілей при встановле-
них мінімальних витратах засобів альтерна-
тивних шляхів та методів, досягнення завдань 
й здійснення необхідного вибору.

У процесі формування та реалізації дер-
жавної політики інноваційного розвитку тран-
спортної галузі необхідно брати до уваги 
сукупність загальних положень, специфічний 
характер яких актуальний для кожного із рівнів 
управління.

1. Ефективна державна політика іннова-
ційного розвитку транспортної галузі вима-
гає проведення детального аналізу об'єкту 
регулювання. Тобто актуалізуються завдання 
проведення фінансово-економічного і марке-
тингового аудиту, який в технологічнiй, соці-
ально-економічнiй й політичнiй сферах розгля-
дає процес та тенденції розвитку транспортної 
галузі. У свою чергу об'єкт державної політики 
варто інтерпретувати як структурно мінливий, 
у свою чергу не гомогенний, складові частини 
якого та зв'язки між ними перебувают в русі.

2. У сучасному глобалізованому світі вироб-
ництва й поділу праці продуктивність госпо-
дарської діяльності в потупово зростаючій 
мірі обумовлюється певними організаційними 
заходами, якістю інструментів державної полі-
тики, активною взаємодією щодо компонентів 
системи, її підсистем в процесі реалізації рег-
ламентованих стратегічних завдань. 

3. Принципи управління інноваційним роз-
витком транспортної галузі має  об'єктив-
ний характер, а тому не може обиратися за 
формальними ознаками, довільно, їх вико-
ристання повинно грунтуватись на сутніс-
но-функціональному підході шляхом аналізу 
закономірностей та тенденцій розвитку тран-
спортної галузі.

4. Виключно процес практичної реалізації 
цілей та завдань функціонування транспорт-
ної галузі є важливим критерієм об'єктивної 
оцінки того, наскільки досліджувана політика 
збалансована за визначеними сферами реалі-
зації завдань і в цілому її результативність.

5. Внутрішній потенціал транспортної галузі 
і тенденції трансформацій відповідних зов-
нішніх факторів виступають фундаментом для 
перспективного інноваційного розвитку тран-
спортної галузі, за умови, що вона є проуктив-
ною й економічно стійкою.

Інноваційний розвиток транспортної галузі 
обумовлений взаємодією сукупності органі-
зуючих й самоорганізуючихся початкiв. Тобто 

структура державної політики інноваційного 
розвитку транспортної галузі складається з 
зовнішнього й внутрішнього контурів. У зов-
нішньому контурі суб'єктом виступає держава, 
у внутрішньому – суб'єкти транспортної галузі 
[3-4].

Тобто, виходячи з цього, варто розуміти, що 
інноваційний розвиток можливий як результат 
зовнішнього впливу з боку держави, так і вну-
трішніх процесів – а саме саморозвитку. У свою 
чергу ключовою метою регулюючих  імпульсів 
з боку державних органів влади є формування 
умов для їх ефективного саморозвитку.

Інноваційне сприйняття транспортної галузі 
залежить від її характеристик, які розкрито з 
позиції системного підходу через такі групи: 
загальносистемні загальносистемні – ціліс-
ність, інтегративність та ієрархічність; спе-
цифічні –транспортна галузь є динамічною 
системою, має тісний зв’язок з національною 
економікою, не піддається точному і деталь-
ному прогнозу, має стратегічне значення для 
держави, є частиною інфраструктури націо-
нальної економіки і водночас стимулятором її 
розвитку, потребує міжнародної взаємодії.

Досвід економічного становлення України 
відбив проблеми відсутності цілісної техноло-
гічної та інноваційної інфраструктури. Попри 
те, що усі види транспорту виявилися най-
важливішою умовою економічного зростання, 
не була сформована комплексна програма 
поступового розвитку усіх складових за крите-
ріями адекватності конкурентним стратегіям 
іноземних партнерів. Тому відносно висока 
експортна складова України не була підтри-
мана економічністю транспорту. 

Ефективна державна політика інновацій-
ного розвитку транспортної галузі безпосе-
редньо впливає на інвестиційну активність усіх 
суб'єктів господарювання, сприяє оновленню 
та модернізації основних засобів виробни-
цтва, створює стратегічні передумови для під-
вищення конкурентоспроможності транспорт-
ної галузі і національної економіки загалом. 
Обґрунтовано рівні впливу методів державної 
політики на забезпечення інноваційного роз-
витку транспортної галузі та їх інструментів 
(табл. 1).

Встановлено, що ключовою ціллю держав-
ної політики інноваційного розвитку транспорт-
ної галузі є досягнення того функціонального 
стану, який би дав суб’єктам досліджуваної 
галузі можливість досягти стійких конкурент-
них позицій на міжнародному ринку тран-
спортних послуг, що відображається через 
індикатори, котрі комплексно характеризують 
такий стан. Обґрунтовано рівні впливу держави 
на забезпечення інноваційного розвитку тран-
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Таблиця 1
Інструментарій державної політики інноваційного розвитку транспортної галузі України

Стратегічні напрями 
державної політики Інструменти державної політики

Збільшення обсягу інвестицій в 
основні сфери економіки регіонів, 
що визначають стратегічні пріо-
ритети їх розвитку

1. Надання субвенцій для забезпечення розвитку інфраструк-
тури.
2. Забезпечення умов для створення нових підприємств.
3. Формування державної та регіональної інфраструктури.
4. Підтримка інвестиційних проектів.

Підтримка малого та середнього 
підприємництва

1. Спрощення процедури створення суб'єктів підприємництва.
2. Розвиток ринку фінансових послуг.
3. Формування мережі регіональних фондів підтримки підпри-
ємництва.
4. Посилення мотивації органів управління щодо створення спри-
ятливого клімату для малого та середнього підприємництва.
5. Стимулювання інноваційної спрямованості розвитку підпри-
ємництва.

Сприяння створенню та впрова-
дженню інновацій

1. Створення ефективної системи взаємодії установ у галузі 
науки.
2. Сприяння створенню інвестиційних фондів з реалізації інно-
ваційних проектів.
3. Концентрація фінансових та інтелектуальних ресурсів.
5. Формування позабюджетних джерел підтримки інноваційної 
діяльності

Розвиток туризму та рекреації 1. Проведення тендерів на право отримання земельних ділянок 
у рекреаційних зонах.
2. Розширення номенклатури курортно-рекреаційних послуг.
3. Запровадження стандартів якості надання рекреаційних 
послуг.

Розвиток виробничої та соціаль-
ної інфраструктури

1. Розвиток транспортно-дорожнього комплексу.
2. Реформування житлово-комунального господарства.
3. Розвиток інфраструктури науки, освіти, охорони навколиш-
нього природного середовища.
4. Будівництво магістральних цифрових радіорелейних ліній 
зв'язку.

Поліпшення якості освіти 1. Створення в навчальних закладах систем управління якістю 
освітніх послуг.
2. Надання цільової підтримки обдарованим дітям і дітям із 
малозабезпечених сімей.

Збільшення наукового потенціалу, 
активізація зовнішніх контактів 
навчальних закладів і дослідних 
установ

Надання підтримки молодим науковцям, створення регіональ-
них наукових центрів

Створення механізму запобігання 
зростанню безробіття, запро-
вадженню механізму легалізації 
зайнятості

Розширення переліку послуг із працевлаштування, здійснення 
підготовки спеціалістів відповідно до потреб регіону

1. Реформування системи місце-
вого самоврядування.
2. Зміцнення матеріальної бази 
органів місцевого самовряду-
вання.
3. Запровадження програмно-ці-
льового методу формування і 
виконання місцевих бюджетів.

1. Підвищення рівня економічної самостійності місцевих 
громад.
2. Законодавче визначення статусу суб'єктів власності.
3. Удосконалення механізму сплати податків шляхом прове-
дення податкових реформ.

*Джерело: систематизовано  авторами

спортної галузі: 1 рівень –  реалізація завдань 
щодо доступності ресурсів для інноваційного 
розвитку транспортної галузі, що передбачає 
дотримання принципів державної підтримки 
транспортної інфраструктури, на основі актив-
ної державної політики, формування іннова-

ційно-інвестиційної стратегії транспортної 
галузі; 2 рівень –  представляє  логістичну 
систему щодо регулювання безперервності 
та соціально-економічної результативності 
товарних, транспортних й грошових потоків; 
3 рівень –  вплив на функціонування суб’єктів 
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транспортної галузі у контексті реалізації легі-
тимної інноваційної політики держави [5-6]. 

Для забезпечення ефективної реаліза-
ції положень запропонованих заходів  нами 
структуровано процес прийняття управлін-
ських рішень суб’єктами державної політики у 
контексті врахування визначених рівнів конку-
ренції суб’єктів транспортної галузі: міжнарод-
ний, національний, регіональний й локальний. 
Така система взаємопов’язаних елементів 
характеризується певними стійкими ієрархіч-
ними зв’язками і взаємозумовлюючим впли-
вом, який включає на критерії інтеграції та 
територіальної обмеженості динамічних про-
цесів, що забезпечують інноваційний розвиток 
транспортної галузі. Візуалізація змістовного 

представлення державної політики інновацій-
ного розвитку транспортної галузі, характе-
ристик її складових елементів та причинно-на-
слідкових зав’язків інтерпретовано у вигляді 
моделі (рис. 1). 

Таким чином, головною проблемою утри-
мання позиції інноваційної держави залиша-
ється зростання темпів транспортної роботи в 
теорії управління змінами [7]. При цьому увага 
має бути зосереджена на вирішенні питань 
досягнення нормального рівня розвитку тран-
спортної галузі. Саме тому диференціюється 
функціональна цінність транспортної галузі з 
боку споживачів. Це у свою чергу зумовлює 
рівень прибутковості, а, в державній системі 
повинна забезпечуватися нормалізація опо-

Рис. 1. Концептуальна модель державної політики 
інноваційного розвитку транспортної галузі України

*Джерело: побудовано авторами
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даткування з урахуванням макроекономічної 
значущості транспортної інфраструктури. 

Висновки. Встановлено, що державна 
політика відіграє важливу роль у інновацій-
ному розвитку транспортної галузі. По-перше, 
вона створює умови для вирішення завдань 
щодо доступності ресурсів для інноваційного 
розвитку, що передбачає дотримання прин-
ципів державної підтримки галузі, по-друге, 
контролює процес регулювання безперерв-
ності і соціально-економічної результатив-
ності товарних, транспортних і грошових 
потоків, по-третє, використовуючи інстру-
менти державної політики (у тому числі інно-
ваційної) впливає на функціонування суб’єктів 
транспортної галузі України. Репрезентовано 
складові концептуальної моделі державної 
політики інноваційного розвитку транспорт-
ної галузі в Україні (мету, концепції, стратегії, 
інформаційно-консультаційне забезпечення, 
суб’єкти, об’єкт, функції, різні методи, інстру-
менти й завдання).

