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СЕКЦІЯ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СИСТЕМА:  
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

METHODOLOGY OF PUBLIC GOVERNANCE AS A SYSTEM:  
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

УДК 351
DOI https://doi.org/10.32843/
pma2663-5240-2022.29.1

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
Навчально-науковий інститут 
державного управління Національного 
технічного університету  
«Дніпровська політехніка»

У статті поставлено та обґрунтовано про-
блеми методології, як системи знань. Основ- 
ну увагу приділено з’ясуванню взаємозв’язків 
та взаємозалежностей найважливіших під-
систем методології публічного управління: 
закономірностей, принципів, функцій, форм 
управлінської діяльності, методів, засобів 
(способів), механізмів управління, підходів до 
управління, інструментів, операцій, проце-
дур, технологій, структури управлінської 
діяльності. Іншим завданням статті є ко- 
реляція понять та явищ в межах методо-
логії публічного управління як системи, що 
складається з відносно відокремлених еле-
ментів.
Автори наголошують на необхідності розу-
міння та застосування принципів управління 
як певної системи, та системи критеріїв 
оцінювання результатів діяльності. Законо-
мірність системності стосується не лише 
принципів, а й функцій управління. Це озна-
чає, що вони застосовуються системно, 
взаємнозалежно, циклічно.
Автори розвивають дискусію про функцію 
комунікації в публічному управлінні, зокрема, 
через застосування системогенетичного 
підходу до діяльності, що спирається на 
принцип детермінізму, сформульований  
С.Л. Рубінштейном. Згідно з цим принципом 
усякий зовнішній вплив опосередковується 
сукупністю внутрішніх умов. Автори запро-
понували перед здійсненням управлінського 
впливу суб’єктом управління спочатку здійс-
нювати зовнішній вплив для формування 
сукупності сприятливих внутрішніх умов, 
тобто детермінувати у об’єкта управління 
сприйняття певних управлінських впливів.
Автори запропонували застосовувати за- 
мість функції комунікації функцію публічного 
управління під умовною назвою: адаптація 
об’єкта управління до сприйняття управлін-
ських впливів чи функція соціальної взаємодії 
(відносин).
Зосереджено увагу на формах управлінської 
діяльності, методах, засобах (способах), меха- 
нізмах управління, підходах до управління, 
інструментах, операціях, процедурах, тех-
нологіях, структурах управлінської діяль- 
ності з позиції їх місця у системі методології 
публічного управління.
Ключові слова: публічне управління; мето-
дологія публічного управління; закономір-
ності управління; принципи управління; 
функції управління; форма управлінської 
діяльності; метод управління; засіб (спосіб) 
управління; механізм управління; підхід до 
управління; інструмент управління; управ-
лінська операція; управлінська процедура; 
технологія управління; структура управ-
лінської діяльності.

The article presents and substantiates the 
problems of methodology as a system of know- 
ledge. The main attention is paid to elucidation  
of interrelations and interdependencies of the most 
important subsystems of public management 
methodology: regularities, principles, functi- 
ons, forms of administrative activity, methods, 
means (methods), management mechanisms, 
management approaches, tools, operations, pro- 
cedures, technologies, structure management 
activities. Another task of the article is the corre- 
lation of concepts and phenomena within the 
methodology of public administration as a system 
consisting of relatively separate elements.
The authors emphasize the need to understand 
and apply the principles of management as a 
specific system and a system of performance 
evaluation criteria. The regularity of systemicity 
concerns not only the principles but also the 
functions of management. This means that they are 
applied systematically, interdependently, cyclically.
The authors develop a discussion of the function of 
communication in public administration, in particu- 
lar, through the application of a systematic genetic 
approach to activities based on the principle of deter- 
minism, formulated by SL Rubinstein. According to 
this principle, any external influence is mediated by 
a set of internal conditions. The authors suggested 
that before exercising managerial influence, the 
subject of management should first exercise exter- 
nal influence to form a set of favorable internal condi- 
tions, ie to determine the object of management 
perception of certain managerial influences.
The authors proposed to use instead of the functi- 
on of communication the function of public admini- 
stration under the conditional name: the adaptation 
of the object of management to the perception of 
managerial influences or the function of social 
interaction (relations).
The authors substantiated instead of the function 
of communication to use the function of public ad- 
ministration under the conditional name: manage- 
rial adaptation, ensuring social ties, or the func- 
tion of social (managerial) interaction, or social 
(managerial) relations.
The focus is on the forms of management, me- 
thods, tools (methods), management mecha- 
nisms, approaches to management, tools, opera- 
tions, procedures, technologies, structures of ma- 
nagement from the standpoint of their place in 
the system of public administration methodology.
Key words: public administration; methodology of 
public administration; regularities of management; 
principles of management; management functi- 
ons; form of management; management method; 
means (method) of management; control mecha- 
nism; approach to management; management  
tool; management operation; management pro- 
cedure; management technology; structure  
of management activities.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У статті на основі системного та міждис-
циплінарного підходів поставлено та обґрунто-
вано деякі проблеми методології публічного 
управління як системи знань. Основну увагу 
приділено з’ясуванню взаємозв’язків та вза-
ємозалежностей, кореляції понять та явищ  
в межах методології публічного управління як 
системи, що складається з відносно відокрем-
лених елементів. Сучасний погляд на систему 
методології управління, систему теорії публіч-
ного управління, часто фокусується на принци-
пах, способах (засобах) та методах управління; 
Г.В. Атаманчук говорить, наприклад, про пев-
ний «каркас», у вигляді «логічної схеми»: «при-
рода -> цілі -> функції -> структура -> процес -> 
(принципи)» [1]. З позиції запропонованої ним 
структури методології публічного управління 
наведені ці та інші «структури» важко вважати 
завершеними, що заважає формуванню управ-
лінських компетентностей та продуктивної 
професійної діяльності при навчанні публічних 
службовців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема співвідношення та взаємодії зако-
номірностей, принципів, функцій з іншими 
інструментами публічного управління з позиції 
системного підходу у відомій нам на сьогод-
нішній день науковій літературі не ставилася. 
Для постановки даного питання, обґрунту-
вання робочих гіпотез та їх обґрунтування авто-
рами статті було використано наукові праці: 
Г.В. Атаманчук, В.Д. Бакуменко, В.М. Князєв, 
О.Ю. Оболенський, Н.Р. Нижник, О.М. Руденко, 
А.В. Решетніченко, В.Б. Дзюндзюк, І.С. Бондар, 
В.Г. Горник, В.В. Шпачук, Е.О. Смирнов, Н.М. Мель- 
тюхова, П. О. Міхненко, Є. С. Півнєв, Н.Л. Вино- 
градова, Н.В. Фоміцька. Однак авторів, які до- 
сліджували проблематику методології публіч-
ного управління, набагато більше.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми і мета статті. Мета 
статті – розглянути найважливіші підсистеми 
методології публічного управління: законо-
мірності, принципи, функції, форми управлін-
ської діяльності, методи, засоби (способи), 
механізми управління, підходи до управління, 
інструменти, операції, процедури, техноло-
гії, структуру управлінської діяльності. Іншим 
завданням статті є кореляція понять та явищ 
в межах методології публічного управління як 
системи, що складається з відносно відокрем-
лених елементів.

Виклад основного матеріалу. Предметом 
наукового напряму методології публічного 
управління є процеси створення, діяльності 
та розвитку органів публічного управління,  
а також систем (впливів, відносин) публічного 

управління, які об’єктивно виникають на різних 
рівнях суспільної та індивідуальної взаємодії.

Перший елемент запропонованої нами 
структури методології – закономірності публіч-
ного управління був розглянутий у попередній 
статті [5].

В теорії управління, у процесі навчання, 
інший елемент структури методології публіч-
ного управління – принципи управління – не 
повинні дублювати закономірності управління, 
оскільки останні є обов’язковими для дотри-
мання та є первинними стосовно інших нау-
кових положень. Зміст принципів управління 
в теорії та особливо у практиці управління 
(реалізуючись в Законах), мають спрямову-
ватися на найбільш повну реалізацію законо-
мірностей управління. Принципи є непоруш-
ними імперативами, властивостями системи, 
результатами діяльності (проміжними та оста-
точними). Закріплюючи принципи в законах 
України варто розуміти, що вони – не просто 
імперативи, орієнтири, наміри. Принципи 
управління повинні складати певну систему, 
їх дотримання є обов’язковим, вони повинні 
спрямовуватися на використання у практич-
ній роботі при реалізації функцій, виборі мето-
дів, механізмів та інших елементів методології 
публічного управління. На принципах управ-
ління, вже як системи критеріїв оцінювання 
результатів діяльності, повинне будуватися 
щорічне оцінювання керівників, підлеглих та 
діяльність органів публічного управління. 

Закономірність системності стосується не ли- 
ше принципів, а й функцій управління. Це озна-
чає, що вони застосовуються системно, вза-
ємозалежно, циклічно. Згадаємо закон зміни 
функцій управління, що вказує на неподільність 
функцій. Їх вибіркове застосування не означа-
тиме, що здійснюється процес управління.

Якщо ж систематизувати найбільш поши-
рені варіанти назв функцій управління у сучас-
ній науці, то ми отримуємо: цілепокладання 
(з дослідженням, плануванням, конструю-
ванням, прогнозуванням, програмуванням, 
передбаченням, проектуванням, маркетин-
гом); організація (з прийняттям рішень, коор-
динацією, розпорядництвом (командуван-
ням), узгодженням, звітністю, складанням 
бюджету); мотивація; контроль; комунікація 
(представництво, ведення переговорів, укла-
дання угод); управління персоналом (оціню-
вання, набір (підбір) та розвиток персоналу, 
укомплектування штату. 

Постає питання про те, настільки функція 
комунікації може бути достатньою для забез-
печення реалізації сутності та головної мети 
публічного управління. Комунікація, як функція 
управління, розуміється публічними управлін-
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цями так, як її формулюють науковці та педа-
гоги: «потрібно налагоджувати комунікацію та 
зворотній зв’язок». Нинішній управлінський 
підхід до комунікації є, на нашу думку, таким, 
що погано узгоджується з самою метою і сутні-
стю публічного управління. Процес публічного 
управління повинен не лише забезпечувати 
обмін інформацією між суб’єктом та об’єктами 
публічного управління, а й формувати гли-
боке розуміння цієї інформації, призводити до 
узгодження позицій, досягнення взаєморозу-
міння та взаємодії у соціально-управлінському 
аспекті. В публічному управлінні потрібно не 
тільки спілкуватись та комунікувати навколо 
проблем чи завдань управління, витрат, збуту, 
попиту та прибутку, а чинити соціально-пси-
хологічний вплив з певної метою та цілями  
і завданнями. 