Важливою оcновою для формування 
пeрcпeктивних домiнaнт удоcконaлeння меха-
нізмів реалізації державної політики іннова-
ційного розвитку транспортної галузі України 
з мeтою становлення пeрeдумов її кiлькicного 
тa якicного зроcтaння є систематизація дос-
віду крaїн світу. Систематизовані завдання, які 
доцільно врaховувaти при розробці вiтчизня-
ної модeлi державної політики інноваційного 
розвитку транспортної галузі тa визнaчeнyi 
нaпрямsd cтруктурно-тeхнологiчних змiн: 
поступове прискорення та підтримка інно-
ваційного розвитку суб’єктів  транспортної 

галузі і підвищення їх конкурентоспроможно-
сті на міжнародному ринку; підвищення тех-
ніко-технологічного та організаційно-інсти-
туційного рівня забезпечення транспорту на 
основі належної реалізації інноваційних тех-
нологій; поліпшення умов праці на підприєм-
ствах транспортної галузі; підвищення рівня 
безпеки транспортної діяльності, включаючи 
безпеку на транспорті й охорону навколиш-
нього природного середовища; забезпечення 
нормативно-правового захисту  транспорту у 
сфері міжнародних відносин. 
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Статтю присвячено огляду особливостей 
координації зовнішніх зносин в Європей-
ському Союзі. На переконання автора, дослі-
дження специфіки координації зовнішньопо-
літичної діяльності в Європейському Союзі 
набуває особливої актуальності в контек-
сті визначення євроінтеграції як ключового 
стратегічного зовнішньополітичного курсу 
України. 
В ході дослідження з’ясовано, що хоча біль-
шість країн-учасниць ЄС досі зберігають не 
лише власних Президентів (чи Прем’єр-мі-
ністрів) але й Міністрів закордонних справ, 
роль загальноєвропейських механізмів дедалі 
більше зростає. При цьому, прообрази коор-
динаційної функції інститутів ЄС у окремих 
галузях діяльності, проявляли себе ще з 
часу формування Європейської спільноти з 
вугілля і сталі (предтечі сучасного Європей-
ського Союзу) в 1950-х роках.
Здійснено огляд особливостей діяльно-
сті ключового суб’єкту зовнішніх зносин 
ЄС – Європейської служби зовнішніх дій 
(EEAS), яка працює під політичним керівниц-
твом Високого представника ЄС із закор-
донних справ і політики безпеки та віце-пре-
зидента Європейської комісії (HR/VP).
Узагальнено координаційні функції HR/VP 
та його підлеглих. Ключовими, в контексті 
координації зовнішніх зносин можна вважати: 
загальне керівництво Спільною зовнішньою 
політикою та політикою безпеки ЄС; забез-
печення досягнення консенсусу між держава-
ми-членами ЄС щодо їхніх відповідних пріори-
тетів, у тому числі шляхом головування на 
зустрічах між міністрами закордонних справ 
ЄС, міністрами оборони, міністрами тор-
гівлі та розвитку;  організацію оператив-
ного проведення місій та операцій ЄС, що 
розгортаються в рамках Спільної політики 
безпеки та оборони (CSDP); забезпечення 
послідовності та узгодженості зовнішніх дій 
ЄС; участь у політичному діалозі з третіми 
сторонами від імені ЄС (наприклад, ООН, 
НАТО); участь у регулярних зустрічах ліде-
рів ЄС у Європейській раді; інформування 
Європейського парламенту з питань зов-
нішньої політики та безпеки; керівництво 
дипломатичною мережею ЄС.
Окрему увагу присвячено останнім тенден-
ціям щодо участі деяких країн-учасниць ЄС 
у таких проєктах як «міжмор’я» та «три-
мор’я».
Ключові слова: органи державної влади, 
сфера зовнішніх зносин, Європейський Союз, 
механізми координації, ключові критерії коор-

динації, форми координації у сфері зовнішніх 
зносин, Європейська служба зовнішніх дій.

The article is devoted to an overview of the 
peculiarities of the coordination of external 
relations in the European Union. In the opinion 
of the author, the study of the specifics of the 
coordination of foreign policy activities in the 
European Union acquires special relevance in 
the context of defining European integration as 
a key strategic foreign policy course of Ukraine.
In the course of the study, it was found that 
although the majority of EU member states still 
retain not only their own Presidents (or Prime 
Ministers) but also Ministers of Foreign Affairs, 
the role of pan-European mechanisms is growing 
more and more. At the same time, prototypes of 
the coordination function of EU institutions in 
certain fields of activity have been manifested 
since the formation of the European Coal and 
Steel Community (the predecessor of the modern 
European Union) in the 1950s.
An overview of the activities of the key subject 
of the EU's external relations – the European 
External Action Service (EEAS), which works 
under the political leadership of the EU High 
Representative for Foreign Affairs and Security 
Policy and the Vice-President of the European 
Commission (HR/VP) – has been implemented.
The coordination functions of HR/VP and his 
subordinates are summarized. In the context of 
coordination of external relations, the following can 
be considered key: general management of the EU's 
Common Foreign Policy and Security Policy; ensuring 
consensus among EU member states on their 
respective priorities, including by chairing meetings 
between EU foreign ministers, defense ministers, 
trade and development ministers; organization of 
operational EU missions and operations deployed 
within the framework of the Common Security and 
Defense Policy (CSDP); ensuring consistency and 
coherence of EU external actions; participation in 
political dialogue with third parties on behalf of the 
EU (for example, the UN, NATO); participation in 
regular meetings of EU leaders in the European 
Council; informing the European Parliament on issues 
of foreign policy and security; management of the 
diplomatic network of the EU.
Particular attention is paid to the latest trends 
regarding the participation of some EU member 
states in such projects as "Intermarium" and "The 
Three Seas Initiative".
Key words: state authorities, sphere of external 
communication, European Union, coordination 
mechanisms, key coordination criteria, 
forms of coordination in the field of external 
communications, European External Action 
Service.

Постановка проблеми. Утворення 
Європейського Союзу є закономірним етапом 
інтеграції десятків країн Європи у економічній 
та безпековій площині. Спільні історичні про-
цеси, подібний рівень фінансово-економічного 
розвитку, взаємопов’язана логістика – обу-

мовлювали потребу інтенсифікації взаємо-
дії, що і вилилася у виникнення Європейської 
спільноти з вугілля й сталі, яка перетворилася 
на Європейську економічну спільноту, і зреш-
тою – на Європейський Союз. При цьому, як 
побічним наслідком, так і супутім фактором 
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євроінтеграційних процесів стала потреба 
формування спільної внутрішньої та зовніш-
ньої політики країн-учасниць. Зрештою, за 
останні десятиліття ЄС сформував ряд інсти-
тутів, покликаних забезпечувати та координу-
вати зовнішню політику ЄС, які продовжують 
видозмінюватися і вдосконалюватися.

В контексті євроінтеграційних та євро-
атлантичних прагнень нашої держави, які у 
2019 році набули конституційного закріплення 
[1] особливої актуальності набуває дослі-
дження специфіки координації зовнішньопо-
літичної діяльності ЄС, що й обумовлює появу 
даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальні засади зовнішньополітичної діяль-
ності неодноразово ставали об’єктом дослі-
дження численних вітчизняних та зарубіжних 
науковців у галузях державного управління, 
права, політології, економіки. Проблематику 
координації діяльності суб’єктів зовнішньопо-
літичних зносин в країнах-учасницях ЄС, тією 
чи іншою мірою досліджували такі українські 
дослідники як М. М. Алексієвець, О. П. Децик, 
С. С. Жильцов, А. М. Зленко, О. Г. Івченко, 
В. П. Кравець, А. І. Кудряченко, О. О. Кучерук, 
В. М. Литвин Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, 
Н. М. Рудік та інші. 

Водночас, сучасні євроінтеграційні праг-
нення України та окремі зміни зовнішньополі-
тичного мехнізму в ЄС, обумовлюють актуаль-
ність даного дослідження. 

Метою статті виступає огляд особливос-
тей механізму координації зовнішньополітич-
ної діяльності у Європейському Союзі.

Виклад основного матеріалу. 
Інтеграційні процеси в Європі не можна вва-
жати віянням часу, адже більшість представ-
ників європейської наукової та політичної 
спільнот визнає походження ряду сучасних 
правових, інституційних та інших традицій 
Європи як від Римської Імперії, так і від Імперії 
Карла Великого. Тобто, протягом понад двох 
тисяч років на європейському субконтиненті 
неодноразово виникали об’єднання зі спіль-
ними політико-економічними правилами. 
Водночас, ті процеси європейської інтегра-
ції які набули нового змістовного наповнення 
після Другої Світової війни, сформували і ціл-
ком нову якість Європейської єдності – як над-
державного утворення, де взаємодія десятків 
країн, що допускає збереження їх національ-
ної, культурної, мовної ідентичності, перед-
бачає одночасного узгодження базових прин-
ципів внутрішньої, і особливо – зовнішньої 
політики.

Особлива роль у забезпеченні належного 
функціонування такого утворення та реалі-

зації послідовної зовнішньої політики його 
членів, покладається на інститути координа-
ції зовнішньополітичної діяльності ЄС. І хоча 
більшість країн-учасниць ЄС досі зберігають 
не лише власних Президентів (чи Прем’єр-
міністрів) але й Міністрів закордонних справ, 
роль загальноєвропейських механізмів дедалі 
більше зростає [2; 3]. Зрештою, об’єднана 
Європа й досі не являє собою монолітного 
утворення, що продемонстрували події Brexit 
у 2020 р. Однак, сама можливість демокра-
тичного виходу з союзу, засвідчила додат-
кові переваги участі в ЄС, які вкрай високо 
цінуються країнами східної Європи в цілому, і 
Україною – в їх числі.

Наразі загальні інтереси всіх країн-учас-
ниць ЄС реалізують сім ключових інституцій 
Європейського Союзу: Європейська комісія; 
Європейський парламент; Європейський суд 
аудиторів; Європейська Рада; Європейський 
центральний банк; Рада Європейського Союзу; 
Суд Справедливості Європейського Союзу [4]. 
При цьому, координаційна функція вважалася 
однією з пріоритетних ще в перші роки ство-
рення Європейської спільноти з вугілля і сталі 
(предтечі сучасного Європейського Союзу) в 
1950-х роках [5]. Та звісно ж, з того часу інсти-
туції ЄС зазнавали змін, як у контексті загаль-
ної конфігурації їх механізму, так і в контексті 
виконуваних функцій.

Нині ключовим суб’єктом зовнішніх зносин 
ЄС виступає Європейська служба зовнішніх 
дій (надалі в тексті – EEAS) — дипломатична 
служба Європейського Союзу. Вже починаючи 
з 2011 року EEAS проводить не лише спільну 
зовнішню політику країні-учасниць ЄС, але й 
політику безпеки ЄС. Ключовими цінностями 
EEAS називає сприяння миру, процвітанню, 
безпеці та інтересам європейців у всьому 
світі [6]. EEAS, у координації з установами 
Європейського Союзу займається пріори-
тетами зовнішньої політики ЄС, включаючи 
цивільне та військове планування та реагу-
вання на кризи. Серед іншого, ЄС застосовує 
EEAS і в рамках діяльності щодо запобігання 
і розв’язання конфліктів, підтримки стійких 
демократій, просування прав людини та ста-
лого розвитку, боротьби зі зміною клімату 
та внеском у створення заснованого на пра-
вилах глобального порядку. При цьому роль 
EEAS полягає саме в забезпеченні узгодже-
ності й координації міжнародної діяльності 
Європейського Союзу.

Звісно ж, координація зовнішньополітичної 
діяльності такого складного утворення як ЄС не 
є простою справою, і не завжди можна говорити 
про її успішність. Однак, до переваг EEAS можна 
віднести її здатність тісно співпрацювати з мініс-
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терствами закордонних справ і оборони дер-
жав-членів Європейського Союзу (ЄС), а також 
з інституціями ЄС, такими як Європейська комі-
сія, Європейська рада та Європейський парла-
мент. EEAS також має тісні робочі відносини з 
ООН та іншими міжнародними та багатосто-
ронніми організаціями [6]. Організаційно, EEAS 
працює під політичним керівництвом Високого 
представника ЄС із закордонних справ і полі-
тики безпеки (що призначається кваліфікова-
ною більшістю від складу Європейської Ради 
за погодженням з Президентом Європейської 
Комісії та Європейським парламентом) та 
віце-президента Європейської комісії [6]. 
Однак, після набуття чинності Лісабонської 
угоди Високий представник також є віце-пре-
зидентом Європейської комісії, тобто наразі 
ці дві посади посідає одна особа. З 1 грудня 
2019 року на посаді Верховного представника 
ЄС із закордонних справ і політики безпеки та 
віце-президента Європейської комісії (якого 
часто називають HR/VP) перебуває Жозеп 
Боррель (Josep Borrell).

В теорії, поєднання цих посад однією осо-
бою покликане забезпечити послідовність і 
узгодженість діяльності ЄС у світі та гаранту-
вати, що вони не конфліктують і не збігаються 
[7]. На практиці ж це дозволяє здійснювати 
подальшу координацію та забезпечувати 
узгодженість зовнішньої політики ЄС, оскільки 
Європейська Комісія має важливі міжнародні 
обов’язки, такі як торгівля, розвиток, політика 
сусідства та гуманітарна допомога. 

В цілому ж, Лісабонський договір чітко 
визначає основоположні засади та мотиви 
діяльності Європейського Союзу на міжнарод-
ному рівні. «Дії Союзу на міжнародній арені 
повинні керуватися принципами, які надих-
нули його власне створення, розвиток і розши-
рення, і які він прагне просувати в усьому світі: 
демократія, верховенство права, універсаль-
ність і неподільність прав людини. і основні 
свободи, повага до людської гідності, прин-
ципи рівності та солідарності, а також повага 
до принципів Статуту ООН і міжнародного 
права» [8]. Роль же HR/VP передбачає поси-
лення Європейського Союзу та гарантування 
того, що голос ЄС буде почуто на міжнарод-
ній арені. HR/VP забезпечує тісну співпрацю з 
міністерствами закордонних справ і оборони 
держав-членів Європейського Союзу, інститу-
ціями ЄС, а також сприяє партнерству з ООН 
та іншими Міжнародними організаціями.

Як головний дипломат ЄС, HR/VP керує 
зовнішньою політикою та політикою безпеки 
від імені Європейського Союзу та координує 
інструменти зовнішньої політики ЄС. Він також 
очолює Європейське оборонне агентство.