Функція комунікації в публічному управ-
лінні, з нашої позиції, – не лише інформування 
та обмін інформацією, а формування сис-
теми впливів на саму управлінську діяльність 
(іі структуру та форми) з допомогою викори-
стання закономірностей, принципів, функцій, 
методів, підходів, технологій управління, інших 
елементів системи. Управлінські впливи є 
впливами політичного, соціального, економіч-
ного, культурного, інформаційного, духовного, 
екологічного, міжнародного та іншого харак-
теру та змісту. Через них ми можемо поєднати 
функцію комунікації в публічному управлінні з 
усією системою методології публічного управ-
ління. У такий спосіб ми можемо говорити 
також про публічне врядування на рівні його 
розуміння сучасними технологіями публічного 
управління, насамперед, в ЄС.

Аспект прямих та зворотних зв’язків в пуб- 
лічному управлінні. Важливою рисою системо-
генетичного підходу до діяльності є те, що він 
спирається на принцип детермінізму, сформу-
льований С. Л. Рубінштейном. Відповідно до 
цього принципу усякий зовнішній вплив опо-
середковується сукупністю внутрішніх умов.

Зробимо узагальнення: публічне управ-
ління як зовнішній вплив суб’єкта управління 
має опосередковуватись сукупністю внутріш-
ніх умов об’єкта управління. Тобто, перед тим, 
як почати управляти об’єктом, суб’єкту управ-
ління потрібно детермінувати свій зовніш-
ній вплив, сформувати у об’єкта управління 
таку сукупність сприятливих внутрішніх умов, 
яка б дозволяла реалізовувати у потрібному 
напрямку зовнішні впливи суб’єкта управління.

Дійсно, функція комунікації головним 
чином забезпечує зворотний зв’язок в управ-
лінні. Додамо, що завдяки цій функції забез-
печується реалізація інших функцій управ-
ління – цілепокладання, організації, мотивації, 

контролю, прийняття рішень, управління пер-
соналом. Забезпечити зазначену вище сукуп-
ність детермінованих ззовні внутрішніх умов 
об’єкта управління лише завдяки комунікації 
неможливо, тим паче неможливо це зробити 
з використанням всіх інших функцій, оскільки 
управління ще не здійснюється, а зовнішній 
управлінський вплив лише попередньо детер-
мінується. 

Наведені аргументи, на нашу думку, під-
штовхують до переосмислення загальної 
схеми управлінського впливу: перед здійс-
ненням управлінського впливу суб’єктом 
управління спочатку необхідно здійснювати 
зовнішній вплив для формування сукупності 
внутрішніх умов, тобто детермінувати у об’єкта 
управління певний управлінський вплив. 
Традиційний погляд: суб’єкт управління здійс-
нює управлінський вплив на об’єкт, а об’єкт 
передає інформацію суб’єкту – не точний. 

Тому пропонуємо застосовувати замість 
функції комунікації функцію публічного управ-
ління під умовною назвою: функція адаптації 
об’єкта управління до сприйняття управлін-
ських впливів чи функція соціальної взаємодії 
( відносин).

Отож, принципи та функції управління 
характеризують зміст управління і вказують, 
що і як робити, повинні сприйматися як резуль-
тат діяльності, а засоби (способи), механізми, 
інструменти управління – детермінуються 
насамперед методами управління для реалі-
зації закономірностей, принципів та функцій 
управління. 

Дотичними до функцій та структури управ-
лінської діяльності є форми управлінської 
діяльності – формалізоване зовнішнє вира-
ження змісту діяльності. Форма – це спосіб 
прояву, існування, зовнішнього вираження 
змісту діяльності, у якій знаходять відобра-
ження інші елементи методології публічного 
управління.

Спірними з позиції методології публічного 
управління є виділення декількох видів форм 
управлінської діяльності: нормативно-право-
вих (становлення норм права); застосування 
норм права; організаційного регламентування 
внутрішньої роботи апарату органів публічної 
влади; позаапаратної організаційної діяль-
ності; матеріально-технічного забезпечення. 
Критичні зауваження викликає твердження, 
що «управлінська діяльність, зазвичай, пов’я-
зана з правовими формами діяльності, тобто 
зі здійсненням правоустановчої, правозасто-
совної і правоохоронної діяльності». 

Ці види форм управлінської діяльності отри-
мали своє походження з двох, а формально –  
з однієї функції управління – функції організації. 
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Враховуючи системність функцій управління, 
інші функції також повинні мати свої форми 
управлінської діяльності. Зазначені форми 
управлінської діяльності не дозволяють здійс-
нювати управління як цілеспрямований вплив 
суб’єкта управління на об’єкт з метою пере-
ведення його з одного стану в інший, відпо-
відний меті управління. Зазначені форми не 
відображають в собі а ні функцій, ані методів, 
ані принципів управління, ані того, що пови-
нен робити управлінець у сфері управління 
згідно зі структурою управлінської діяльності, 
тим паче публічної. Тобто є чимало аргумен-
тів проти того, що складна за своїм змістом 
управлінська діяльність у своїй побудові може 
мати лише від трьох до п’яти форм діяльності, 
а відповідно – й напрямків діяльності!

Чому не відображені у формах діяльності 
не лише нормативно-правові та організаційні 
аспекти, а й функціональні та політичні, соці-
ально-економічні, соціально-психологічні, куль-
турні, морально-етичні, духовні, інформаційні, 
екологічні та інші? 

На основі структури та напрямів управ-
лінської діяльності зокрема можна виділити 
ціннісно-цільову, інформаційну, організа-
ційно-технологічну (методичну), ресурсну, 
соціальну, соціально-правову і нормативну 
(інституційну) функціональні підсистеми, а 
відтак – і форми діяльності, які поєднуються в 
загальний процес діяльності. Головне – форми 
управлінської діяльності повинні відображати 
в собі системність управлінських або соціаль-
но-управлінських дій.

Методи управління – це способи або засоби 
досягнення поставлених управлінських цілей, 
що визначають якісну складову частину управ-
ління. Публічне управління як особливий вид 
публічної діяльності використовує різні методи, 
серед яких розрізняють методи організації і 
методи діяльності органів управління. Методи 
діяльності поділяють на загальні (застосо-
вуються при використанні всіх або основних 
функцій управління на всіх найважливіших 
стадіях управлінського процесу) і спеціальні 
(застосовуються при здійсненні окремих функ-
цій на деяких стадіях процесу управління).

Методи управління поділяються на: полі-
тичні, правові, організаційно-розпорядчі, 
адміністративні, економічні, соціально-психо-
логічні, виховні, стимулювання.

Дослідження організаційно-функціональ-
них принципів в роботі органів місцевого 
самоврядування України показало кореля-
цію деяких елементів методології публіч-
ного управління, з практичним (норматив-
но-правовим) закріплення функцій (у першу 
чергу – функції організації) та організацій-

но-розпорядчих методів управління в принци-
пах управління [3, c. 26–46].

На нашу думку, краще усвідомлюватиметься 
та матиме більшу практичну користь фокусу-
вання навчального процесу на знаннях та вмін-
нях публічних службовців володіти методами 
(або процедурами, техніками), пов’язаними  
з реалізацією функцій управління. Це – методи 
цілепокладання, планування, прогнозування, 
проектування; методи організації (як про-
цесу); методи (технології) мотивації; методи 
контролю; методи прийняття управлінських 
рішень; методи управлінської адаптації, соці-
ально-психологічного впливу та взаємодії; 
методи управління персоналом.

Є чимало неузгодженостей у визначенні 
та класифікації засобів державного та публіч-
ного управління. Найчастіше їм приписується 
організуючий, регулюючий та контролюючий 
вплив. Зауважимо, що у наведеній класифіка-
ції відображено лише дві функції управління: 
організація (регулювання, координація) та 
контроль, що як і у випадку з формами управ-
лінської діяльності викликає питання.

Інколи засобами управління називаються 
механізми публічного управління. Досить 
вдалим для системи професійного нав-
чання публічних службовців є поділ механіз-
мів публічного адміністрування на три групи. 
Перша: механізми здійснення процесу публіч-
ного адміністрування: Президентом, орга-
нами виконавчої влади, органом законодавчої 
влади, органами юстиції; органами місцевого 
самоврядування. Друга: механізми функ-
ціонування системи публічного адміністру-
вання на різних історичних етапах: первинний, 
перехідні, чинний. Третя: цільові механізми 
публічного адміністрування: адміністративні, 
правові, економічні, політичні, соціальні, 
інформаційні, психологічні, моральні, етичні, 
комбіновані [2, c. 112–117]. До переліку варто 
додати, на нашу думку, інституційні механізми. 
Логічним є також віднесення до цієї групи про-
цесних механізмів (механізм врегулювання 
соціально-трудових відносин, механізм управ-
ління охороною здоров’я, механізм управління 
комунальною власністю міста тощо) [6, c. 55]. 

Підходи до управління: системний, комп-
лексний підхід, інтеграційний, гуманістичний, 
ціннісний (аксіологічний), соціо-інженерний, 
маркетинговий, структурний, функціональ-
ний, структурно-функціональний, проектний, 
динамічний, відтворювальний, процесний, 
нормативний, кількісний (математичний), 
адміністративний, менеджмент-орієнтований, 
поведінковий, ситуаційний.

Проблема інструментів публічного управ-
ління є відкритою. Під інструментами розу-
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міються методи, «засоби», «способи», меха-
нізми та інші елементи методології публічного 
управління. В аналогічний спосіб визнача-
ються процедури управління. Тому предметні 
та смислові межі цього елемента методології 
публічного управління залишається розми-
тими та дискусійними.

Під інструментами публічного управління 
можна розуміти управлінську операцію та 
управлінську процедуру. Управлінська опе-
рація – це частина управлінської процедури, 
яка виконується керівником, спеціалістом або 
технічним виконавцем апарату управління із 
застосуванням або без застосування технічних 
засобів управління для вироблення, обґрунту-
вання чи прийняття управлінських рішень [7].

Поняття «управлінська процедура» відо-
бражає порядок підготовки, розгляду, обго-
ворення, виконання, корегування низки 
послідовних і паралельних операцій у процесі 
управління, регламент дій, припис про поря-
док виконання будь-які роботи в апараті управ-
ління. Технологія управління, про яку йдеться 
нижче, тісно пов’язана з процесом алгоритмі-
зації операцій і процедур у рамках тих чи інших 
функцій керуючої системи.

За допомогою управлінських операцій 
та процедур реалізовуються закономір-
ності, принципи, функції, методи управління. 
Очевидно, що процедури управління поєднані 
у діяльності з засобами (способами) управ-
ління, інструментами управління. 

Технологія публічного адміністру-
вання – детальний опис дій, що мають бути 
послідовно, у належний спосіб та із засто-
суванням конкретних засобів та прийомів 
здійснені суб’єктом публічного адміністру-
вання для досягнення певної мети [8, c. 35]. 
Найбільш актуальними з позицій сучасного 
розвитку України є такі технології: публічне 
управління за результатами, публічне управ-
ління по цілях, стратегічне управління, анти-
кризове управління, форсайт, проектно-орі-
єнтоване публічне управління, Agile-підхід у 
публічному управлінні, процесно-орієнтоване 
публічне управління, ентропійне управління у 
межах публічного управління, процесно орі-
єнтоване публічне управління, функціональ-
но-орієнтоване публічне управління, концепт 
градієнтного публічного управління, концепти 
фінітного та термінального публічного управ-
ління, клієнт-орієнтоване публічне управління, 
концепт адаптивного публічного управління, 
блокчейн-технології у публічному управлінні, 
технології нейронних мереж (нейротехноло-
гії) у публічному управлінні, технології штуч-
ного інтелекту у публічному управлінні, ручне 
управління та апаратно-системне управління  

в публічному управлінні, технології соціотех-
ніки у публічному управлінні.

Нами обґрунтовується можливість відне-
сення до окремої підсистеми в методології 
управління структури управлінської діяль- 
ності. Якщо її подати без функцій управління, 
оскільки функції є окремою підсистемою, струк-
тура управлінської діяльності матиме такий 
зміст у вигляді блоків: сенс і мотиви діяльності 
для особистості; відображення об’єктивних та 
суб’єктивних умов діяльності; інформаційна 
та когнітивна основа діяльності; визначення 
проблеми; постановка мети діяльності (ціль 
діяльності); уявлення про результати та про-
граму (процес) діяльності; концепти; механізми 
діяльності; методи, засіб (засоби, способи), 
інструменти (операції, процедури), підходи та 
технології; нормативні умови діяльності; інди-
відуальні якості суб’єкта (підсистема професіо-
налізму, діяльнісно важливих якостей); орієнту-
вання і кореляція діяльності; відображення дій; 
відображення параметрів результатів; відобра-
ження результатів дій (результат); рефлексія.

Висновки. У сфері методології публіч-
ного управління відсутня системність та існує 
чимало теоретичних неузгодженостей. Це 
негативно впливає на зміст навчання за спе-
ціальністю «Публічне управління та адміні-
стрування», на формування управлінських 
компетентностей та професіоналізм публіч-
них службовців. Системність, обґрунтова-
ність, розуміння взаємозалежностей між еле-
ментами методології публічного управління 
сприятиме кращому усвідомленню тими, хто 
навчається та працює, можливостей та інстру-
ментів управління. Кожен з розглянутих нами 
елементів системи, а не окремі з цих елементів 
(наприклад, підходи до управління, техноло-
гії управління), як це нерідко спостерігається  
у сучасних ЗВО України, повинні викладатися  
у взаємозв’язку та системно. 

Вирішення завдання систематизації мето-
дології публічного управління дозволить 
створити зрозумілу та науково обґрунтовану 
цілісну структуру цього наукового напряму. 
Найважливішими підсистемами методоло-
гії публічного управління є: закономірності, 
принципи, функції, форми управлінської діяль-
ності, методи, засоби (способи), механізми 
управління, підходи до управління, інстру-
менти, операції, процедури, технології, струк-
тура управлінської діяльності.

На нашу думку, суть дисципліни 
«Методологія публічного управління» зумов-
лює її закріплення МОН як обов’язкової для 
вищезгаданої спеціальності. Віднесення її 
до варіативної частини освітньої програми 
не дозволяє сформувати у всіх студентів та 
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слухачів найголовніші компетентності, а отже 
шкодить розвиткові держави. Рекомендуємо 
НАДС цю дисципліну внести до програм під-
вищення кваліфікації публічних службовців, 
а також внести до професійного оцінювання 
публічних службовців через призму дотри-
мання ними принципів управління як резуль-
татів діяльності, закріплених у відповідних 
Законах, що стосуються сфер діяльності.
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Освітні інновації відіграють вирішальну роль 
у підтримці соціальної згуртованості, еконо-
мічного зростання, глобальної конкуренто-
спроможності. Зважаючи на прагнення євро-
пейської спільноти до створення міцного 
фундаменту знань, вища освіта є суттєвим 
компонентом соціально-культурного роз-
витку, водночас зростаючий попит на нави-
чки та компетенції ставить перед вищою 
освітою нові шляхи вирішення завдань.  
У відповідь на зростаючі очікування система 
вищої школи має здійснити кардинальне зру-
шення у наданні освітніх послуг. 
Самі заклади вищої освіти дедалі більше 
відрізняються один від одного у своїх місіях,  
у способах надання освітніх послуг і методах 
співпраці, включаючи зростання інтернаціо-
налізації, цифрового навчання та нових мето-
дів передачі знань. Роль забезпечення якості 
освіти є вирішальною в підтримці систем 
вищої школи та навчальних закладів у здійс-
ненні цих змін, отже гарантує, що кваліфі-
кація, яку отримують студенти, та досвід, 
отриманий у процесі навчання, залишаються 
пріоритетними. Ключовою метою забезпе-
чення якості у Європейському просторі вищої 
освіти є сприяння загальному розумінню 
забезпечення якості навчання у всіх країнах 
та серед усіх зацікавлених сторін.
Залучення до процесів забезпечення яко-
сті, особливо зовнішнього, дає можливість 
європейським системам вищої освіти про-
демонструвати якість та збільшити прозо-
рість, сприяючи таким чином взаємній довірі, 
визнанню кваліфікацій, програм та інших 
видів реалізації освітнього процесу. Вища 
школа у європейському освітньому просторі 
ставить перед собою безліч цілей, що вклю-
чають підготовку студентів до активної 
громадянської позиції, вибір майбутньої 
кар’єри, підтримку особистісного розвитку, 
створення широкої бази знань і стимулю-
вання наукових досліджень та інноваційної 
діяльності. 
Якість освітніх послуг є насамперед резуль-
татом взаємодії між викладачами, студен-
тами та середовищем навчання у вищому 
навчальному закладі. Забезпечення якості 
має створити таке освітнє середовище, в 
якому зміст програм, можливості навчання 
та матеріально-технічна база відповідати-
муть меті. Управлінські принципи забезпе-
чення якості у сфері транскордонної вищої 
освіти спрямовані на надання підтримки та 
стимулювання міжнародного співробітни-
цтва, а також посилення розуміння важли-
вості забезпечення якості транскордонної 
вищої освіти. 

Метою управлінських заходів є захист 
студентів та інших зацікавлених сто-
рін від ризику отримання освітніх послуг 
низької якості та недобросовісних поста-
чальників таких послуг, а також сти-
мулювання розвитку систем якісної тран-
скордонної вищої освіти, що відповідають 
гуманітарним, соціальним, економічним 
та культурним потребам людей. Ринок 
транскордонної вищої освіти значно виріс 
завдяки підвищенню мобільності студен-
тів, професорсько-викладацького складу, 
навчальних програм, також спеціалістів  
у відповідних галузях. 
Ключові слова: транскордонне співробіт-
ництво, державна політика, освітні послуги, 
управлінські принципи, формування, вища 
школа, реалізація, система, академічна 
мобільність.

Educational innovations play a crucial role in 
supporting social cohesion, economic growth, 
and global competitiveness. Given the desire 
of the European community to create a solid 
foundation of knowledge, higher education 
is an essential component of socio-cultural 
development, while the growing demand for 
skills and competencies poses new ways 
to higher education. In response to growing 
expectations, the higher education system 
must make a radical shift in the provision  
of educational services.
Higher education institutions themselves are 
increasingly different in their missions, in their 
ways of providing educational services and 
in their methods of cooperation, including the 
growth of internationalization, digital learning 
and new methods of knowledge transfer. 
The role of quality assurance in education is 
crucial in supporting higher education systems 
and educational institutions in implementing 
these changes, thus ensuring that students’ 
qualifications and experience gained in the 
learning process remain a priority. 
The key goal of quality assurance in the 
European Higher Education Area is to promote 
a common understanding of quality assurance 
in all countries and among all stakeholders. 
Involvement in quality assurance processes, 
especially external ones, enables European 
higher education systems to demonstrate 
quality and increase transparency, thus 
promoting mutual trust, recognition of quali- 
fications, programs and other aspects  
of the educational process. Higher education 
in the European educational space has 
many goals, including preparing students for 
active citizenship, choosing a future career, 

СЕКЦІЯ 2 
МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
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supporting personal development, creating 
a broad knowledge base and stimulating 
research and innovation.
The quality of educational services is primarily 
the result of interaction between teachers, 
students and the learning environment in 
higher education. Quality assurance should 
create an educational environment in which the 
content of programs, learning opportunities and 
material and technical base will meet the goal. 
Management principles of quality assurance 
in cross-border higher education are aimed 
at supporting and stimulating international 
cooperation, as well as strengthening the 
understanding of the importance of quality 
assurance in cross-border higher education.

The purpose of management measures is to 
protect students and other stakeholders from 
the risk of receiving low quality educational 
services and unscrupulous providers of 
such services, as well as to promote the 
development of quality cross-border higher 
education systems that meet the humanitarian, 
social, economic and cultural needs of people. 
The market for cross-border higher education 
has grown significantly due to increased 
mobility of students, faculty, curricula, and 
specialists in relevant fields.
Key words: cross-border cooperation, state 
policy, educational services, management 
principles, formation, higher school, imple- 
mentation, system, academic mobility.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді з важливими науковими і практич-
ними завданнями. На сучасному етапі роз-
витку системи вищої школи формуються нові 
принципи надання освітніх послуг, зокрема, 
електронні форми забезпечення вищої освіти 
та наявність комерційних постачальників 
освітніх послуг [11]. Нові форми транскордон-
ної вищої освіти пропонують ширші можливо-
сті для вдосконалення навичок та компетенцій 
студентів, а також для підвищення якості наці-
ональних систем вищої освіти за умови, що 
вони ставлять за мету служіння гуманітарному, 
соціальному, економічному та культурному 
розвитку приймаючої країни.

У багатьох державах існують національні 
структури забезпечення якості, акредитації та 
визнання кваліфікацій, які враховують специ-
фіку академічної мобільності, але у багатьох 
країнах такі можливості досі не розраховані 
на подолання проблем у сфері транскордон-
ної форми вищої освіти. Відсутність базису 
для координації різних ініціатив на міжнарод-
ному рівні, у поєднанні з різноманітністю та 
нерівномірністю національних систем забез-
печення акредитації створює прогалини в 
системі забезпечення якості у сфері вищої 
освіти, залишаючи деякі елементи академічної 
мобільності взагалі за межами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання про-
блеми. Згідно з численними твердженнями 
сучасних дослідників у багатьох країнах пра-
цюють кілька спеціалізованих органів у сфері 
вищої освіти. Ефективність управлінських 
принципів загалом залежить від можливості 
зміцнення потенціалу національних систем 
з метою забезпечення високої якості вищої 
освіти [3]. Формування і реалізація освітньої 
політики, додаткова підтримка поточних ініці-
атив ЮНЕСКО у сфері зміцнення освітнього та 
наукового потенціалу, а також інших багато-
сторонніх угод щодо академічної мобільності, 

що працюють у сфері вищої школи спонукають 
до трансформації управлінських принципів  
в освітній політиці.