В цілому ж він, без перебільшення, фор-
мує становище Європейського Союзу на сві-
товій арені. Для цього HR/VP має значні пов-
новаження, що випливають з його обов’язків. 
Серед іншого, HR/VP: 1) здійснює загальне 
керівництво Спільною зовнішньою політи-
кою та політикою безпеки Союзу, включаючи 
Спільну політику безпеки та оборони. Високий 
представник сприяє пропозиціям у форму-
ванні спільної зовнішньої політики та політики 
безпеки та забезпечує виконання рішень, 
ухвалених Європейською Радою; 2) забез-
печує досягнення консенсусу між держава-
ми-членами ЄС щодо їхніх відповідних пріо-
ритетів, у тому числі шляхом головування на 
зустрічах між міністрами закордонних справ 
ЄС, міністрами оборони, міністрами торгівлі 
та розвитку; 3) організує оперативне прове-
дення місій та операцій ЄС, що розгортаються 
в рамках Спільної політики безпеки та обо-
рони (CSDP). Варто зауважити, що ЄС наразі 
має понад 5000 співробітників у 18 військових 
і цивільних місіях і операціях по всьому світу 
[7]; 4) забезпечує послідовність та узгодже-
ність зовнішніх дій ЄС. Адже HR/VP відпові-
дає в Комісії за координацію ряду аспектів 
зовнішньої діяльності ЄС (таких як торгівля, 
розвиток, політика сусідства та гуманітарна 
допомога); 5) представляє ЄС у питаннях, що 
стосуються спільної зовнішньої політики та 
політики безпеки. HR/VP бере участь у полі-
тичному діалозі з третіми сторонами від імені 
Союзу та представляє позицію ЄС у міжна-
родних організаціях (наприклад, ООН, НАТО) 
або на окремих переговорах (Іранська угода); 
6) бере участь у регулярних зустрічах лідерів 
ЄС у Європейській раді; 7) регулярно інформує 
Європейський парламент з питань зовнішньої 
політики та безпеки [7]; 8) представляє ЄС 
на міжнародних зустрічах (таких як відкриття 
Генеральної Асамблеї ООН); 9) керує диплома-
тичною мережею ЄС із приблизно 144 дипло-
матичних представництв ЄС у всьому світі; 
10) очолює Європейське оборонне агентство 
та Інститут досліджень безпеки ЄС [7]. Тобто в 
цілому, Високий представник ЄС із закордон-
них справ і політики безпеки та віце-президент 
Європейської Комісії (HR/VP) зосереджує в 
своїх руках значні можливості для координації 
зовнішніх зносин. 

Його кабінет включає в себе голову, заступ-
ника голови та команду фахівців (експертів). 
При цьому голова його кабінету зосереджує 
на собі загальну стратегічну координацію полі-
тики та управління кабінетом, міжінституційні 
відносини, відповідає за Європейську раду, 
Комітет постійних представників (COREPER), 
Групу комісарів з питань зміцнення Європи 
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(CGSE). Тоді як заступник голови кабінету 
відповідає за Групу зовнішньої координа-
ції (EXCO), Групу міжінституційних відно-
син (GRI); Програму роботи комісії в G7, 
відносини з Великобританією, Україною та 
Росією. Останній момент засвідчує ту увагу, 
яку Високий представник ЄС із закордонних 
справ і політики безпеки та віце-президент 
Європейської Комісії (HR/VP) та його кабі-
нет присвячує безпосередньо нашій державі 
її європейським прагненням та агресії з боку 
РФ. Адже відносинами з ООН та багатосто-
ронніми міжнародними організаціями, а також 
десятками інших країн, займаються інші екс-
перти кабінету [9].

Однак, останніми роками не всі країн-учас-
ниці ЄС задоволені успішністю спільної євро-
пейскої зовнішньої політики. Серед євроскеп-
тиків особливо відзначаються Угорщина та 
Польща, які дедалі активніше відстоюють власну 
позицію, що не збігається з позицією офіційного 
Брюсселю. І якщо приклад Угорщини не стано-
вить для України інтересу, з огляду на відверті 
розбіжності в зовнішньополітичному баченні, то 
приклад Польщі є доволі цікавим. 

На думку ряду дослідників, зростання 
євроскептичних настроїв у польському 
суспільстві дедалі більше підриває саму сут-
ність європейського проєкту і підважує клю-
чові цінності і досягнення років незалежності. 
Бажання самостійно і рішуче формувати 
власне безпекове середовище і найближче 
оточення, компенсувати дефіцит можливо-
стей для самостійного забезпечення безпеки і 
діяти на випередження, наскільки це можливо 
у наявній політичній і географічній даності, що 
проявляється у започаткуванні численної кіль-
кості ініціатив регіональної інтеграції із різним 
секторальним наповненням та ступенем інсти-
туалізації [10]. Окремої уваги заслуговують 
концепції «Міжмор'я» та «Тримор'я» (Ініціатива 
трьох морів, відома також як Ініціатива 
Балтійського, Адріатичного та Чорного морів) 
[11; 12], що передбачають формування над-
державних утворень геополітичного харак-
теру, і дедалі більше обговорюються як на 
національному так і на міжнародному рівнях. 
Однак, питання, якою мірою Україні доречно 
зосередитися на перспективі участі в зазначе-
них ініціативах, заслуговує окремого деталь-
ного дослідження.

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Провідну роль у забезпеченні 
належного функціонування такого утворення 
як Європейський Союз та реалізації послідов-
ної зовнішньої політики його членів, відіграють 
інститути координації зовнішньополітичної 
діяльності ЄС.

Ключовим суб’єктом зовнішніх зносин ЄС 
виступає Європейська служба зовнішніх дій 
(EEAS) — дипломатична служба Європейського 
Союзу. Її фактичним керівником є Верховний 
представник ЄС із закордонних справ і полі-
тики безпеки та віце-президент Європейської 
комісії (якого часто називають HR/VP). Як 
головний дипломат ЄС, HR/VP керує зовніш-
ньою політикою та політикою безпеки від імені 
Європейського Союзу та координує інстру-
менти зовнішньої політики ЄС. Він також очо-
лює Європейське оборонне агентство. В цілому 
ж, без перебільшення, HR/VP визначає стано-
вище Європейського Союзу на світовій арені.

Останніми роками не всі країн-учасниці ЄС 
задоволені успішністю спільної європейскої зов-
нішньої політики. Серед євроскептиків особливо 
відзначаються Угорщина та Польща, які дедалі 
активніше відстоюють власну позицію, що не 
збігається з позицією офіційного Брюсселю. 

Окремої уваги, в контексті подаль-
ших досліджень, заслуговують концепції 
«Міжмор'я» та «Тримор'я» (Ініціатива трьох 
морів, відома також як Ініціатива Балтійського, 
Адріатичного та Чорного морів), які перед-
бачають формування нових наддержавних 
утворень геополітичного характеру, і дедалі 
більше обговорюються як на національному 
так і на міжнародному рівнях у Східній Європі. 
Зокрема, дослідникам належить з’ясувати, 
якою мірою такі процеси можуть бути вигід-
ними для нашої держави, і чи доречно до них 
долучатися у тому чи іншому форматі.
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У статті представлені особливості ресур-
сного забезпечення інститутів державної 
безпеки та громадського порядку на логіс-
тичних засадах.  У ході проведеного дослі-
дження встановлено: ефективність функці-
онування інститутів державної безпеки та 
громадського порядку потребує відповідного 
ресурсного (фінансово-матеріального, тех-
нологічного, інформаційного) забезпечення; 
проблемність ресурсного забезпечення 
інститутів державної безпеки та громад-
ського порядку, пов’язана з його актуальними 
потребами, постійним реформуванням, 
масштабністю, фінансово-економічними 
можливостями держави; теорія ресурсного 
забезпечення інститутів державної безпеки 
та громадського порядку перебуває на етапі 
її активного розвитку, зумовленого насампе-
ред розбудовою інститутів державної без-
пеки та громадського порядку й трансфор-
мацією національної економіки; головною 
складовою ресурсного забезпечення інсти-
тутів державної безпеки та громадського 
порядку виступає підсистема постачання, 
яка безпосередньо взаємодіє із ринковим 
середовищем, включає всю інфраструктуру 
системи ресурсного забезпечення та є об’єк-
том для фінансових витрат, що потребує її 
розвитку враховуючи сучасний ринково орі-
єнтований підхід; управління процесом ресур-
сного постачання інститутів державної 
безпеки та громадського порядку має бути 
насамперед комплексним і забезпечувати 
взаємодію різних учасників системи забез-
печення, що потребує організацію його на 
засадах логістики. Рівень ресурсного забез-
печення залежить насамперед від стану 
національної економіки, що зумовлює пер-
спективні можливості держави у напрямку 
задоволення потреб інститутів державної 
безпеки та громадського порядку, планами їх 
модернізації і визначеними завданнями. Визна-
чені завдання системи фінансового забезпе-
чення інститутів державної безпеки та гро-
мадського порядку: своєчасне і у належному 
розмірі фінансування; оптимізація витрат у 
процесі забезпечення інститутів державної 
безпеки та громадського порядку; удоскона-
лення інфраструктури фінансового й мате-
ріального забезпечення, у тому числі сис-
теми управління; накопичення та зберігання 
запасів фінансовий й матеріальних ресурсів.

Ключові слова: логістичне забезпечення, 
громадський порядок, державна безпека, 
антикорупційна політика, ефективність.

The article presents the features of resource 
provision of state security and public order 
institutes on a logistical basis. In the course of 
the conducted research, it was established: the 
effectiveness of the functioning of state security 
and public order institutes requires appropriate 
resource (financial, material, technological, 
informational) support; the problem of resource 
provision of institutions of state security and 
public order, related to its actual needs, constant 
reform, scale, financial and economic capabilities 
of the state; the theory of resource provision of 
institutions of state security and public order is 
at the stage of its active development, caused 
primarily by the development of institutions 
of state security and public order and the 
transformation of the national economy; the 
main component of the resource provision of 
institutions of state security and public order is 
the supply subsystem, which directly interacts 
with the market environment, includes the 
entire infrastructure of the resource provision 
system and is an object for financial expenses, 
which requires its development taking into 
account the modern market-oriented approach; 
management of the process of resource supply 
to institutions of state security and public order 
must first of all be comprehensive and ensure 
the interaction of various participants of the 
security system, which requires its organization 
on the basis of logistics. The level of resource 
provision depends primarily on the state of 
the national economy, which determines the 
prospective capabilities of the state in the 
direction of meeting the needs of institutions 
of state security and public order, their 
modernization plans and defined tasks. The 
identified tasks of the system of financial support 
of institutions of state security and public order: 
timely and adequate funding; optimization of 
costs in the process of ensuring institutions of 
state security and public order; improvement 
of the infrastructure of financial and material 
support, including the management system; 
accumulation and storage of stocks of financial 
and material resources.
Key words: logistic support, public order, state 
security, anti-corruption policy, efficiency.

Постановка проблеми. Провідними кри-
теріями ефективного функціонування інсти-
тутів державної безпеки та громадського 
порядку є забезпечення достатнього рівня їх 
фінансування та оптимального використання 
асигнованих фінансових ресурсів. Рівень 
ресурсного забезпечення залежить насам-
перед від стану національної економіки, що 
зумовлює перспективні можливості держави 
у напрямку задоволення потреб інститутів 

державної безпеки та громадського порядку, 
планами їх модернізації і визначеними завдан-
нями. Ще одним із ключових чинників є наяв-
ність ефективного сучасного механізму управ-
ління ресурсним забезпеченням, дозволяючи 
цим самим мінімізувати виділені витрати та 
підвищити критерії забезпеченості інститутів 
державної безпеки та громадського порядку 
в умовах динамічності ринкових відносин. 
Основними факторами щодо обмеженого 
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фінансування потреб інститутів державної 
безпеки та громадського порядку, окрім стану 
розвитку національної економіки, є також 
лобістські інтереси правлячої еліти, коруп-
ційні відносини в умовах формування бюджету 
інститутів державної безпеки та громадського 
порядку, суб’єктивізм при регламентації прі-
оритетних напрямів щодо розвитку інститутів 
державної безпеки та громадського порядку, 
їх конкуренція в організації бюджетного про-
цесу, низька якість або ж практична відсутність 
цільових орієнтирів у плануванні, що зумов-
лює не лише стримування в процесах рефор-
мування значної частини інститутів державної 
безпеки та громадського порядку, а і зниження 
їх спроможності до виконання регламентова-
них функціональною складовою завдань.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Значний внесок у розробку наукових 
підходів до організації ресурсного забезпе-
чення державної безпеки та громадського 
порядку на засадах логістичного управління 
здійснили такі науковці: А. Альбеков, Б. Анікін, 
О. Гаджинський, М. Крістофер, Л. Міротін, 
С. Нагловський, В. Ніколайчук, Д. Тіксьє, 
Х. Фірон та ін., а також вітчизняних дослідни-
ків: Є. Крикавського, Р. Ларіної, Л. Фролової, 
Н. Чухрай та інші.

Мета статті. Проведення оцінки ресурс-
ного забезпечення державної безпеки та гро-
мадського порядку на засадах логістичного 
управління. 

Виклад основного матеріалу. Існуючі 
механізми управління фінансовим забезпе-
ченням не в повній мірі задовольняють сучасні 
вимоги інститутів державної безпеки та гро-
мадського порядку будучи малоефективними 
в умовах динамічних трансформацій ринко-
вої економіки, стали головною перешкодою 
на шляху реформування інститутів державної 
безпеки та громадського порядку й обтяж-
ливим тягарем загалом для держави, під-
тверджують неефективність функціонування 
інститутів державної безпеки та громадського 
порядку зумовлюючи необхідність викори-
стання якісно нових підходів й розробки соці-
ально-економічних та організаційних меха-
нізмів управління, які б відповідали сучасним 
потребам й можливостям держави, завдан-
ням, які поставлені перед інститутами дер-
жавної безпеки та громадського порядку, та 
умовам функціонування ринкової економіки. 
Ураховуючи складність, необхідність та масш-
таби фінансового забезпечення інститутів 
державної безпеки та громадського порядку, 
створення ефективних, адаптивних та соці-
ально й економічно виправданих матеріальних 
ресурсів є, по суті, інтегрованою проблемою 

загальнодержавного рівня, яка певним чином 
потребує науково-концептуального, а потім 
практично-прагматичного вирішення. 

Базовою метою фінансового забезпечення 
інститутів державної безпеки та громадського 
порядку є всебічне, повноцінне та своєчасне 
задоволення потреб їх матеріальними ресурсами, 
послугами відповідної номенклатури, належної 
якості й комплектності при реальних бюджетних 
асигнуваннях, що представлення соціально-еко-
номічними можливостями держави. 

Основними завданнями системи фінансо-
вого забезпечення інститутів державної без-
пеки та громадського порядку є:

– своєчасне і у належному розмірі фінансу-
вання;

– оптимізація витрат у процесі забезпе-
чення інститутів державної безпеки та громад-
ського порядку;

– удосконалення інфраструктури фінансо-
вого й матеріального забезпечення, у тому 
числі системи управління;

– накопичення та зберігання запасів фінан-
совий й матеріальних ресурсів.

Специфічною особливістю фінансового та 
матеріального забезпечення інститутів дер-
жавної безпеки та громадського порядку є 
постачання їм ресурсів виключно для особи-
стого внутрішнього користування. Саме його 
некомерційний характер, при цьому незва-
жаючи на закупівлю необхідних товарів, робіт 
й послуг на відповідних ринках у суб'єктів 
господарювання, зумовлений практичним 
використанням у значній більшості коштів, які 
виділяються державою або неприбутковістю 
господарської діяльності, що відбувається у 
процесі забезпечення, та практичною відсут-
ністю економічної відповідальності за резуль-
тати такої діяльності [1]. 

Існуючі фінансові й матеріальні ресурси, які 
сформовані за відомчим принципом, управ-
ління якими проводиться на засадах відповід-
них функціональних підсистем, які входять до 
загальних систем інститутів державної без-
пеки та громадського порядку повторюючи їх 
організаційну структуру. 

До складу інститутів державної безпеки 
та громадського порядку належать суб’єкти 
забезпечення державної безпеки (президент, 
парламент, органи виконавчої влади, служба 
безпеки, місцеві державні адміністрації, дер-
жавна прикордонна служба, органи місце-
вого самоврядування, збройні сили) та різні 
об’єднання, громадські організації у сфері 
захищеності важливих для життя інтересів 
людини й громадянина, суспільства та дер-
жави. Взаємодія між елементами інститутів 
державної безпеки та громадського порядку, 
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які беруть участь у процесі фінансово-матері-
ального забезпечення, представлена на заса-
дах комунікаційних зв’язків, що представля-
ють рух відповідних ресурсів, надання послуг, 
робіт або ж обмін інформацією [2].

За характером та рівнем масштабності 
завдань у системі управління фінансово-мате-
ріальним забезпеченням інститутів державної 
безпеки та громадського порядку виділяють 
три управлінських рівні: 

– стратегічний – включає всю систему 
фінансово-матеріального забезпечення інсти-
тутів державної безпеки та громадського 
порядку і реалізується відповідними суб’єк-
тами державної безпеки, а також управлін-
нями, які мають самостійний статус щодо 
питань забезпечення;

– тактичний є проміжним рівнем, включає 
певні територіальні інститути державної без-
пеки та громадського порядку та реалізується 
їх відділами щодо матеріально-фінансового 
забезпечення; 

– оперативний є виконавчим рівнем, його 
формують служби матеріально-технічного 
забезпечення інститутів державної безпеки та 
громадського порядку.

Таким чином, матеріально-фінансове забез-
печення є важливою складовою системи управ-

ління інститутів державної безпеки та громад-
ського порядку, у рамках якого визначаються 
ресурси, які підтримують необхідні рівні спро-
можностей для виконання завдань державної 
безпеки. В основу організації стратегічного 
управління ресурсним забезпеченням інститу-
тів державної безпеки та громадського порядку 
має бути покладений програмно-цільовий під-
хід, орієнтований на фінансування конкретних 
цільових програм за видами діяльності та струк-
турою інститутів державної безпеки та громад-
ського порядку [3-4]), забезпечуючи балансу-
вання завдань з наявними ресурсами. Досить 
часто також використовується старий функці-
онально-ресурсний підхід, за якого інститути 
державної безпеки та громадського порядку 
забезпечуються ресурсами залежно від вико-
нуваних ними функцій, цим самим не врахову-
ючи завдання їх діяльності, які постійно зміню-
ються в умовах дефіциту бюджету та посилює 
розбалансованість ресурсного забезпечення. 

Враховуючи цільове призначення фінан-
сово-матеріальне забезпечення інститутів 
державної безпеки та громадського порядку 
поділяються на три підсистеми: постачання, 
використання й відновлення (рис. 1).

Важливою підсистемою, від оптимізації орга-
нізації та планування якої безпосередньо зале-

Рис. 1. Взаємодія підсистем фінансово-матеріального забезпечення 
інститутів державної безпеки та громадського порядку

*Джерело: побудовано автором
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жить результативність фінансово-матеріаль-
ного забезпечення інститутів державної безпеки 
та громадського порядку, слугує підсистема 
постачання. Саме її значущість представляється 
місцем в загальнодержавній системі будучи 
початковою ланкою процесу ресурсного забез-
печення, роллю, яка зумовлена взаємодією із 
ринковим середовищем, а тому і об’єктом клю-
чових фінансових витрат, а також їх масштабу-
вання на макроекономічну систему. 

Подолання недоліків щодо функціонального 
управління й подолання протирічь між спеціа-
лізацією та процесами організацій спонукали 
до появи і активного розвитку процесного під-
ходу до управління, що розглядає діяльність 
певних організацій як сукупність взаємодіючих 
динамічних бізнес-процесів й орієнтований на 
досягнення бажаних результатів, що дозво-
ляє дієвим способом змінити діяльність таких 
організацій на операційному й міжфункціо-
нальному рівнях інтеграції [5]. 

У свою чергу, організація управління відпо-
відною діяльністю будь-яких організаційно-е-
кономічних систем не можлива на основі лише 
одного підходу, а тому потребує цілісного 
використання декількох підходів в системі 
управління [6]. 

Для ефективності залучення декількох 
управлінських підходів в системі фінансо-
во-матеріального забезпечення інститутів 
державної безпеки та громадського порядку 
пропонуємо використовувати логістичні 
засади, які інтегрують в собі процесний, 
функціональний, системний й ситуаційний 
управлінський підхід, що дозволяє об’єд-
нати відповідні функції у сферах постачання, 
виробництва й збуту в єдиному процесі щодо 
управління диверсифікованими потоковими 
процесами на всіх логістичних формуваннях, 
передбачаючи їх цілі, організаційні умови на 
різних рівнях економіки [7]. Отже, головною 
перевагою такого управління є ефективна 
організація фінансово-матеріальних й супут-
ніх їм потоків (інформаційних, сервісних тощо) 
в різних соціально-економічних й організа-
ційних системах на основі збалансованого й 
оптимального підходу, орієнтованого на задо-
волення потреб суспільства. 

Об’єктивними факторами, які зумовлюють 
використання саме логістичного підходу до 
забезпечення державної безпеки та громад-
ського порядку, є потоковий характер щодо 
руху ресурсів, цілісність організаційних, еко-
номічних, інформаційних, технологічних про-
цесів, активна взаємодія всіх її учасників і 
значні витрати, які пов’язані із діяльністю від-
повідних інститутів управління та ресурсного 
забезпечення. 

Висновки. Враховуючи результати прове-
деного дослідження встановлено, що логіс-
тика поєднує два базові аспекти: управлін-

ський та економічний. Відповідно виникнення 
управлінського пов’язане із розвитком питань 
державної безпеки та громадського порядку. 
Економічний аспект включає розвиток ринко-
вих відносин в умовах постійної конкурентної 
боротьби на різних ринках збуту. Логістика 
у сфері державної безпеки та громадського 
порядку формувалася як комплексний меха-
нізм цілісного забезпечення відповідних інсти-
тутів безпеки, що передбачав діяльність дер-
жавних й недержавних інститутів, результати 
діяльності різних сфер й галузей національної 
економіки, які інтегрувалися задля реаліза-
ції завдань ресурсного забезпечення, на які 
безпосередньо покладаються завдання щодо 
підтримки державної безпеки і громадського 
порядку. Основними об’єктами в системі 
логістичного забезпечення державної безпеки 
та громадського порядку вважаються людські 
й матеріальні потоки, представляючи собою 
раціонально організовану діяльність різних 
інститутів та їх ресурсної підтримки. Слабкою 
стороною логістичного забезпечення держав-
ної безпеки та громадського порядку є домі-
нування в ній саме практичної складової й 
недостатнє наукове забезпечення, що безпо-
середньо залежить від специфіки управління 
державною безпекою, складністю й багато-
плановістю процесів її ресурсного забезпе-
чення, залежністю від значної кількості зов-
нішніх факторів й багатоваріантністю напрямів 
реалізації, пріоритетом безпекової доціль-
ності над економічним раціоналізмом прийня-
тих логістичних рішень. 
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У статті проведено оцінку показників ста-
лого розвитку урбанізованих територій. 
Визначено національні завдання щодо досяг-
нення 11 Цілі сталого розвитку «Сталий 
розвиток міст та громад». Здійснено аналіз 
показників: сталого розвитку щодо забез-
печення доступності житла, забезпечення 
розвитку поселень і територій, сталого 
розвитку із виконання завдання щодо забез-
печення своєчасного оповіщення населення 
про надзвичайні ситуації з використанням 
інноваційних технологій, стратегій місце-
вого розвитку, спрямованих на економічне 
зростання, сталого розвитку із виконання 
завдання щодо підвищення життєстійкості 
соціально вразливих верств населення. За 
кожним напрямом, за встановленими інди-
каторами, визначено їх динаміку за період 
2015–2020 рр. та стан досягнення встанов-
лених цільових орієнтирів на 2020 р. Прове-
дено оцінку стану досягнення цілей сталого 
розвитку урбанізованих територій, зокрема 
міст та громад. Встановлено, що більшість 
цільових орієнтирів щодо виконання завдань 
сталого розвитку не було досягнуто, за 
досліджуваний період, що в свою чергу, обу-
мовлюватиме ризики та загрози для без-
пеки урбанізованих територій в контексті 
неможливості дотримання прав, забезпе-
чення інтересів та потреб суспільства, 
зокрема, щодо можливостей доступного 
житла, отриманні своєчасного оповіщення 
про можливі надзвичайні ситуації, загрози 
життю та здоров’ю, забезпечення здоров’я 
та благополуччя, захисту вразливих верств 
населення, забезпечення мінімізації негатив-
ного впливу на навколишнє середовище, у 
тому числі викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря, збереження та від-
новлення екосистем тощо. Це все вимагає 
комплексної політики забезпечення безпеки 
урбанізованих територій, яка базувати-
меться на концепції сталого розвитку та 
враховуватиме заходи щодо можливості 
протистояти викликам та загрозам як вну-
трішнього, так і зовнішнього середовищ, 
швидко відновлюватися, у разі не можливо-
сті уникнення тих чи інших загроз. 
Ключові слова: урбанізація, урбанізаційні 
процеси, сталий розвиток, безпека, дер-
жавна політика.