Актуалізується системна роль неурядових 
організацій, асоціацій закладів вищої освіти, 
студентських організацій, асоціацій виклада-
чів, які працюють у сфері забезпечення якості 
мереж і органів акредитації та визнання ква-
ліфікацій, а також органів оцінки кваліфікацій 
і професійних асоціацій у справі утвердження 
цілей забезпечення якості у сфері транскор-
донної вищої освіти. Зазначені управлінські 
принципи ставлять за мету стимулювання 
процесу зміцнення та координації існуючих іні-
ціатив щодо академічної мобільності шляхом 
активізації діалогу та співпраці між різними 
організаціями.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячена 
стаття. Сьогодні необхідно перейти до осо-
бистісного підходу в навчанні та викладанні, 
шукати більш гнучкі напрями та визнавати 
компетенції, набуті за межами формальних 
навчальних програм. Водночас, підвищення 
мобільності студентів, викладачів, дослідників 
та спеціалістів у відповідних професійних галу-
зях виводить проблему визнання академічних 
та професійних кваліфікацій на перше місце  
у транскордонному співробітництві.

Виникає необхідність реалізації додаткових 
освітніх ініціатив, зміцнення співробітництва 
та активізації мережевої роботи, а також ство-
рення більш прозорої системи інформування 
про процедури та системи забезпечення яко-
сті, акредитацію і визнання кваліфікацій [9]. 
Основне завдання, що стоїть сьогодні поля-
гає у розробці процедур, розрахованих на 
постачальників освітніх послуг і закордонні 
програми з метою максимізації переваг та 
зменшення потенційних недоліків процесу  
і результатів інтернаціоналізації вищої освіти.

Мета статті полягає в обґрунтуванні управ-
лінських підходів в освітній політиці щодо тран-
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скордонного співробітництва та академічної 
мобільності.

Виклад основного матеріалу дослід- 
ження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів. З урахуван-
ням того, що в багатьох державах не існує 
системних основ для забезпечення якості, 
акредитації та визнання кваліфікацій, важ-
ливим компонентом створення потенціалу 
має стати спільне зміцнення та координація 
національних та міжнародних ініціатив. Якість 
вищої освіти тієї чи іншої країни, а також сис-
теми оцінки та моніторингу вищої освіти не 
лише відображають соціальний та економіч-
ний добробут держави, а й є визначальними 
факторами, що впливають на статус відпо-
відної системи вищої освіти на міжнародному 
рівні [5]. Створення систем забезпечення яко-
сті освіти вже стало необхідністю, і не лише  
з метою моніторингу якості вищої освіти все-
редині країни, а й з метою надання послуг  
у системі транскордонної вищої освіти.

В результаті, кількість органів забезпе-
чення якості та акредитації у сфері вищої 
освіти в останні два десятиліття значно 
зросла. Проте існуючий національний інсти-
туційний потенціал у сфері забезпечення 
якості найчастіше займається виключно 
наданням освітніх послуг навчальними закла-
дами на внутрішньому ринку вищої освіти. 
Підвищення академічної мобільності сту-
дентів, викладачів, спеціалістів у відповідних 
галузях, програм та постачальників освітніх 
послуг ставить перед існуючими національ-
ними системами та органами забезпечення 
якості, акредитації, а також визнання закор-
донних кваліфікацій складні завдання.

Управлінські принципи повинні бути засно-
вані на засадах взаємної довіри та поваги між 
державами, а також на визнанні важливості 
міжнародного співробітництва у галузі вищої 
освіти [1]. Ці принципи також сформульовані 
з урахуванням принципу значущості націо-
нальних органів влади та різноманітності сис-
тем вищої освіти. Держави надають великого 
значення національному суверенітету у сфері 
вищої освіти, у зв’язку з цим треба визнати, 
що процес формування державної політики 
у галузі вищої освіти має відображати націо-
нальні пріоритети.

Органи управління можуть впливати і навіть 
повністю виконувати функцію стимулювання 
забезпечення належної якості, акредитації 
та визнання кваліфікацій. У більшості сис-
тем вищої освіти вони відіграють роль коор-
динатора освітньої політики, проте, у деяких 
країнах функція нагляду за забезпеченням 
якості покладається на неурядові організації. 

У зв’язку з цим, органам управління у сфері 
вищої освіти рекомендується сприяти ство-
ренню прозорої системи ліцензування поста-
чальників послуг транскордонного співробіт-
ництва, які бажають здійснювати діяльність на 
території країни [7]. Важливо проводити кон-
сультації та здійснювати координацію діяльно-
сті компетентних органів, які відповідають за 
забезпечення якості та акредитацію на націо-
нальному і міжнародному рівнях.

Забезпечення якості з боку закладів вищої 
освіти та постачальників освітніх послуг  
є надзвичайно важливою, для цього потрібна 
активна та конструктивна участь членів про-
фесорсько-викладацького складу. Заклади 
вищої освіти несуть відповідальність за 
якість так само, як і за суспільну, культурну 
значущість освіти, стандарти кваліфікацій, 
що присуджуються ними, незалежно від 
того, де або як вони надають освітні послуги. 
Сьогодні бажано, щоб заклади вищої освіти 
та постачальники освітніх послуг у сфері 
транскордонного формату вищої освіти 
висловлювали свою відданість цим принци-
пам у публічній формі.

Якісне викладання та дослідження можливі 
за наявності професорсько-викладацького 
складу високого рівня та створених для нього 
необхідних робочих умов, що відповідають 
високим стандартам якості та сприяють про-
веденню незалежної та ретельної оцінки [2]. 
Для забезпечення сприятливих умов роботи, 
колегіального правління та можливості ака-
демічної мобільності необхідно удосконалю-
вати існуючі внутрішні системи управління 
якістю для забезпечення максимального 
використання компетенцій усіх зацікавлених 
сторін. При промоції своїх програм за посе-
редництвом агентів заклади вищої освіти 
повинні брати на себе повну відповідальність 
за надання такими агентами точної, надійної 
інформації та консультацій.

Сьогодні необхідно розповсюджувати легко 
доступну інформацію про критерії та про-
цедури зовнішнього та внутрішнього забез-
печення якості та академічне та професійне 
визнання наукових ступенів та кваліфікацій, 
що присуджуються, а також розповсюджувати 
повні описи програм та кваліфікацій, розуміння 
та навичок, які має розвинути у собі успішний 
студент. Заклади вищої освіти повинні співпра-
цювати, насамперед, з органами забезпечення 
якості освіти та студентськими організаціями 
з метою підтримки процесу поширення такої 
інформації [10]. Будучи представниками отри-
мувачів послуг транскордонної форми вищої 
освіти та членами університетської спільноти, 
студентські організації несуть відповідальність 
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за надання студентам та абітурієнтам спри-
яння у ретельному вивченні основних засад 
академічної мобільності у процесі прийняття 
рішень.

Організаціям студентського самовряду-
вання також слід надавати інформацію про 
джерела точних та надійних даних щодо 
форм транскордонної вищої освіти [4]. 
Зазначене може робитися шляхом інформу-
вання студентів про існування керівних прин-
ципів, а також шляхом активної участі в реа-
лізації принципів академічної мобільності, 
отже необхідно заохочувати студентів до 
постановки правильних питань при задіяні 
до програм транскордонної освіти. Перелік 
таких питань може бути затверджений сту-
дентськими організаціями, що включають, 
за наявності такої можливості, зарубіжних 
студентів та у співпраці з такими організаці-
ями, як освітні установи вищої освіти, органи 
визнання результатів програм академічної 
мобільності.

Важливо підтримувати та зміцнювати існу-
ючі регіональні та міжнародні мережі у сис-
темі вищої школи, або створювати регіональні 
мережі в регіонах, де вони нині відсутні. Такі 
мережі можуть бути платформою для обміну 
інформацією та методами сумлінної роботи, 
поширення знань, підвищення рівня розу-
міння міжнародних подій і проблем, а також 
підвищення професійної майстерності екс-
пертів з оцінки якості та інших працівників 
органів забезпечення якості вищої освіти [8]. 
Необхідно встановлювати зв’язки для зміц-
нення співробітництва між органами управ-
ління, що скеровує студентів та спеціалістів у 
відповідні галузі, та приймаючі країни для під-
вищення комунікації у транскордонному спів-
робітництві.

Актуальним залишається укладання угод 
про взаємне визнання наукових ступенів з 
іншими консультаційними органами на основі 
довіри та взаємного розуміння професійної 
практики, створювати системи внутрішнього 
забезпечення якості та регулярно проходити 
процедури зовнішньої оцінки, максимально 
повно використовуючи компетенції зацікав-
лених сторін [6]. Необхідно розглянути мож-
ливість встановлення формату процедур 
для формування міжнародних груп колегі-
альної оцінки, затвердження еталонів стан-
дартів, критеріїв та процедур оцінки, а також 
здійснювати спільні проекти у сфері оцінки з 
метою підвищення порівнянності різних орга-
нів забезпечення якості вищої освіти.

Формулювання висновків і перспек-
тив подальших досліджень в даному 
напрямку. Сьогодні необхідно створю-

вати і підтримувати міжнародні мережі, які 
можуть служити платформою для обміну 
інформацією і методами ефективної роботи, 
поширення знань, підвищення усвідом-
лення міжнародних подій та проблем,  
а також підвищення професійної майс-
терності працівників органів академічної 
мобільності. Важливо зміцнювати співпрацю  
з органами забезпечення якості вищої освіти  
з метою спрощення процесу визначення 
відповідності тій чи іншій кваліфікації базо-
вим стандартам якості, а також здійснювати 
транскордонне співробітництво.