The article evaluates indicators of sustainable 
development of urban areas. National tasks 
for achieving 11 Sustainable Development 
Goals "Sustainable Development of Cities and 
Communities" have been defined. An analysis 
of indicators was carried out: sustainable 
development in terms of ensuring the availability of 
housing, ensuring the development of settlements 
and territories, sustainable development in the 
implementation of the task of ensuring timely 
notification of the population about emergency 
situations using innovative technologies, local 
development strategies aimed at economic 
growth, sustainable development in the 
implementation of the task of increasing the vitality 
of socially vulnerable population groups. For each 
direction, according to the established indicators, 
their dynamics for the period 2015–2020 and 
the state of achieving the established targets for 
2020 were determined. The state of achieving the 
goals of sustainable development of urbanized 
territories, in particular cities and communities, 
was assessed. It was established that most 
of the target guidelines for the implementation 
of sustainable development tasks were not 
achieved during the studied period, which, in 
turn, will cause risks and threats to the security 
of urban areas in the context of the impossibility 
of observing rights, ensuring the interests and 
needs of society, in particular, regarding the 
possibilities of affordable housing , receiving timely 
notification of possible emergency situations, 
threats to life and health, ensuring health and 
well-being, protecting vulnerable segments of the 
population, ensuring minimization of the negative 
impact on the environment, including emissions 
of pollutants into the atmospheric air, preservation 
and restoration of ecosystems etc. All this requires 
a comprehensive policy of ensuring the security of 
urban areas, which will be based on the concept 
of sustainable development and will consider 
measures for the ability to resist challenges and 
threats of both internal and external environments, 
to recover quickly, if it is not possible to avoid these 
or other threats.
Key words: urbanization, urbanization processes, 
sustainable development, security, state policy.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Усвідомлення людством необхід-
ності пошуку шляхів щодо забезпечення 
подальшого розвитку не лише в економічному 
напрямі, що обумовило глобальні екологічні 
проблеми, забруднення навколишнього сере-
довища та порушення екологічної рівноваги, а 
і у взаємозв’язку з екологічним та соціальним 
середовищем. Домінуючою концепцією є ста-
лий розвиток, покликаний забезпечити еко-
номічне зростання без шкоди навколишньому 

середовищу та із забезпеченням соціального 
консенсусу. На Саміті тисячоліття, у 2000 році, 
189 країнами світу було прийнято Цілі роз-
витку тисячоліття. Натомість, у 2015 році, на 
Саміті ООН зі сталого розвитку, було затвер-
джено 17 Цілей сталого розвитку та відповідні 
завдання щодо їх досягнення до 2030 року. 
Цілі сталого розвитку було адаптовано до наці-
ональних особливостей та визначено націо-
нальні завдання, індикатори та цільові зна-
чення щодо їх досягнення. 
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Як зазначено в Національній доповіді «Цілі 
сталого розвитку: Україна» [10] «На початку 
тисячоліття Україна демонструвала відносно 
стійке економічне зростання, що сприяло 
покращенню соціальної ситуації в країні та 
справило позитивний вплив на досягнення 
Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ). У серед-
ньому темп приросту ВВП протягом 2000–2007  
років становив близько 7,5%. За цей період 
ВВП України збільшився майже на 80%, а про-
дуктивність праці  – майже на 70%. Водночас 
позитивний економічний та соціальний поступ 
відбувався за умов формування в Україні 
сировинно орієнтованої експортної моделі 
розвитку, яка спиралася на конкурентні пере-
ваги, що виникали значною мірою завдяки 
дешевизні енергетичних і трудових ресурсів. 
Це створювало певну ілюзію конкурентоспро-
можності національної економіки й успішності 
відповідної моделі конкуренції, зумовлюючи 
зволікання з подоланням ключових систем-
них диспропорцій та здійсненням структурних 
перетворень. Саме визначення завдань Цілей 
сталого розвитку може слугувати імпульсом 
для подальшого сталого розвитку країни».

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемним питанням процесу урбані-
зації та його вплив на систему національної 
безпеки присвячено праці вітчизняних та зару-
біжних вчених. Економічну безпеку урбанізо-
ваних територій досліджено в працях Засадко 
В.В. [4]. Аспекти екологічної безпеки урба-
нізованих територій розкрито в дослідженні 
Кіріна Р.С. [5], Бірюкова Д.С. [1]. Соціальна 
безпека міст як об’єкт дослідження висвіт-
люється в наукових працях Романовської 
Ю.А. [11], Борейко Н.М., Параниця С.П. [2]. 
Бреус С.В. [3] досліджував взаємозв’язок 
продовольчої безпеки з економічною безпе-
кою регіонів державної безпеки. Віддаючи 
належне напрацюванням вчених у даному 
напрямі та не применшуючи їх наукові резуль-
тати, вважаємо необхідним проведення комп-
лексного дослідження сталого розвитку урба-
нізованих територій.

Метою статті є оцінка показників ста-
лого розвитку урбанізованих територій та міст 
України.

Виклад основного матеріалу. У процесі 
адаптації Цілей сталого розвитку до національ-
них особливостей було визначено національні 
завдання щодо їх досягнення із окресленням 
індикаторів, дезагрегуванням показників, їх 
цільових значень за роками та визначення 
відповідальних суб’єктів. Відповідно у межах 
Цілі 11 «Сталий розвиток міст та громад», у 
таблиці 1 подано національні завдання щодо її 
досягнення. 

Щороку за окресленими національними 
завданнями проводиться моніторинг досяг-
нення цілей сталого розвитку в Україні. 
«Моніторинг ЦСР в Україні є підґрунтям для 
вивчення тенденцій сталого розвитку України 
за кожним із 17 напрямів, відповідно до кож-
ної цілі, та основою для подальшого страте-
гічного планування національного розвитку. 
Застосування комплексного підходу, вико-
ристання різних джерел даних, як даних дер-
жавних статистичних спостережень, так і 
адміністративних даних, надає основу для 
об’єктивного факто логічного аналізу, відпо-
відно до міжнародних стандартів (evidence 
based analysis). Для моніторингу використо-
вуються показники, дані за якими збираються 
та розробляються на постійній основі в рамках 
офіційної статистичної системи, відповідно 
до встановлених стандартів і методологій, та 
адміністративної звітності міністерств, інших 
центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, установ, організацій» [8].

З метою оцінки показників сталого роз-
витку урбанізованих територій у розрізі 11 цілі 
«Сталий розвиток міст та громад», доцільно 
проаналізувати показники виконання наці-
ональних завдань згідно даних моніторин-
гових звітів [7, 8, 9]. Динаміка показників 
сталого розвитку щодо забезпечення доступ-
ності житла за період 2015-2020 рр. подано у 
таблиці 2.

Отже, щодо динаміки показників сталого 
розвитку щодо забезпечення доступності 
житла за період 2015-2020 рр., доцільно зау-
важити про встановлення наступних індика-
торів виконання зазначеного національного 
завдання, а саме: 1. коефіцієнт платоспро-
можності позичальника; 2. охоплення тери-
торіальних одиниць України (регіонів), про-
грамами із забезпечення доступним житлом 
різних категорій громадян (%). 

Варто зазначити, що «коефіцієнт плато-
спроможності позичальника - співвідношення 
щомісячних витрат позичальника та членів його 
родини на обслуговування боргу за пільговим 
іпотечним кредитом, отриманим за рахунок 
коштів державного або місцевого бюджету та 
сукупного обсягу щомісячних доходів» [7].

У свою чергу, «максимальне значення 
коефіцієнт платоспроможності позичальника – 
45%; дані для розрахунку коефіцієнта: 
щомісячний платіж позичальника за 
іпотечним кредитом (вартість (соціального) 
житла, процентна ставка за кредитом, строк 
кредиту); середньозважений грошовий дохід 
домогосподарства» [10]. Цільовий орієнтир 
на 2020 рік щодо забезпечення доступності 
житла не встановлено. 
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Таблиця 1
Національні завдання щодо досягнення 11 Цілі сталого розвитку 

«Сталий розвиток міст та громад» [10]
Індикатор Дезагрегування Цільові значення Джерело

Забезпечити доступність житла

Коефіцієнт платоспроможності позичаль-
ника, РТІ 

- 2015 – 45 
2020 – 40 
2025 – 35 
2030 – 30

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального госпо-
дарства України, Державний 
фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву, 
Державна служба статис-
тики України

Забезпечити розвиток поселень і територій виключно на засадах комплексного планування  
та управління за участю громадськості

Частка регіонів, що затвердили і впроваджу-
ють регіональні стратегії розвитку та плани 
заходів з їх реалізації, розроблені за участю 
громадськості, %

За типом суб’єкта планування 
(області / м. Київ

2015 – 80 2020 – 100 
2025 – 100 2030 – 100

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України

Забезпечити збереження культурної і природної спадщини із залученням приватного сектору

Кількість об’єктів культурної та природної 
спадщини, які включені до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, одиниць

За типом спадщини (культурна / 
природна)

2015 – 7 2020 – 9 2025 – 
11 2030 – 13

Міністерство культури 
України

Кількість пам’яток національного значення, 
включених до Державного реєстру нерухо-
мих пам’яток України, одиниць

- 2015 – 855 2020 – 1005 
2025 – 1155 2030 – 1305

Міністерство культури 
України

Площа природно заповідного фонду загаль-
нодержавного значення, % території країни

- 2015 – 3,72 2020 – 5,14 
2025 – 7,38 2030 – 8,85

Міністерство екології та при-
родних ресурсів України

Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації  
з використанням інноваційних технологій

Рівень реконструкції загальнодержавної 
системи централізованого оповіщення 
населення, %

- 2015 – н/д 2020 – 20 
2025 – 40 2030 – 60

ДСНС

Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст,  
зокрема шляхом використання інноваційних технологій

Обсяг викидів у атмосферне повітря забруд-
нюючих речовин, % до рівня 2015 року

За типом джерел викидів (стаці-
онарні / пересувні) 

Дані очікуються Державна служба статис-
тики України

Сумарний обсяг викидів в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин від стаці-
онарних джерел, умовно приведений до 
оксиду вуглецю з урахуванням відносної 
агресивності основних забруднювачів, % до 
рівня 2015 року

За видом джерел викидів, та 
(окремо) за «локальними» 
токсичними забруднюючими 
речовинами (оксиди азоту 
(NOx), тверді частинки (РМ10 
та РМ2.5), оксид вуглецю (СО), 
вуглеводні неметанової групи 

2015 – 100 (48,28 ум. 
млн. тонн) 2020 – 95 
2025 – 90 2030 – 85

Міністерство інфраструк-
тури України, Міністерство 
екології та природних ресур-
сів України

(NMVOC), діоксид сірки 
(SO2), поліциклічні аро-
матичні вуглеводні (ПАВ), 
окремі канцерогени, у т. ч. 
бенз(альфа) пірен, фор-
мальдегід, фенол, хлористий 
водень, фтористий водень, 
сірководень, аміак тощо) і 
парниковими газами (СО2 , 
N2 O, СН4 )

Сумарний обсяг викидів у атмосферне 
повітря забруднюючих речовин від пересув-
них джерел, умовно приведений до оксиду 
вуглецю з урахуванням відносної агресив-
ності основних забруднювачів, % до рівня 
2015 року

За видом джерел викидів, та 
(окремо) за «локальними» 
токсичними забруднюючими 
речовинами 

2015 – 100 (14,09 ум. 
млн тонн) 2020 – 95 
2025 – 85 2030 – 70

Міністерство інфраструк-
тури України, Міністерство 
екології та природних ресур-
сів України

Кількість міст, в яких середньодобові кон-
центрації основних забруднюючих речовин 
в атмосферному повітрі перевищують серед-
ньодобові гранично допустимі концентрації, 
одиниць

За видами основних забрудню-
ючих речовин

2015 – 23 2020 – 22 2025 
– 20 2030 – 15

Український гідрометеоро-
логічний центр, Міністерство 
інфраструктури України, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів України, 
ДСНС, Державна служба 
статистики України

Забезпечити розробку і реалізацію стратегій місцевого розвитку, спрямованих на економічне зростання, 
створення робочих місць, розвиток туризму, рекреації, місцевої культури і виробництво місцевої продукт

Кількість робочих місць у сфері туризму 
(середньооблікова кількість штат-
них працівників колективних засобів 
розміщування та суб’єктів туристичної 
діяльності України), тис. одиниць

- 2015 – 88 2020 – 100 
2025 – 120 2030 – 150

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України
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Оцінюючи досвід країн щодо забезпечення 
громадян доступним житлом, доцільно зазна-
чити, що у багатьох країнах світу, у тому числі 
розвинутих країн, прослідковується криза 
житла, особливо що стосується соціального 
житла. «У 2016 році майже половина орендарів 
у США витрачала понад 30% свого доходу на 
сплату оренди, а чверть – понад 50%. За оцін-
ками Національної коаліції домогосподарств з 
низькими доходами, США потребують як міні-
мум 7,2 мільйона доступних осель» [6].