Потрібно надавати студентській громад-
ськості доступну інформацію щодо оцінки 
кваліфікацій, що присуджуються після 
закінчення транскордонної форми вищої 
освіти. З урахуванням зростання обсягу 
міжнародних ринків праці та підвищення 
рівня мобільності фахівців у різних профе-
сійних галузях перед майбутніми фахів-
цями, а також роботодавцями та професій-
ними освітніми асоціаціями виникає безліч 
завдань. На сучасному етапі існує необхід-
ність розширення освітніх ініціатив транс- 
кордонної діяльності з метою спрощення 
процесів академічної мобільності шляхом 
підвищення можливості імплементації, про-
зорості та порівнянності систем.
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У статті розглянуто механізми управління 
професійним розвитком педагогічних пра- 
цівників у закладі загальної середньої 
освіти в умовах впровадження в освітній 
процес дистанційної форми здобуття 
освіти, як окремої форми навчання, та 
в умовах змішаного навчання. В процесі 
дослідження виокремлено складові механіз- 
мів, висвітлено результати проміжних 
досліджень проведених на базі Комуналь- 
ного закладу освіти «Середня загально- 
освітня школа № 58» Дніпровської місь- 
кої ради та надано пропозиції щодо їх 
вдосконалення. 
При проведенні дослідження розглянуто 
напрямки управління розвитком профе- 
сійної компетентності педагогічних праців- 
ників, зокрема на рівні закладу і особистіс- 
ному. В статті висвітлено суть та 
законодавче унормування необхідності про- 
фесійного зростання педагогічних пра- 
цівників.
Основним механізмом управління профе- 
сійним розвитком педагогів при впро- 
вадженні нових форм здобуття освіти 
в освітній процес закладу автором 
взято дослідження показників управління, 
отриманих на основі його оцінки; визначено 
шляхи забезпечення неперервності роз- 
витку професійного зростання педагогів.
Визначено першочергові завдання, реа- 
лізація яких закладом освіти, забезпечить 
якісний професійний розвиток вчителя, 
а саме: визначення інструментарію пла- 
нування та управління безперервною 
освітою і самоосвітою педагогічних праців- 
ників; формування моделей індивідуальної 
освітньої траєкторії педагога; детер- 
мінація засобів та шляхів проєктування 
індивідуального маршруту професійного 
розвитку.
У статті на прикладі досвіду та 
наукових досліджень показано, що упро- 
вадження інноваційних механізмів управ- 
ління професійним розвитком педагогів, 
як інструменту внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти та якості 
освітньої діяльності, передбачає підви- 
щення якості професійної підготовки 
фахівців відповідно до очікувань суспіль- 
ства. Удосконалення рівня професійної 
компетентності – це один із основних 
напрямків реформування освіти.

Ключові слова: управління професійним 
розвитком, механізми управління, освіта, 
дистанційне навчання, змішане навчання.

The article considers the mechanism  
of management of secondary school teachers’ 
professional development during the remote 
learning as a main form of educational process 
and blended learning. In the process of the 
research the elements of the mechanisms 
were identified, the results of interim studies 
conducted on the basis of the community 
educational facility "Secondary school  
№ 58 of the Dnipro city council", proposals for 
improving were provided. 
In carrying out the study the ways of mana- 
gement of the teachers’ professional deve- 
lopment were reviewed both at the school level 
and at the individual level. The article provides 
the content and legislative regulation of the 
necessity of professional growth of teachers. 
The author considers the study of indicators 
of management as the main mechanism 
of management of secondary school tea- 
chers’ professional development during the 
introduction of a new form of education; 
sets out ways to ensure the continuity  
of professional development of teachers.
There are main objectives defined, which are 
aimed to help the educational facility to achieve 
successful teachers’ professional development: 
to identify the planning and management  
of the instrumentarium of life-long learning and 
self-education; to form patterns of teacher’s 
individual educational trajectory; to determine 
means and ways of individual professional 
development designing. 
On the basis of scientific studies and 
pedagogical experience, the article demon- 
strates that the implementation of the 
innovative mechanisms of management  
of secondary school teachers’ professional 
development as a tool of internal systems 
for ensuring the quality of education and 
the quality of educational process, thus 
improving the value of professional training  
in accordance with the expectations of society. 
Improvement of the level of professional 
competence is one of the main directions  
of education reform.
Key words: professional development 
management, management mechanisms, 
education, remote learning, blended learning.

Впровадження дистанційного та змішаного 
навчання в освітній процес закладів загаль-
ної середньої освіти потребує нової генерації 
фахово підготовлених педагогічних працівни-
ків, які спроможні реалізовувати ідеї освіти ХХІ 
століття та Нової української школи. 

Але в умовах впровадження нових форм 
здобуття освіти виникає потреба не лише 

у модернізації змісту загальної середньої 
освіти, а й у реформуванні системи та механіз-
мів управління нею. Це визначає необхідність 
удосконалення організаційних і мотиваційних 
засад управління закладом освіти, спрямо-
ваних на професійний розвиток педагогічних 
працівників, бо саме інноваційна управлінська 
діяльність – це головний чинник, який впливає 
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на результат роботи закладу та призводить до 
підвищення якості освіти. 

Разом із тим у сфері професійного роз-
витку працівників наявні і негативні тенден-
ції, в тому числі щодо зниження мотивації до 
саморозвитку, порушення принципів випе-
реджувального та неперервного розвитку, 
нераціонального використання праці. На 
нашу думку, подолати або знизити ці показ-
ники можна за допомогою ефективних меха-
нізмів управління напрямлених на професійне 
зростання педагогів. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження щодо проблем, при-
свячених вивченню питань професійного 
зростання педагогів, зокрема в умовах дис-
танційного та змішаного навчання, знайшли 
своє відображення у працях В. Андрюханової, 
В. Бикова, Р. Гуревича, В. Кременя, В. Кухаренка, 
В. Олійника, Т. Сорочан та інших.

Дослідники ґрунтовно вивчають проблеми 
професійного зростання педагогів, зіставля-
ючи відомості з потребами ринку та із психо-
логічними аспектами професійного зростання 
та розвитку особистості. Але, на нашу думку, 
потрібно більш глибоко, комплексно і всебічно 
дослідити механізми управління педагогічним 
розвитком працівників, зокрема, на засадах 
індивідуалізації.

Метою статті є розгляд механізмів управ-
ління професійним розвитком педагогічних 
працівників, зокрема в умовах впровадження 
дистанційного та змішаного навчання, виді-
лення їх складових компонентів, висвітлення 
результатів проміжних досліджень та надання 
пропозицій щодо їх вдосконалення. З огляду на 
мету дослідження поставлено такі завдання:

1) розглянути механізми управління профе-
сійним розвитком педагогічних працівників на 
основі їх оцінки та законодавче унормування 
необхідності професійного зростання;

2) проаналізувати механізми управління 
як інструменти забезпечення якості освіти та 
освітньої діяльності закладу;

3) показати на практиці дієвість механізмів 
управління та висвітлити результати дослі-
дження, проведеного на базі комунального 
закладу освіти «Середня загальноосвітня 
школа №58» Дніпровської міської ради.

Виклад основного матеріалу. Метою 
управління професійним розвитком педаго-
гічних працівників є цілеспрямоване забезпе-
чення не тільки кількісних змін, але і якісних, 
які уможливлять зростання кадрового потен-
ціалу закладу освіти та ефективність його 
діяльності. Розвиток професіоналізму та його 
систематичний моніторинг і оцінка впливає на 
ефективність всієї системи управління закла-

дом освіти та уможливлює вчасне прийняття 
адекватних управлінських рішень. 

Для підвищення професійної компетентно-
сті вчителя необхідно індивідуалізувати його 
модель професійного розвитку. Задоволення 
професійного інтересу педагога має стати 
провідною ідеєю методичної роботи закладу, 
бо саме на основі нього та запиту педагогом 
має формуватися індивідуальна освітня траєк-
торія, розроблятися маршрут його професій-
ного зростання.

Перш ніж розглянути механізми управління 
професійним розвитком педагогічних праців-
ників, розглянемо понятійно-категоріальний 
апарат, який використовується в даній статті. 

Згідно чинного законодавства індивідуальна 
освітня траєкторія професійного розвитку:

– ґрунтується на вільному виборі закладу 
освіти, установи, організації, іншого суб’єкта 
освітньої діяльності, видів, форм, темпу здо-
буття освіти та освітньої програми в межах 
здобуття освіти дорослих[3];

- професійний розвиток … передбачає 
постійну самоосвіту, участь у програмах під-
вищення кваліфікації та будь-які інші види  
і форми професійного зростання [1];

– педагогічні працівники зобов’язані… 
постійно підвищувати свою педагогічну майс-
терність [2].

Модернізація управлінських дій має бути 
зорієнтована на свідомий, послідовний і дина-
мічний розвиток професійної майстерності, 
створенню умов просування індивідуальними 
освітніми траєкторіями, забезпеченню можли-
востей побудови освітніх маршрутів професій-
ного зростання педагогів. 

Отже, професійне зростання педагогів 
можна охарактеризувати як процес цілеспря-
мованого неперервного оволодіння освітніми 
інноваціями та удосконалення професійних 
навичок, необхідних для розвитку та вихо-
вання відповідальних громадян. 

В контексті неперервності освіти, профе-
сійне зростання педагогів включає в себе 
такі складові: педагогічна освіта, підвищення 
кваліфікації та/або перепідготовка педагогіч-
них кадрів, атестація та сертифікація, участь 
в науково-експериментальній роботі закладу, 
самоосвіта та кар’єрний зріст.

Одним із ефективних механізмів управ-
ління професійним розвитком педагогів при 
впровадженні нових форм здобуття освіти  
в освітній процес закладу є управління на 
основі його оцінки. Організація такого меха-
нізму сприятиме більш повному використанню 
професійних здібностей педагогічних праців-
ників, досягненню стратегічних цілей і завдань 
закладу; своєчасному забезпеченню закладу 
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освіти необхідною кількістю кадрового складу 
з високим професійним досвідом та нави-
чками; створенню ефективних мотиваційних 
інструментів професійного розвитку; забезпе-
ченню стабільності плинності кадрів.

Управління професійним розвитком педа-
гогічних працівників в межах закладу освіти 
можна поділити на два рівні та виділити їх 
складові (рис. 1).

Одержанні данні на рівні закладу освіти 
допоможуть йому визначити показники 
щодо частки працівників, які відповідають 
обраним стратегічним напрямкам закладу та 
частку працівників, яким необхідно пройти 
підвищення кваліфікації у зв’язку із впрова-
дженням дистанційного та змішаного нав-
чання для забезпечення ефективної реаліза-
ції обраних стратегічних напрямків закладу 
щодо впровадження різних форм здобуття 
освіти. 

Оцінка управління на рівні особистості 
уможливіть для педагога розвиток своїх здіб- 
ностей, а також модернізацію раніше одер-
жаних професійних знань, умінь та навичок 
з метою професійного просування власною 
освітньою траєкторією.

Метою упровадження механізму оціню-
вання на відповідних рівнях є здійснення адап-
тації до нових умов, атестації педагогічних пра-
цівників, розробки індивідуального маршруту 
професійного зростання та стимулювання їх 
розвитку.

В свою чергу, оцінювання кадрів – це пер-
сональна оцінка рівня знань, умінь, майстер-

ності та особистісної відповідальності; оцінка 
виконуваної роботи та її результатів, а важли-
вою складовою механізму управління профе-
сійним розвитком працівника є оцінка фактич-
ного рівня його професійного розвитку, аналіз 
траєкторії розвитку, виявлення негативних 
тенденцій.