В Україні більше 90 % населення проживає у 
власному житлі, однак проблема полягає у необ-
хідності його оновлення, адже «Велика кількість 
житлового фонду України була збудована ще за 
часів Радянського Союзу. За даними Держстату, 
станом на 2018 рік близько 89% домогос-
подарств живуть у будинках, зведених до 
1990 року. Відповідно, без ремонтів і оновлення 
якість частини будинків щороку погіршувалася. 
Конструкції зношувались — це призводило до 
руйнування будинків. Житлові будинки, термін 
експлуатації яких перевищує 30 років, перебува-
ють у незадовільному технічному стані і не відпо-
відають сучасним вимогам енергоефективності, 
що обумовлює значні витрати енергії [12].

Таким чином, для реалізації завдання щодо 
забезпечення доступним житлом необхідно 
проводити житлову реформу, адже неза-
довільний стан житлової сфери в Україні з 
системними проблемами було констатовано 
ще до повномасштабного вторгнення росії. На 
сьогодні, російсько-українська війна обумо-
вила погіршення ситуації та загострення про-
блем у житловій сфері, внаслідок інтенсивних 
та масштабних процесів внутрішньої міграції, 
руйнування житлових будівель, а також загроз 
повторного руйнування відбудованого житла. 
Це все свідчить про порушення базового права 
людини на житло згідно з Загальною деклара-
цією прав людини ООН, а також обумовлює 
порушення інших базових прав людини – на 
сім’ю, здоров’я, безпеку, освіту тощо.

Щодо охоплення територіальних одиниць 
України (регіонів), програмами з забезпечення 
доступним житлом різних категорій громадян, 
то відсоток охоплення за аналізований період 
2015-2020 рр. складає 100 %, тобто грома-
дяни усіх регіонів України мають можливості 
взяти участь у програмах доступного житла. 
Однак, незважаючи на існування ряду програм 
доступного житла для громадян, вони не вирі-
шують проблеми його обмеженої доступності, 
адже більшою мірою спрямовані на тих, хто 
вже має певний запас коштів. Також ситуація 
загострюється відсутністю єдиної житлової 
концепції та, як наслідок, ефективної держав-
ної житлової політики.

Динаміка показників сталого розвитку із 
виконання завдання щодо забезпечення роз-
витку поселень і територій виключно на заса-
дах комплексного планування та управління за 
участю громадськості подано у таблиці 3.

Щодо показників сталого розвитку із вико-
нання завдання щодо забезпечення роз-
витку поселень і територій виключно на заса-
дах комплексного планування та управління 
за участю громадськості, було встановлено 
цільовий орієнтир на 2020 рік щодо охоплення 
регіонів, що затвердили і впроваджують регі-
ональні стратегії розвитку та плани заходів з 
їх реалізації, розроблені за участю громад-
ськості, це 100 %, тобто 25 регіонів. Кількість 
регіонів, що затвердили та впроваджують регі-
ональну стратегію у 2015 році складали 22 оди-
ниці, тобто 88 %, а у період 2016-2020 рр. ана-
логічний показник сягнув рівня 25 регіонів, 
тобто 100 %. 

У той же час, перший етап регіональної 
стратегії та план заходів з її реалізації було 
зафіксовано у 16 регіонах у 2015 році, 24 регі-
онах – у 2016 році та 25 регіонах у 2017 році, 
тобто частка охоплення регіонів, що затвер-
дили та впровадили регіональні стратегії 64 % 
у 2015 році, 96 % у 2016 році та до 2017 року 
цей показник сягнув 100 рівня. 

Таблиця 2
Динаміка показників сталого розвитку щодо забезпечення доступності житла  

за період 2015-2020 рр.*

Показник
Показники за роками Динаміка,

за 2015-2020 рр. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Коефіцієнт платоспроможності пози-
чальника, РТІ 0,36 0,50 0,28 0,23 0,19 0,34 -0,02

Охоплення територіальних одиниць 
України (регіонів), програмами з 
забезпечення доступним житлом 
різних категорій громадян, %

100 100 100 100 100 100 -

*розраховано на основі даних Міністерства розвитку громад та територій України за Моніторинговим звітом зі сталого 
розвитку (2021 р.) Державної служби статистики [9]   
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Таким чином, до 2017 року в усіх регіонах 
України затвердили та впровадили регіональ-
ній стратегії розвитку. У той же час, на дру-
гий етап реалізації регіональної стратегії, у 
2017 році перейшли 13 регіонів, тобто 52 %, 
у 2018 році цей показник становив 21 регіон, 
тобто 84 %, у 2019 році – 23 регіони або ж 
частка охоплення регіонів – 92 %, та у 2020 році 
було досягнуто встановленого цільового орі-
єнтиру – 100 % (25 регіонів).

Важливим напрямом щодо сталого роз-
витку територій є забезпечення безпеки насе-
лення. Динаміка показників сталого розвитку 
із виконання завдання щодо забезпечення 
своєчасного оповіщення населення про над-
звичайні ситуації з використанням інновацій-
них технологій наведено у таблиці 4. 

З позицій аналізу показників сталого роз-
витку із виконання завдання щодо забезпе-
чення своєчасного оповіщення населення 
про надзвичайні ситуації з використанням 
інноваційних технологій, визначено інди-
катором рівень впровадження (створення, 
модернізації, вдосконалення) місцевих авто-
матизованих систем централізованого опові-
щення населення. 

У Національній доповіді [10] було встанов-
лено цільовий орієнтир щодо досягнення даного 
завдання, який у 2020 році складав 20 %. На 
основі даних Державної служби з надзвичай-
них ситуацій, рівень впровадження систем цен-
тралізованого оповіщення населення у 2015 – 
2017 роках охоплював лише 0,05 % населення, 

у 2018- 2019 роках даний показник збільшився 
до рівня 0,1 % та 0,2 %. У 2020 році зафіксовано 
підвищення показника впровадження систем 
централізованого оповіщення населення до 
рівня 4,8 %. Значне підвищення показника впро-
вадження систем централізованого оповіщення 
населення обумовлено наступним.

«Місцеві автоматизовані системи цен-
тралізованого оповіщення відповідно до 
Положення про організацію оповіщення про 
загрозу виникнення або виникнення надзви-
чайних ситуацій та зв’язку у сфері цивіль-
ного захисту, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 вересня 
2017 р. № 733, створюються на території 
відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці (району, міста, об’єднаної терито-
ріальної громади). Відповідно до постанови 
Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. 
№ 807-IX «Про утворення та ліквідацію райо-
нів» більше ніж у 3 рази зменшилась кількість 
районів. Разом з цим, за звітний період на 
виконання пункту 9 Плану заходів щодо реа-
лізації Концепції розвитку та технічної модер-
нізації системи централізованого оповіщення 
про загрозу виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій, затвердженого роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 
11 липня 2018 р. № 488-р, проводилось впро-
вадження місцевих систем централізованого 
оповіщення в регіонах України. Зазначене 
привело до зростання відсотку впровадження 
систем з 0,2 % до 4,8 %» [9].

Таблиця 3
Динаміка показників щодо забезпечення розвитку поселень і територій виключно  

на засадах комплексного планування та управління за участю громадськості*

Показник
Показник за роками

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Регіони, що затвердили і впроваджують регіональні стратегії розвитку та плани заходів з їх реалізації, розро-
блені за участю громадськості, %

Цільовий орієнтир, встановлений на 2020 рік, – 100% (25 регіонів)

Регіони, що затвердили і впроваджують:

регіональна стратегія

частка регіонів, % 88 100 100 100 100 100

кількість регіонів, од. 22 25 25 25 25 25

регіональна стратегія та план заходів з її реалізації (перший етап)

частка регіонів, % 64 96 100 - - -

кількість регіонів, од. 16 24 25 - - -

регіональна стратегія та план заходів з її реалізації (другий етап)

частка регіонів, % - - 52 84 92 100

кількість регіонів, од. - - 13 21 23 25

*розраховано на основі даних Міністерства розвитку громад та територій України за Моніторинговим звітом зі сталого 
розвитку (2021 р.) Державної служби статистики [9]
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З початком повномасштабного вторгнення 
виникла проблема щодо оповіщення насе-
лення про повітряну небезпеку та інші загрози 
війни. ДСНС спільно з мобільними опера-
торами розпочали роботу щодо створення 
єдиної системи оповіщення населення про 
надзвичайні ситуації, евакуацію та військову 
загрозу. Однак, руйнування критичної інфра-
структури внаслідок російсько-української 
війни обумовлює необхідність пошуку альтер-
нативних систем оповіщення населення про 
можливу небезпеку, у разі відсутності електро-
енергії та відповідно мобільного зв’язку.

Динаміка показників сталого розвитку із 
виконання завдання щодо забезпечення роз-
робки і реалізації стратегій місцевого роз-
витку, спрямованих на економічне зростання, 
створення робочих місць, розвиток туризму, 
рекреації, місцевої культури і виробництво 
місцевої продукції наведено у таблиці 5.

Отже, щодо показників сталого розвитку із 
виконання завдання щодо забезпечення роз-
робки і реалізації стратегій місцевого розвитку, 
спрямованих на економічне зростання, створення 
робочих місць, розвиток туризму, рекреації, міс-
цевої культури і виробництво місцевої продукції, 
національним завданнями з досягнення Цілей 
сталого розвитку встановлено наступний індика-
тор – це кількість зайнятих працівників у суб’єктів 

господарювання туристичної діяльності (код за 
КВЕД-2010 – 55.1, 55.2, 55.3, 79.11, 79.12). 

У Національній доповіді [10] визна-
чено наступні цільові орієнтири: 2015 рік 
- 88 тис. осіб; на 2020 рік – 100 тис. осіб; 
на 2025 рік – 120 тис. осіб; на 2030  рік– 
150 тис. осіб. За зазначеним показником, у 
2015 році, кількість зайнятих працівників у 
суб’єктів господарювання туристичної діяль-
ності становила 54421 осіб, у 2016 році – 
55413 осіб, у 2017 та 2018 роках – 58588 осіб та 
62585 осіб відповідно. У 2019 році цей показ-
ник сягнув рівня 67358 осіб. У 2020 році даних 
не має, однак за період 2015-2019 рр. дина-
міка кількості зайнятих працівників у суб’єк-
тів господарювання туристичної діяльності 
має позитивну тенденцію зростання, а саме 
на 12937 осіб у порівнянні з 2015 роком. 
Незважаючи на зазначене вище, за досліджу-
ваний період, не було виконано завдань щодо 
виконання встановлених цільових орієнтирів.

З позицій досягнення соціальної стійкості 
в містах та громадах, важливою проблемати-
кою є необхідність забезпечення потреб соці-
ально вразливих верств населення. У межах 
Цілі сталого розвитку 1, що стосується подо-
лання голоду, визначено показники щодо під-
вищення життєстійкості соціально вразливих 
верств населення, які наведено у таблиці 6.

Таблиця 4
Динаміка показників сталого розвитку із виконання завдання щодо забезпечення 

своєчасного оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням 
інноваційних технологій*

Показник
Показник за роками

Динаміка,
за 2015-2020 рр., п.с.2015 2016 2017 2018 2019 2020

Рівень впровадження (створення, модернізації, вдосконалення) місцевих автоматизованих систем централі-
зованого оповіщення населення, % 

Цільовий орієнтир на 2020 рік встановлено на рівні 20 %

Рівень впровадження систем цен-
тралізованого оповіщення насе-

лення, %
0,05 0,05 0,05 0,1 0,2 4,8 4,75

*на основі даних ДСНС України за Моніторинговим звітом зі сталого розвитку (2021 р.) Державної служби статистики [9]

Таблиця 5
Динаміка показників щодо стратегій місцевого розвитку, спрямованих на економічне 
зростання, створення робочих місць, розвиток туризму, рекреації, місцевої культури 

і виробництво місцевої продукції*

Показник
Показник за роками Динаміка,

за 2015-
2019 рр.2015 2016 2017 2018 2019 2020

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання туристичної діяльності  
(код за КВЕД-2010 – 55.1, 55.2, 55.3, 79.11, 79.12), осіб

Цільовий орієнтир на 2020 рік – 100 тис. осіб

Україна 54421 55413 58588 62585 67358 - 12937

* за Моніторинговим звітом зі сталого розвитку (2021 р.) Державної служби статистики [9]
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У контексті виконання завдання щодо 
підвищення життєстійкості соціально 
вразливих верств населення, визначено 
наступні індикатори, а саме це: співвідно-
шення рівнів бідності домогосподарств із 
дітьми та домогосподарств без дітей, за 
яким встановлено цільовий орієнтир на 
2020 рік – 1,6 разів та частка витрат на харчу-
вання в сукупних витратах домогосподарств, 
за яким визначено цільовим орієнтиром на  
2020 рік –  50 %. 

Показник співвідношення рівнів бідності 
домогосподарств із дітьми та домогоспо-
дарств без дітей, за період 2015-2020 рр., 
коливався в межах від 1,6 разів (2017 році) 
до 1,2 разів у 2019 році. Загалом показник 
співвідношення рівнів бідності домогоспо-
дарств із дітьми та домогосподарств без 
дітей, за досліджуваний період, зменшився на 
0,1 разів.  У міській місцевості показник спів-
відношення рівнів бідності домогосподарств із 
дітьми та домогосподарств без дітей є нижчим 
чим у сільській місцевості, що свідчить про те, 
що у сільській місцевості проживає населення, 
що є більш вразливе з позицій бідності.

Щодо частки витрат на харчування в сукуп-
них витратах домогосподарств, то загалом по 
Україні, за період 2015-2020 рр., зазначений 
показник знизився на 5,4 %, а саме з рівня 
54,6 % у 2015 році до рівня 49,2 у 2020 році та 
загалом є нижчим за встановлений цільовий 
орієнтир по даному завданню. З позицій міс-
цевості проживання, частка витрат на харчу-
вання в сукупних витратах домогосподарств, 

за досліджуваний період, є вищою у сільській 
місцевості у порівнянні з міською. Так, у місь-
кій місцевості у 2015 році, частка витрат на 
харчування в сукупних витратах домогоспо-
дарств, складала 53,5 %, у 2020 році аналогіч-
ний показник знизився до рівня 47,4 %, тобто 
на 6,1 %. У той же час, частка витрат на хар-
чування в сукупних витратах домогосподарств 
у сільській місцевості становила у 2015 році 
57,2 % та до 2020 року зменшилася до рівня 
52,7 %, тобто на 4,5 %. Однак, цей показник на 
2,7 % вищий за встановлений цільовий орієн-
тир на 2020 рік.

Висновки. Таким чином, у процесі вивчення 
показників сталого розвитку урбанізованих 
територій та міст України згідно Національних 
цілей сталого розвитку в Україні до 2030 р., 
було проаналізовано національні завдання 
щодо досягнення 11 Цілі «Сталий розвиток 
міст та громад», а також деякі показники досяг-
нення інших цілей, зокрема у частині забезпе-
чення соціальної складової сталого розвитку 
територій. Так, проаналізовано показники 
сталого розвитку щодо забезпечення доступ-
ності житла; показники виконання завдання 
щодо забезпечення розвитку поселень і тери-
торій виключно на засадах комплексного 
планування та управління за участю громад-
ськості; показники сталого розвитку щодо 
забезпечення збереження культурної і при-
родної спадщини із залученням приватного 
сектору; показники сталого розвитку із вико-
нання завдання щодо забезпечення своєчас-
ного оповіщення населення про надзвичайні 

Таблиця 6
Динаміка показників сталого розвитку із виконання завдання  

щодо підвищення життєстійкості соціально вразливих верств населення*

Показник
Показник за роками Динаміка,

за 2015-2020 рр.2015 2016 2017 2018 2019 2020

Співвідношення рівнів бідності домогосподарств із дітьми та домогосподарств без дітей, рази 

Цільовий орієнтир, встановлений на 2020 рік, – 1,6

Співвідношення рівнів бідності домо-
господарств із дітьми та домогоспо-
дарств без дітей, рази

1,5 1,4 1,6 1,5 1,2 1,4 -0,1

за типом місцевості проживання

міська 1,4 1,4 1,6 1,5 1,2 1,3 -0,1

сільська 1,5 1,5 1,6 1,6 1,3 1,5 -

Частка витрат на харчування в сукупних витратах домогосподарств, % 

Цільовий орієнтир, встановлений на 2020 рік, – 50,0

Україна 54,6 51,4 49,6 49,4 48,5 49,2 -5,4

за типом місцевості проживання

міська 53,5 50,3 48,7 48,4 47,1 47,4 -6,1

сільська 57,2 53,9 51,7 51,7 51,4 52,7 -4,5

*розраховано на основі даних Моніторингового звіту зі сталого розвитку (2021 р.) та Державної служби статистики [9]
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ситуації з використанням інноваційних техно-
логій; показники щодо зменшення негатив-
ного впливу забруднюючих речовин, у т.ч. на 
довкілля міст, зокрема шляхом використання 
інноваційних технологій; показники розробки і 
реалізації стратегій місцевого розвитку, спря-
мованих на економічне зростання, створення 
робочих місць, розвиток туризму, рекреації, 
місцевої культури і виробництво місцевої про-
дукції; показники сталого розвитку щодо під-
вищення життєстійкості соціально вразливих 
верств населення; показники сталого роз-
витку із виконання завдання щодо зниження 
материнської смертності; показники щодо 
мінімізації смертності, якій можна запобігти, 
серед дітей віком до 5 років та показники ста-
лого розвитку щодо забезпечення зниження 
на чверть передчасну смертність населення, 
у тому числі за рахунок впровадження іннова-
ційних підходів до діагностики захворювань. 
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У статті досліджуються перспективні 
шляхи розвитку соціальної інфраструктури. 
Зазначено, що складність такого розвитку 
полягає в залежності соціальної інфраструк-
тури від бюджетних коштів, розгалуженості 
на певній території, недооціненою роллю 
сфери обслуговуванням людей. Вказано, що 
розвиток соціальної інфраструктури зале-
жить від процесу поширення інновацій та 
безперервності інноваційної активності. 
Доведено важливість пошуку шляхів ефек-
тивної взаємодії всіх стейкхолдерів у процесі 
поширення інновацій у сфері соціальної інфра-
структури. Наголошено, що результатив-
ність у процесі поширення інновацій пов’язана 
зі швидкістю, активним залученням важливих 
стейкхолдерів до процесу поширення іннова-
цій (окремих осіб, неурядових організацій, міс-
цевих органів влади тощо). Проаналізовано 
теоретичні аспекти теорії поширення інно-
вацій та з’ясована роль комунікацій у даному 
процесі процесів. Наголошено, що інновації 
дуже часто відіграють вирішальну роль 
у розвитку соціальної інфраструктури, а 
теорія поширення інновацій здатна забезпе-
чити важливу основу для подолання розриву 
у даному процесі. Представлено чинники, які 
визначають темпи й масштаби дифузії ново-
введень на макрорівні. Зазначено, що розпов-
сюдження інновації важко оцінити кількісно, 
оскільки люди та людські мережі є складними, 
що є актуальним для сфери соціальної інфра-
структури. Наведено територіальні відмін-
ності соціальної інфраструктури та ризики, 
що загрожують її розвитку. Визнано важли-
вими умовами розвитку об’єктів соціальної 
інфраструктури: узгодження інтересів усіх 
стейкхолдерів щодо стратегічного бачення 
перспектив; дієвості системи публічного 
управління. Запропоновано фокус уваги змі-
стити на дослідження: шляхів пришвидшення 
дифузії інновацій, що стосуються удоскона-
лення соціальної інфраструктури та сфери 
соціальних послуг; впливу на даний процес 
стейкхолдерів та їх колаборація; впливу інно-
ваційних проєктів соціальної інфраструктури 
на якість життя людей, соціальне здоров’я 
та екологічне становище. 
Ключові слова: публічне управління, дифу-
зія, ефективність, стейкхолдери, комуніка-
ції, взаємодія.

The article examines promising ways of 
developing social infrastructure. It is noted that 
the complexity of such development lies in the 
dependence of social infrastructure on budget 
funds, branching out in a certain territory, and 
the underestimated role of the sphere of service 
to people. It is indicated that the development 
of social infrastructure depends on the process 
of spreading innovations and the continuity of 
innovative activity. The importance of finding 
ways of effective interaction of all stakeholders 
in the process of spreading innovations in 
the field of social infrastructure is proven. It is 
emphasized that effectiveness in the process of 
spreading innovations is related to speed, active 
involvement of important stakeholders in the 
process of spreading innovations (individuals, 
non-governmental organizations, local 
authorities, etc.). The theoretical aspects of the 
theory of diffusion of innovations were analyzed 
and the role of communications in this process 
was clarified. It is emphasized that innovation 
very often plays a crucial role in the development 
of social infrastructure, and the theory of 
innovation diffusion can provide an important 
basis for bridging the gap in this process. The 
factors that determine the pace and scale of 
the diffusion of innovations at the macro level 
are presented. It is noted that the diffusion of 
innovation is difficult to quantify because people 
and human networks are complex, which is 
relevant for the field of social infrastructure. 
Territorial differences in social infrastructure and 
risks threatening its development are given. The 
following are recognized as important conditions 
for the development of social infrastructure 
objects: coordination of the interests of all 
stakeholders regarding the strategic vision 
of prospects; effectiveness of the public 
administration system. It is proposed to shift 
the focus of attention to the study of: ways of 
accelerating the diffusion of innovations related 
to the improvement of social infrastructure and 
the sphere of social services; influence on this 
process of stakeholders and their collaboration; 
impact of innovative social infrastructure 
projects on people's quality of life, social health 
and environmental situation.
Key words: public management, diffusion, 
efficiency, stakeholders, communications, 
interaction.

Постановка проблеми. Важливим стра-
тегічним завданням будь-якої країни є при-
скорення розвитку соціальної інфраструк-
тури (охоплює освіту, охорону здоров’я, 
мережу культурних установ), оскільки дана 
сфера забезпечує нормальну життєдіяльність 
суспільства. Складність полягає в тому, що 
галузі, які входять до складу соціальної інф-
раструктури залежать від бюджетних коштів 
(вплив публічного управління), характеризу-
ються розгалуженістю на певній території (що 

визначає швидкість і якість розвитку) та пов’я-
зані з обслуговуванням людей (роль є недо-
оціненою). Отже, у процесі прийняття рішень 
щодо впровадження інновацій у сфері соці-
альної інфраструктури (або соціальних послуг) 
важлива роль відводиться підтримці органів 
влади, яка відіграє істотну роль у поширенні 
інновацій і неперервному розвитку іннова-
ційної активності та здатна позитивно (або 
негативно) вплинути на задоволення потреб 
суспільства. Тож, пошук шляхів ефективної 
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взаємодії всіх стейкхолдерів у процесі поши-
рення інновацій у сфері соціальної інфраструк-
тури набуває актуальності в умовах сучасних 
реалій.

Аналіз актуальних досліджень і публіка-
цій. Дослідженнями перспективних напрямів 
розвитку соціальної інфраструктури займа-
ються як науковці, так і практики різних галузей 
знань. При цьому окреме місце відводиться 
розвідкам поширення інновацій у різних сфе-
рах життєдіяльності суспільства. Чільне місце 
вказана проблематика займає у дослідженнях 
О. Алимова, О. Амоші, Б. Гарретта, В. Геєця, 
Б. Данилишина, М. Долішнього, П. Друкера, 
П. Дюссожа, У. Менсфілда, Й. Ріддерстрале, 
Б. Санто, Й. Шумпетера та інших. 

У роботі de Vries, H., Tummers, L., & Bekkers, 
V.  (2018) [1] узагальнено два десятиліття 
досліджень на тему поширення та впро-
вадження інновацій у державному секторі, 
результати якого продемонстрували низький 
ступінь опрацювання зв’язку між поширенням 
та сприйняттям інновацій та важливість участі 
зацікавлених сторін і кінцевих користувачів у 
процесі розповсюдження та впровадження 
інновацій. Окрім необхідності залучення відпо-
відних зацікавлених сторін, дослідження також 
посилаються на важливість мереж співп-
раці. Розповсюдження інновацій може зосе-
реджуватися на тому, як вони приймаються 
іншими інституціями на місцевому рівні, рівні 
певного регіону чи країни. На місцевому рівні 
можна знайти закономірності поширення інно-
вацій шляхом вимірювання обізнаності гро-
мадськості. 

Окремі аспекти впровадження інновацій 
саме в соціальній інфраструктурі в Україні 
розглядаються у розрізі розвитку сільських 
територій [2], інноваційної інфраструктури 
[3]; підвищення якості життя і розвитку трудо-
вого потенціалу [4] тощо. Однак перспективи 
поширення інновацій у сфері соціальної інфра-
структури не знайшли широкого висвітлення у 
науковій літературі. 