Шляхами забезпечення неперервності 
розвитку професійного зростання педагогів 
можна визначити:

– створення умов для побудова індивіду-
альної траєкторії професійного зростання;

– створення умов, що забезпечать можли-
вість створення маршрутів просування влас-
ними траєкторіями;

– створення в закладі єдиної бази даних, 
яка уможливить вільний вибір видів, форм  
і напрямків підвищення рівня професійної 
майстерності;

– створення умов, що забезпечать обмін 
досвідом; 

– реалізація спільних освітніх та наукових 
проектів;

– постійний моніторинг якості розвитку непе-
рервного професійного зростання педагогів.

Результати проміжних досліджень, прове-
дених на базі Комунального закладу освіти 
«Середня загальноосвітня школа № 58» 
Дніпровської міської ради з метою визна-
чення сильних та слабких сторін управлінської 
діяльності щодо вище зазначеного напрямку 
показують:

1) 86,4% стверджують, що у закладі на 
високому рівні створені умови для неперерв-
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ного вдосконалення педагогічної майстер-
ності, 13,6% – що умови створено на достат-
ньому рівні, також 36% вчителів вважають, 
що недостатня матеріально-технічна база 
уповільнює та перешкоджає їх професійному 
розвитку;

2) опитування щодо рівня задоволення 
мотиваційними заходами, які практикуються 
у закладі показують, що 86% переважно задо-
волені ними, проте 14% повністю або частково 
не задоволені ними;

3) педагогічні працівники закладу обира-
ють такі види, форми і напрямки підвищення 
рівня своєї професійної майстерності: самоо-
світа(84,1%), курси ІППО (75%), онлайн-курси 
(68,2%); конференції(54,5%), методичні семі-
нари (43,2%), тренінги, майстер-класи, вебі-
нари (40,9%); 

4) педагогічні працівники поширюють влас-
ний педагогічний досвід: на освітніх онлайн 
платформах(40,9%), у матеріалах та/або 
виступах на конференціях(38,6%), у соці-
альних мережах (професійних спільнотах) 
(29,5%), у фахових виданнях (27,3%), конкур-
сах педагогічної майстерності (5%);

5) для професійного зростання педа-
гоги обирали таку тематику: використання 
інформаційно комунікативних технологій  
в освіті (59,1%), форми організації освіт-
нього процесу (45,5%), методичні аспекти 
викладання предметів та курсів (43,2%), 
безпечне освітнє середовище (27,3%), пси-
хологічні особливості роботи зі здобувачами 
освіти різних вікових категорій (25%), фор-
мування у здобувачів освіти громадянської 
позиції (18,2%), законодавче забезпечення 
освітнього процесу (13,6%); ділове україн-
ське мовлення (13,6%), організація інклю-
зивної форми навчання (11,04%);

6) 100% педагогічних працівників беруть 
участь в інноваційній роботі закладу, у експе-
риментальних проєктах регіонального рівня 
«Створення моделі школи індивідуалізованого 
навчання на засадах використання технологій 
відкритої освіти» та «Управління інформацій-
но-освітнім простором закладу освіти на заса-
дах індивідуалізації»;

7) для самоосвіти в нашому закладі педра-
дою визначено перелік додаткових альтер-
нативних суб’єктів підвищення кваліфікації: 
Дія. Цифрова Освіта, EdEra, Prometheus, 
Всеосвіта. Адміністрація закладу система-
тично пропонує педагогам перелік курсів та 
платформ, а вчитель вільно обирає, вибу-
довує освітній маршрут та створює індиві-
дуальну траєкторію професійного розвитку. 
Педагоги закладу протягом 2020-2021 років 
обрали наступні платформи для самоос-

віти: Дія. Цифрова Освіта (87%), Prometheus 
(83%), EdEra (72%). 

Проведені дослідження щодо якості управ-
лінської діяльності в даному напрямку пока-
зують достатні показники якості управління 
професійним зростанням вчителів, підтвер-
джують ефективність використання механіз-
мів на основі оцінки їх діяльності та разом з 
цим уможливили виявлення слабких сторін та 
проблем в управлінській діяльності, які потре-
бують вирішення, зокрема: певна частка 
працівників не задоволена мотиваційними 
заходами та матеріально- технічною базою 
закладу, досить низка частка педагогів, які 
беруть участь у конкурсах фахової майстер-
ності та не високий показник щодо частки 
педагогів, які систематично поширюють дос-
від своєї роботи засобами друку у фахових 
виданнях.

На основі проведених досліджень, визна-
чено шляхи реалізації усунення виявлених 
проблем та зменшення слабких сторін, а саме:

– працювати над пошуком мотиваційних 
заходів, які стимулюватимуть педагогів до 
самоосвіти;

– приділити більше уваги щодо стану мате-
ріально-технічного забезпечення закладу;

– забезпечити педагогам можливість 
реалізації поширення свого досвіду роботи 
через участь у конкурсах фахової майстер-
ності, засобами друку у фахових та Інтернет 
виданнях;

– урізноманітнити теми та форми підви-
щення кваліфікації, які відповідають запитам 
та вимогам педагогічних працівників.

Висновки. За результатами проведеного 
дослідження встановлено, що ефективна 
управлінська політика щодо професійного 
розвитку педагогічних працівників напряму 
залежить від своєчасних, інноваційних меха-
нізмів управління та вимагає орієнтації роботи 
на створення належних умов для професій-
ного зростання та забезпечення випереджу-
вального характеру їх розвитку; визначення 
інструментарію планування та управління 
безперервною освітою та самоосвітою педа-
гогічних працівників; формування моделі 
індивідуальної освітньої траєкторії педагога; 
визначення засобів та шляхів проєктування 
індивідуального маршруту професійного роз-
витку, відповідно до потреб ринку, запитів та 
реформування системи освіти в цілому. 

Механізми, що сприяють професійному 
розвитку педагогічних працівників мають ґрун-
туватись на принципах демократизму, багато-
векторності, рефлективності, взаємозумовле-
ності педагогічної та науково-дослідницької 
діяльності, зворотного зв’язку. Перспективу 
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подальших досліджень вбачаємо в їх ґрунтов-
ному описі, деталізації та впливу на зростання 
професіоналізму педагогів.
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Пандемія COVID-19 породила безліч супе-
речок про майбутнє світової спільноти та 
привернула пильну увагу до процесів гло-
балізації, а світовий масштаб поширення 
COVID-19 та його наслідки різко розгорнули 
суспільний інтерес та увагу у бік глобальної 
проблематики. Важливо зазначити, що спа-
лах пандемії припав на період багатоаспек-
тної глобалізації, що почалася з другої поло-
вини XX століття. Відмінною особливістю 
цього етапу розвитку глобалізації є той 
факт, що тепер практично не залишилося 
жодної сфери суспільного життя, прямо  
чи опосередковано не залученої до даних про-
цесів.
Коли йде мова про пандемію COVID-19, важ-
ливо усвідомити, що ця розмова стосується 
не будь-яких глобальних процесів взагалі, а 
тих, що протікають у суспільстві. Але, як 
свідчить сучасна глобалістика, всі глобальні 
процеси та пов’язані з ними проблеми тісно 
взаємопов’язані, отже загострення однієї 
з таких проблем прямо чи опосередковано 
посилює інші. Суспільство має усвідомити 
не тільки колосальну небезпеку цієї хвороби, 
а й те, що йому загрожує ще безліч інших не 
менш серйозних і реальних небезпек.
Пандемія COVID-19 якраз і змушує по- 
новому подивитися на нас самих, і на гло-
бальний світ, в якому живемо, різні глобальні 
проблеми якщо не породжені глобальними 
процесами, то обумовлені ними. Пандемія 
COVID-19 – це лише одне з глобальних про-
блем людства, однак на поведінку та вза-
ємини людей, на економіку та інші сфери 
суспільного життя, а певною мірою і на гло-
бальний світовий порядок ця пандемія, без-
сумнівно, вплине. Сьогодні зросла соціальна, 
економічна та політична напруга в суспіль-
стві, причому не лише в окремих країнах,  
а й у світовій спільноті загалом.
Ставлення владних інституцій до глобалі-
зації неоднозначно пов’язане з різними точ-
ками зору на процеси глобалізації в умовах 
розвитку пандемії COVID-19, в яких можна 
побачити як серйозну загрозу сучасній еко-
номічній системі, так і засіб її прогресу. 
Органам державної влади необхідно швидко 
адаптуватися до нових умов, що виникають  
у ході глобалізаційних процесів, викори-
стати всі можливості внутрішніх резервів 
для соціально-економічної стабілізації на 
сучасному етапі.
Таким чином, і окремим державам, і світовій 
спільноті загалом потрібно доволі критично 
сприймати сучасний глобальний світ, адек-
ватно оцінюючи його, проблема пандемії 
COVID-19 стала найважливішою на етапі 
розвитку глобальних контактів. Проте, 
всупереч видимій шкоді для світової еконо-
міки та передчасних позитивних висновків, 
саме пандемія COVID-19 стала переломним 
моментом зменшення глобалізаційних про-
цесів і персоніфікованих зміни світової еконо-
міки в найближчому майбутньому.

Ключові слова: пандемія COVID-19, реаліза-
ція, глобалізація, державна соціально-еконо-
мічна політика, трансформація, управлінські 
підходи, впливи.

The COVID-19 pandemic has sparked much 
controversy about the future of the world 
community and has drawn close attention to 
globalization, and the global spread of COVID-
19 and its aftermath has sharply shifted public 
interest and attention toward global issues. 
It is important to note that the outbreak of 
the pandemic occurred during the period of 
multifaceted globalization, which began in the 
second half of the XX century. A distinctive 
feature of this stage of globalization is the fact that 
now there is virtually no sphere of public life, not 
directly or indirectly involved in these processes. 
When it comes to the COVID-19 pandemic, it is 
important to realize that this conversation is not 
about any global process in general, but about 
what is happening in society. 
But, as modern globalism shows, all global 
processes and related problems are closely 
interrelated, so the exacerbation of one of these 
problems directly or indirectly exacerbates others. 
Society must be aware not only of the enormous 
danger of this disease, but also of the fact that it 
is threatened by many other no less serious and 
real dangers. The COVID-19 pandemic is forcing 
us to take a new look at ourselves and the global 
world in which we live, various global problems, 
if not caused by global processes, then caused 
by them. The COVID-19 pandemic is only one of 
the global problems of humanity, but the behavior 
and relationships of people, the economy and 
other spheres of public life. 
Today, social, economic and political tensions in 
society have increased, not individual countries 
but also in the world community as a whole. The 
attitude of government institutions to globalization 
is ambiguously related to different views on 
globalization in the context of the COVID-19 
pandemic, which can be seen as a serious 
threat to the modern economic system and  
a means of its progress. Public authorities need 
to quickly adapt to the new conditions that arise 
in the course of globalization processes, use all 
the opportunities of internal reserves for socio-
economic stabilization at the present stage.
Thus, both individual states and the world 
community in general need to be quite critical of 
the modern global world, adequately assessing 
it, the problem of the COVID-19 pandemic has 
become paramount in the development of global 
contacts. However, despite the apparent damage 
to the world economy and premature positive 
conclusions, the COVID-19 was a turning point 
in the reduction of globalization processes and 
personalized changes in the world economy in 
the near future.
Key words: COVID-19 pandemic, imple- 
mentation, globalization, state socio-economic 
policy, transformation, management approaches, 
impacts.
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Постановка проблеми у загальному ви- 
гляді з важливими науковими і практични- 
ми завданнями. Пандемія інфекції COVID-19  
загострила вже існуючі глобальні проблеми, 
ще більше виявивши глибинні причини відсут-
ності колективної безпеки. Окрім того, існує 
потреба розглянути погіршення проблеми 
соціально-економічної ситуації через каран-
тинні обмеження та падіння економіки у всьому 
світі. Соціально-економічна криза позначилася  
на добробуті населення як менш розвине-
них, так і більш розвинених держав [6]. Проте, 
проблема соціально-економічної нерівності 
виявляється у обмеженому доступі не тільки 
до матеріальних благ, а й до інформаційних 
ресурсів. У надзвичайних ситуаціях збільшу-
ється розшарування суспільства, що викликає 
соціальний резонанс, посилення проблеми 
нерівності та спричинена їй соціальна напру-
женість надає деструктивний вплив та потре-
бує зусиль органів державної влади для її вре-
гулювання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання 
проблеми. Сьогодні з’явилося багато публі-
кацій, де автори, незалежно від їхньої кваліфі-
кації та професійної приналежності, активно 
прагнуть висловитися з приводу глобалізації 
та її зв’язку з COVID-19. Цілком очевидно, що 
сучасна пандемія показала гранично широкий 
розкид думок щодо того, що є глобалізацією. 
При цьому проглядається тенденція, коли 
міркування про це гранично складне явище 
робляться без звернення до спеціальних 
знань та авторитетних джерел. Характерним 
прикладом таких суджень є суб’єктивна думка 
Фаррела, автора однієї з таких публікацій, 
коли він пише: «Відчуття кризи глобалізації 
світу склалося ще в 2019 р. у багатьох людей, 
це стало видно всім щоб бути просто самооб-
маном». 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячена 
стаття. Тема глобалізації є надзвичайно акту-
альною у період впливів пандемії COVID-19, 
адже за нинішніх умов вона прискорюється,  
в результаті виникають значні зміни, які знахо-
дять своє відображення у численних наукових 
публікаціях [8]. Уклад глобалізації, що вида-
вався цілком стабільним, обвалився швидко, 
майже миттєво і від відносно невеликого 
поштовху, сьогодні сторінки різноманітних 
видань рясніють відповідними заголовками 
статей, де йдеться про низхідний тренд гло-
бальних процесів, а то й зовсім про завер-
шення глобалізації. Тому, аналіз цього процесу 
має практичне значення, будучи об’єктивно- 
історичним явищем і процесом, глобалізація 

як така, неспроможна оцінюватися позитивно 
чи негативно, вона пов’язана як із позитив-
ними, так з і негативними результатами люд-
ської діяльності в умовах, коли світ дедалі 
більше стає цілісної замкнутої системою.

Мета статті полягає в обґрунтуванні управ-
лінських підходів у державній соціально-еко-
номічній політиці в період глобалізаційного 
впливу COVID-19.

Виклад основного матеріалу дослід- 
ження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів. Закриття 
національних кордонів та практично повне 
припинення міжнародного транспортного 
сполучення на тривалий термін, так само як  
і зупинка багатьох виробництв, зростання 
безробіття, значне зниження життєвого рівня 
абсолютної більшості населення, обмеження 
цивільних прав не залишаться без серйозних 
наслідків як усередині окремих держав, так  
і на міжнародному рівні. Було відкрито вдоско-
налені можливості боротьби з COVID-19 впро-
ваджуючи нові технології, безпосередньо 
пов’язані з цифровими методами та практи-
ками [2]. У період пандемії COVID-19 вірус 
поширюється з великою швидкістю, завдаючи 
збитків як людським ресурсам, так і більшості 
галузей світової економіки. 

В даних умовах на перший план виходить 
трансформація тих галузей, які безпосеред-
ньо впливають на стан людей і допомагають 
їм впоратися з системними кризовими про-
блемами, такими як обмеження доступу до 
медичних закладів, погіршення стану здо-
ров’я, психічні розлади, перебудова системи 
освіти, скорочення робочих місць. В умовах 
пандемії необхідно виробляти єдину страте-
гію подолання кризової ситуації, головним 
напрямком обрано боротьбу з негативними 
наслідками економіки, а мотивацією має стати 
єдиний простір у галузі охорони здоров’я, 
пов’язаний із загрозою здоров’ю та життю 
громадян. У свою чергу створення консолі-
дованого ринку охорони здоров’я пропонує 
розвиток єдиного ринку цифрових технологій, 
які також можуть бути включені до глобальної 
стратегії реагування на кризи.

Світова спільнота уже близько підійшла до 
створення єдиної бази користувачів, у якій 
об’єднаються номери мобільних телефонів, 
кредитних карток, паспортів з аккаунтами у 
соціальних мережах, що дозволить значно 
полегшити вирішення соціальних питань насе-
лення. Оперативно розроблені та успішно 
діють онлайн-програми, які дозволяють, вико-
ристовуючи математичну модель, наочно 
пояснювати, як поширюється хвороба, як 
важливо обмежити контакт та дотримуватися 
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дистанції [5]. Повсюдно впроваджуються сис-
теми штучного інтелекту, що дозволяють вико-
ристовувати інформацію мобільного зв’язку 
про пересування людей для вивчення поши-
рення хвороби. 

Дія цифрових технологій на повсякденне 
життя людини наочно демонструє освітній 
процес, нові інформаційні технології активно 
впроваджуються у навчання, рішуче розгорта-
ють освітню парадигму від «аналогового» прин-
ципу до дистанційно-цифрового. Навчальний 
процес стає більш гнучким, створеним під 
конкретного студента, який сам формує запит 
на отримання знань і включається до процесу 
навчання у зручний для нього час.

Інтерактивні заняття досягають чималої 
ефективності та підвищують відсоток засво-
єння навчального матеріалу, найбільшим  
і очевидним досягненням цифрової ери є віль-
ний доступ до навчального масиву та наукових 
досліджень.

Сьогодні освіта має забезпечувати у су- 
спільстві впевнений перехід у цифрову епоху, 
орієнтовану на зростання продуктивності 
праці, вона повинна бути спрямована на під-
готовку фахівців, які гарантовано затребу-
вані на ринку праці, легко та вільно володіють 
мобільними та інтернет-технологіями, а також 
орієнтовані на безперервне навчання чи під-
вищення кваліфікації за допомогою електро-
нного навчання [1]. Сьогодні запускаються 
єдині інформаційні служби, онлайн-сервіси, 
які дозволяють людині, зробивши лише одне 
звернення, отримати вичерпну інформацію, 
супровід та практичний результат. 

В Україні у режимі онлайн вже можна офор-
мити отримання паспорта або посвідчення 
водія, оплатити комунальні послуги, записати 
дитину в дитсадок і дізнатися особистий ста-
тус у податкових, пенсійних та багатьох інших 
державних органах. Процес цифровізації роз-
гортається у світі стрімкими темпами, вірту-
альні помічники наших смартфонів можуть 
відповісти на будь-яке запитання, штучним 
інтелектом оснащені безпілотні літальні апа-
рати, відеоспостереження, охоронні пристрої, 
навігаційні системи. Самонавчальні програми 
оптимізують роботу у багатьох сферах життя, 
інтелектуальні системи аналізують велику кіль-
кість даних та вибирають оптимальний режим 
роботи світлофорів, інтенсивності освітлення 
вулиць. Їх разом із дорожньою інфраструкту-
рою підключать до єдиної транспортної плат-
форми, що дозволить контролювати дорожні 
потоки, попереджати водіїв про небезпеку на 
дорозі та мінімізувати затори. 

Однак, під впливом пандемічної кризи вір-
туальні зв’язки та форми соціальної організа-

ції не лише набувають конкурентної переваги 
над традиційними підходами фізичної кому-
нікації, а й мають оцінюватися з погляду їхніх 
політичних ефектів у системі суспільно-влад-
них відносин. Форсування цифрового пере-
ходу продукує численні соціальні та політичні 
ризики на глобальному та національному 
рівнях [4]. Особливого значення надається 
питанням інформаційно-цифрового суве-
ренітету та збереження політико-культурної 
автономії національної держави на фоні гло-
бального поширення технократизму як нової 
форми геополітичного тиску у цифрову пост 
пандемічну епоху.

Пандемія COVID-19 додала прискорення 
трансформаційним процесам у багатьох сфе-
рах суспільного буття, що створює необхід-
ність суттєвої корекції управлінських стра-
тегій на світовому та національному рівнях.  
Ці зміни пов’язуються насамперед із гло-
бальним цифровим переходом, соціальні 
та політичні ефекти якого мають повсюдний 
характер. Пандемія пропонує нові формати 
взаємовідносин держави та суспільства, нові 
критерії лояльності громадян та легітимності 
владних стратегій [9]. Як відомо, віртуалізація 
комунікаційного середовища реалізує соці-
альну тканину та сприяє примітивізації форм 
масового культурного сприйняття. 

При цьому суттєво, що в онлайнових мере-
жах відбувається громадянська соціалізація 
та формування ціннісних установок користу-
вачів, основну когорту яких становлять пред-
ставники молодших поколінь. Отже, соціальну 
цифровізацію можна розцінювати як один із 
основних чинників збереження світоглядного 
розколу у суспільстві. Реакції медіапростору 
на глобальну загрозу не лише свідчать про 
вразливість цифро мережевих форм соціаль-
них взаємовідносин, а й дозволяють виявити 
маніпулятивний характер інформаційних стра-
тегій у віртуальній медійній сфері, котрі спря-
мовані на дестабілізацію та ерозію інститу-
ційної довіри у суспільстві. У такому контексті 
можна говорити про наявність технологічних 
інструментів для втручання ключових гравців 
глобальної інформаційно-комунікаційної інф-
раструктури до суверенних політичних систем 
національних держав.

Основною гарантією соціально-економіч-
ної стабільності у цьому концепті виступають 
передові технології цифрового нагляду, інсти-
туційний технократизм проголошується про-
гресисткою західно-центричною ідеологією 
суспільного розвитку на його пост лібераль-
ному етапі [3]. Кризові явища та інші проблеми 
соціально-економічного характеру змушують 
суспільство постійно зазнавати змін, які як 
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позитивно, так і негативно впливають на дер-
жаву в цілому. Окрім того є потреба розглянути 
погіршення проблеми соціально-економічної 
нерівності через карантинні обмеження та 
падіння економіки у всьому світі. 