Мета статті – аналіз шляхів розвитку соці-
альної інфраструктури в Україні шляхом удо-
сконалення процесу поширення інновацій.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Ефективний інноваційний шлях 
розвинутих країн світу засвідчує необхід-
ність пошуку шляхів забезпечення постійного 
зв'язку науки й виробництва, широкого впро-
вадження наукових технологій, постійного 
оновлення продукції та послуг, а також впрова-
дженням сучасних форм і методів управління. 
В основі інноваційної діяльності завжди зна-
ходиться науково-технічна діяльність, об’єк-
том якої є поширення інновацій. Інновації в 

самій соціальній інфраструктурі збільшують 
якісні її характеристики, далі – якість життя, 
людський капітал, тобто поширення іннова-
цій в соціальній інфраструктурі сприяє інно-
ваційному розвитку національної економіки 
[3]. Зазначимо, що результативність у процесі 
поширення інновацій пов’язана зі швидкістю, 
активним залученням важливих стейкхолде-
рів до процесу поширення інновацій (окремих 
осіб, неурядових організацій, місцевих органів 
влади тощо).

У розрізі представленого дослідження ціка-
вості набуває теорія дифузії інновацій, яка 
була розроблена в середині 1900-х років. Так, 
концепція дифузії була вперше представлена 
наприкінці 19 століття (Г. Тард, Ф. Ратцель, 
Л. Фробеніус). У 30-ті роки Й. Шумпетер ввів 
поняття «інновація», специфічний зміст якої 
вбачав у змінах. Відтоді більшість нових тех-
нологій у розвитку людства пройшли подібним 
шляхом до широкого впровадження. Сьогодні 
сфера дослідження дифузії інновацій розши-
рилася й зазнала впливу інших методологічних 
дисциплін, таких, як аналіз соціальних мереж і 
комунікації. 

Е. Роджерс описує одну з найпоширеніших 
моделей впровадження інновацій у своїй книзі 
«Поширення інновацій». Модель послужила 
основою для багатьох досліджень із широкого 
кола галузей. При цьому. важливою складовою 
процесу поширення інновацій залишаються 
канали комунікації. Відповідно до Е. Роджерса: 
1) комунікація, – це «процес, у якому люди 
створюють і діляться знаннями один з одним, 
щоб досягти спільного розуміння»; 2) дифу-
зія – це: тип комунікації, який включає певні 
елементи комунікації: винахід, дві особи або 
інші одиниці прийняття та канал комуніка-
ції; процес комунікації інновації через певні 
канали за конкретний проміжок часу до членів 
соціальної системи [5]. У загальному розумінні 
«дифузія» – це поширення вже колись опано-
ваної інновації в нових умовах або нових галу-
зях, країнах.

Існують два шляхи комунікації – засоби 
масової інформації та міжособистісне спіл-
кування. До засобів масової інформації від-
носяться такі засоби масової інформації, як 
телебачення, радіо та газети. Міжособистісні 
канали, з іншого боку, передбачають двосто-
роннє спілкування між двома або більше 
людьми.

Е. Роджерс також доводив, що : 1) дуже 
важлива міжособистісна комунікація на рівні 
людей одного кола і віку; 2) патріотичні заклики, 
які виходять від урядових кіл, неефективні; 3) 
достовірність комунікативного джерела част-
ково визначає успіх кампанії; 4) масмедіа не 
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може змінити поведінку тих, хто дотримується 
іншої точки зору; 5) зміна відношення до інно-
вації в суспільстві, як правило, настає, коли від 
6 до 16% приймають її.

Цілком погоджуючись з думкою 
Е. Роджерсом, зазначимо, що важливості у 
сучасному світі набуває такий ресурс, як час, 
який ігнорують більшість поведінкових дослі-
джень. Тож включення часового виміру в дослі-
дження дифузії демонструє одну з переваг 
процесу розповсюдження інновацій.

Інновації дуже часто відіграють вирішальну 
роль у розвитку соціальної інфраструктури, а 
здатність управлінської системи впливати на 
швидкість розповсюдження/впровадження 
інновацій обмежена силами, які знаходяться 
поза її контролем. Водночас багато дуже важ-
ливих досягнень в цій сфері зазвичай недо-
статньо використовуються. Тож, теорія поши-
рення інновацій здатна забезпечити важливу 
основу для подолання розриву між практикою 
і теорією у процесі розвитку соціальної інфра-
структури.

Модель дифузії нововведення на макро-
рівні залежить від створення державою еко-
номічних, організаційно-правових та соціаль-
них умов, через певну фінансово-кредитну, 
податкову, патентну, амортизаційну та іншу 
політику, яка стимулює як створення, так і 
впровадження, швидке поширення новацій. 
Зауважимо, що після створення таких умов 
наступним етапом може стати створення діє-
вих механізмів взаємодії у процесі поширення 
інновацій між всіма стейкхолдерами.

До важливих чинників, які визначають 
темпи й масштаби дифузії нововведень на 
макрорівні, відносяться: інтернаціональність 
науки (результаті досліджень стають відомими 
у світі); розвиток експериментальної бази 
(включає не тільки наявність устаткування і 
лабораторій, а й відповідне ставлення орга-
нів влади, що підтримує і формує в суспільстві 
необхідний інноваційний клімат); кваліфікація 
робітників, яка виступає основою для зацікав-
леності в інноваціях працівників організацій 
(одержання інформації, стимулювання праці, 
навчання персоналу) тощо. Водночас розпов-
сюдження інновації важко оцінити кількісно,   
оскільки люди та людські мережі є складними, 
що є актуальним для сфери соціальної інфра-
структури.

Останнім часом в умовах реформаційних 
змін в нашій державі активно почали розро-
блятися інновації, що сприяють удоскона-
ленню соціальної інфраструктури поширення 
яких необхідно пришвидшити для досягнення 
найкращого результату. Водночас продовжує 
досліджуватися вплив державних інвестицій 

у соціально важливі об’єкти, а науковцями 
підтверджуються інноваційні перспективи 
сучасних технологій у сфері соціального життя 
людей. Про важливість розвитку соціальної 
інфраструктури зазначено у багатьох науко-
вих роботах сучасних дослідників, у яких вка-
зується на той факт, що без інновацій немож-
ливо досягти необхідного розвитку окремих 
територій та країни в цілому.

Соціальна інфраструктура має значні тери-
торіальні відмінності, які визначаються рівнем 
грошових доходів і життя населення, при-
родними чинниками, що зумовлюють певні 
потреби, а також системою розселення і 
транспорту, складом населення і його тради-
ціями. Тож, важливим стратегічним завдан-
ням України є прискорення розвитку соціаль-
ної інфраструктури, роль якої в економічному 
житті суспільства недооцінювалась.

Розвиток соціальної інфраструктури можна 
також розглядати у фокусі соціальної ефек-
тивності державного управління (задово-
лення соціальних цілей та потреб суспільства 
шляхом здійснення державою управлінської 
діяльності), яку досліджують як на загально-
державному рівні, так і на локальному. Саме на 
рівні держави соціальна ефективність виража-
ється у вигляді умов та рівня життя населення, 
освіти, свободи пересувань, соціальних гаран-
тій, системи охорони здоров'я. 

Від рівня розвитку соціальної інфраструк-
тури залежить ефективність вирішення не 
тільки соціальних, економічних, але й політич-
них та інших проблем держави. Безперечно, 
соціальна інфраструктура має територіальні 
відмінності, що визначаються рівнем грошо-
вих доходів і життя населення, природними 
чинниками, які зумовлюють певні потреби в 
опаленні, одязі, послугах тощо. Тож, важли-
вим стратегічним завданням держави є при-
скорення розвитку соціальної інфраструктури. 
Однак, варто враховувати те, що на мікрорівні 
існують специфічні ризики функціонування 
соціальної інфраструктури до яких відносять: 
недостатність і низький рівень якості послуг, 
що надаються установами соціальної інфра-
структури; застарілу матеріально-технічну 
базу, оснащення, відсутність сучасних техно-
логій, інформатизації процесів; відсутність 
в установах соціальної інфраструктури зба-
лансованої кадрової політики; низька якість і 
професійна некомпетентність управлінського 
персоналу установ соціальної інфраструктури; 
неефективна система управління такою інф-
раструктурою [6]. Наведені ризики можливо 
знизити шляхом використання інноваційного 
фактору підвищення якості соціальної інфра-
структури. 
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Оскільки сутнісний зміст управлінських 
факторів розвитку соціальної інфраструк-
тури полягає у формуванні чітко окреслених 
орієнтирів, автори цілком згодні з думкою 
Л. Беновської [7] яка важливою умовою роз-
витку об’єкта соціальної інфраструктури вва-
жає узгодження інтересів усіх стейкхолдерів 
щодо стратегічного бачення перспектив цього 
розвитку. У результаті такої взаємодії суб’єктів 
формується вектор інтересів, що призводить 
до виникнення синергетичного ефекту на пев-
ній території.

За такого підходу, вплив системи публічного 
управління на розвиток інноваційної діяльно-
сті та поширення інновацій у сфері соціальної 
інфраструктури важко переоцінити, оскільки 
інтереси мешканців територіальних громад 
полягають насамперед у покращенні якості 
й доступності соціальної інфраструктури та 
соціальних послуг.  Однак, досі не дослідже-
ними залишаються питання щодо приско-
рення дифузії інновацій які впливають на під-
вищення такої якості, а саме: вибору дієвих 
засобів дифузії інновацій; оптимізації взаємо-
дії між всіма суб’єктами інноваційного процесу 
на різних рівнях; визначення впливу комуніка-
ційної структури та її структурної складності 
на темпи поширення інновацій тощо. Саме 
цим і підкреслюється актуальність обраного 
напряму дослідження.

Тому, на нашу думку фокус уваги необхідно 
змістити на дослідження: шляхів пришвидшення 
дифузії інновацій, що стосуються удоскона-
лення соціальної інфраструктури та сфери соці-
альних послуг (наприклад, дитячі садки, школи, 
лікарні, геріатричні установи тощо); впливу на 
даний процес стейкхолдерів та їх колаборація 
(на основі трансформації некерованого поши-
рення інновацій у кероване, що створить додат-
кові умови для його пришвидшення); впливу 
інноваційних проєктів соціальної інфраструк-
тури на якість життя людей, соціальне здоров’я 
та екологічне становище. 

Висновок. Важливим напрямом сьогодні, 
що сприяє розвитку соціальної інфраструк-
тури є розробка та реалізація сучасних про-
єктів, які здатні підвищити якість соціальної 

інфраструктури/надання соціальних послуг. 
Прийняття важливих управлінських рішень, 
які відповідатимуть очікуванням суспільства 
є запорукою подальшого розвитку всієї дер-
жави. Тож, система публічного управління 
може стати ключовим драйвером дифузії інно-
вацій у сфері соціальної інфраструктури, що 
сприятиме забезпеченню гідного рівня життя 
населення України. Сьогодні важливо забез-
печити розвиток соціальної інфраструктури 
країни та спрямувати його на інтеграцію цілей 
всіх зацікавлених сторін, оскільки співпраця 
стейкхолдерів поширення інновацій у сфері 
соціальної інфраструктури сприятиме досяг-
ненню синергетичного ефекту. Тож, подальші 
дослідження авторів будуть спрямовані на ана-
ліз взаємозв’язків між суб’єктами інноваційної 
діяльності у сфері соціальної інфраструктури, 
опис впливу публічного управління на дифузію 
інновацій і розробку переліку рекомендацій 
щодо шляхів її пришвидшення.
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Шановні колеги! Питання академічної добро-
чесності є надзвичайно актуальними у наш час. 
Враховуючи великі масиви інформації, що з’явля-
ються у всесвітній мережі, жоден вчений не може 
бути впевненим, що його авторське право захищене. 
Крім того, поширеною є ситуація, коли декілька вче-
них в одній галузі науки користуються однаковими 
джерелами інформації, а в результаті безкоштовні 

програми пошуку плагіату засвідчують стовідсоткові збіги тексту, що може призвести до без-
підставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки за базою даних авторефератів та 
дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями не вказує на використання 
спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, словників тощо), а одно-
значно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим є також те, що чинне 
законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа за 
профілем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення подіб-
них ситуацій ми пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікаль-
ності наукового тексту за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує 
похибку перевірки до 3%. Переваги такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; 

порівняльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт про 
надану послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та досліджен-
нях інших авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізова-
ними науковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів 
саме у наукових дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку 
цього тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефе-

ратів, дисертацій, доповідей, тез, звітів тощо.

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:

Характер наукової роботи Терміни (робочих днів) Вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5500 грн

Кандидатська дисертація 3 – 7 3500 грн

Автореферат 1 – 2 500 грн

Стаття  
(обсягом до 12 сторінок)

1 – 2 500 грн

Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою до 
Причорноморського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі листа 
«Оцінка унікальності тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі 
MS Word з текстом наукового дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь 
щодо процедури здійснення експертизи. 

Контактна особа:
Партенюха Дар’я – молодший науковий співробітник 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
info@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
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