Пандемія COVID-19 посилила фінансове 
становище держав, неурядових організацій та 
гуманітарних установ, які надають допомогу 
біженцям. Розвинені країни, які раніше нада-
вали допомогу країнам третього світу, скон-
центрувалися на соціальній підтримці своїх 
громадян та налагодженні функціонування 
власної системи охорони здоров’я. У зв’язку 
з загостренням соціально-економічної кризи, 
спричиненої карантинними обмеженнями, 
погіршувалося і так погане становище біжен-
ців зайнятих на неформальному ринку праці. 

Не будучи громадянами держави, на тери-
торії, чиїх таборів вони проживають, до них не 
належать державні заходи підтримки безробіт-
них, тому вони залежать від виплат гуманітар-
них організацій. Карантинні обмеження при-
звели до більш глибокої кризи, і малоймовірно, 
що ці люди зможуть знайти роботу після їхнього 
остаточного зняття, тому гуманітарні потреби 
біженців будуть збільшені. Пандемія COVID-
19 – це лише одне з глобальних проблем люд-
ства, однак на поведінку та взаємини людей, на 
економіку та інші сфери суспільного життя, а 
певною мірою і на глобальний світовий порядок 
ця пандемія, безсумнівно, вплине [5]. Сьогодні 
зросла соціальна, економічна та політична 
напруга в суспільстві, причому не лише в окре-
мих країнах, а й у світовій спільноті загалом. 

Поки що можна лише припустити, що від-
будеться, якщо погіршення соціально-еконо-
мічної нерівності не зупиниться, і хвиля про-
тестних настроїв не спаде, шляхи вирішення 
проблеми зводяться до системного рефор-
мування, яке б забезпечило всіх однаково 
владою, багатством і ресурсами. Соціально-
економічна криза, яку спровокувала пандемія 
COVID-19, відкрила можливості для спільних 
зусиль щодо вирішення взаємопов’язаних 
глобальних проблем, незважаючи на всі їх 
негативні наслідки, а ігнорування цих можли-
востей призведе до ще більшого дисбалансу.

Формулювання висновків і перспектив 
подальших досліджень в даному напрямку. 
Соціально-економічна криза позначилася 
на добробуті населення як менш розвине-
них, так і більш розвинених країн, в особливу 
групу ризику потрапили категорії населення, 
які втратили роботу і залишившись під опікою 
гуманітарних організацій. Проте проблема 
нерівності виявляється у обмеженому доступі 
не тільки до матеріальних благ, а й до інформа-
ційних ресурсів. Ця проблема підкріплюється 

дискримінацією за статевою та расовою озна-
кою, у кризовій ситуції збільшується майнове 
розшарування суспільства, що викликає вели-
чезний суспільний резонанс. 

Посилення проблеми нерівності та спричи-
нена їй соціальна напруженість надає деструк-
тивний вплив на міжнародну безпеку та потре-
бує об’єднань зусиль країн для її врегулювання. 
Соціально-економічна нерівність у сучасному 
світі тільки зростає, якщо до її основних причин 
можна віднести економічну кризу, корупцію, 
транснаціональну злочинність, та менш помітні 
фактори, що впливають на розшарування сві-
тового суспільства. Разом із безробіттям зро-
стають ризики дитячої праці, насильства, ран-
ніх шлюбів та інших форм експлуатації, від яких 
біженці практично не захищені. Подібні події 
безпосередньо ведуть до майнового розша-
рування суспільства та соціальної напруги, що 
дають деструктивний ефект на міжнародну 
безпеку. Глобальна концепція в галузі безпеки 
вступила у фазу тривалої нестабільності, що 
супроводжується зростанням загроз цивільних 
заворушень у всьому світі. 
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У статті досліджено катастрофічні 
наслідки пандемія COVID-19 та виділено 
основні недоліки вітчизняної галузі (недо-
статній рівень фінансування системи охо-
рони здоров’я; поширеність серед населення 
практики самолікування; неефективність 
частини лікарських препаратів, які реалізу-
ються на ринку). Проаналізовано динаміку 
Глобального індексу безпеки здоров’я. Виді-
лено пріоритети систем охорони здоров’я 
для країн, визначені ВООЗ (запровадження 
політики «Єдине здоров’я», визнаючи взає-
мопов’язаність здоров’я людей і тварин та 
стану довкілля; вирішення проблеми глибоко 
вкоріненої медичної, соціальної, економіч-
ної та гендерної нерівності; спрямування 
інвестицій в інновації, збирання і поширення 
даних, а також зміцнення національних сис-
тем охорони здоров’я; вдосконалення регіо-
нального та глобального управління у сфері 
охорони здоров’я). Доведено, що метою 
трансформації діючої системи охорони здо-
ров’я України в умовах пандемії є забезпе-
чити громадянам України рівний доступ до 
якісних медичних послуг. Визначено пріори-
тети реформи системи охорони здоров’я 
в Україні: медична реформа; громадське 
здоров’я; спеціалізована медицина; доступні 
та якісні лікарські засоби. Виділено головні 
завдання реформування системи охорони 
здоров’я України в умовах пандемії: здійснення 
реформи фінансування системи охорони 
здоров’я; забезпечення фінансового захисту 
населення від надмірних витрат; ефективне 
функціонування моделі державного гаранту-
вання пакета медичної допомоги; оновлення 
матеріально-технічної бази, впровадження 
інноваційних технологій та забезпечення 
доступу до високотехнологічного лікування. 
Виділено ключові інструменти у прийняті 
рішень на державному та регіональному рів-
нях України в умовах COVID-19 (планова іму-
нізація, профілактичне щеплення; вакцина-
ція; Програма медичних гарантій, програма 
«Доступні ліки», розвиток електронних сер-
вісів, фінансові й правові важелі), реалізація 
яких забезпечить швидке подолання епіде-
мічних загроз в країні.

Ключові слова: трансформація, реформу-
вання, охорона здоров’я, епідемія, вакцинація.

The article examines the catastrophic 
consequences of the COVID-19 pandemic and 
highlights the main shortcomings of the domestic 
industry (insufficient funding for the health care 
system; prevalence of self-medication among 
the population; ineffectiveness of some drugs 
sold on the market). The dynamics of the Global 
Health Safety Index is analyzed. The priorities 
of health systems for countries identified by 
the WHO (implementation of the policy “Single 
Health”, recognizing the interconnectedness of 
human and animal health and the environment; 
addressing deep-seated medical, social, 
economic and gender inequalities; investing in 
innovation, data collection and dissemination, 
and strengthening national health systems; 
improving regional and global health gove- 
rnance). It is proved that the purpose of the 
transformation of the current health care system 
of Ukraine in a pandemic is to provide citizens 
of Ukraine with equal access to quality medical 
services. The priorities of health care reform in 
Ukraine are identified: medical reform; public 
health; specialized medicine; affordable and 
quality medicines. The main tasks of refor- 
ming the health care system of Ukraine in 
the conditions of a pandemic are highlighted: 
implementation of the reform of health care 
system financing; ensuring financial protection 
of the population from excessive costs; effective 
functioning of the model of state guarantee of 
the medical care package; updating the material 
and technical base, introduction of innovative 
technologies and ensuring access to high-tech 
treatment. The key tools in decision-making at 
the government and regional levels of Ukraine 
in the conditions of COVID-19 are identified 
(planned immunization, preventive vaccination; 
vaccination; program of medical guarantees, 
program “Affordable Medicines”, development 
of electronic services, financial and legal levers), 
the implementation of which will ensure rapid 
overcoming epidemic threats in the country.
Key words: transformation, reform, health care, 
epidemic, vaccination.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Справжнім викликом цивілізацій-
ного світу від початку 2020 року стала пан-
демія COVID-19. Усвідомлюючи всі загрози 
пандемії COVID-19, уряди більшості країн 
застосували карантинні заходи, починаючи 
від середини березня 2020 року, які тривають 
досьогодення. Наслідком такої загрози стала 
складна глобальна криза економічного сві-
тового масштабу. Дуже важливим аспектом у 
вирішення цих проблем були публічні партнер-
ські відносини між країнами, а також допомога 
міжнародних інституцій у сфері охорони здо-

ров’я. Для України це був поштовх для подаль-
ших трансформацій та кроків реформування 
медичної галузі, науково-дослідних інститутів 
та лабораторій, підготовки сучасних медичних 
кадрів. Також, гостро встали проблеми та нові 
виклики для українського уряду щодо подо-
лання страшних наслідків COVID-19.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні науковці вже зробили вагомий доробок  
у дослідженнях інфекційних захворювань, а також 
ефективних інструментів виявлення цих хвороб. 
Abdul Rahman Jazieh [1], Zisis Kozlakidis [1] дослі-
дили практичні аспекти трансформації системи 
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охорони здоров’я в умовах глобальних загроз  
ХХІ ст. (епідемії інфекційних захворювань, 
COVID-19). Впровадженню цифрових техноло-
гій для цифрової трансформації в охороні здо-
ров’я, формуванню моделі на основі кластерів 
присвячені праці Sascha Krausa [2], Francesco 
Schiavonebc [2], Anna Pluzhnikovad [2], Anna 
Chiara Invernizzie [2]. Наукові дослідження John 
Mantas [3] направлені на вдосконалення біо-
медичної інформатики, як незамінної складо-
вої сучасної охорони здоров’я.

Наукові праці Братішко Ю. [4], Дегтяра О. 
[4], Деренської Я. [4], Козирєвої О. [4], Орло- 
вої Н. [4–5] присвячено визначенню перспек-
тив розвитку публічної інформаційної політики 
в системі охорони здоров’я України в умовах 
інформатизації суспільства, ефективних напря-
мів реформування системи охорони здоров’я 
для досягнення швидких результатів реалізації 
державної політики . 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Постійного удоскона-
лення потребують системні трансформації  
у сфері охорони здоров’я на державному рівні: 
громадське здоров’я; спеціалізована меди-
цина; доступні та якісні лікарські засоби; запо-
бігання та подолання наслідків епідеміологіч-
них загроз.

Мета статті – визначити гнучкі інструменти 
у прийняті рішень на державному та регіональ-
ному рівнях України для швидкого подолання 
епідемічних загроз.

Виклад основного матеріалу. Внаслідок 
неузгодженого та невиваженого реагування 
на рівні політики пандемія COVID-19 мала  
і досі має катастрофічні наслідки: понад 1,2 млн 
смертей лише в Європейському регіоні (понад 
4 млн у світі) та безпрецедентний спад еконо-
міки, що значно перевершує світову фінансову 
кризу 2008 року. Пандемія COVID-19 демон-
струє необхідність невідкладних реформ сис-
тем охорони здоров’я. ВООЗ виділила наступні 
пріоритети систем охорони здоров’я для країн: 

– запровадження політики «Єдине здо-
ров’я», визнаючи взаємопов’язаність здоров’я 
людей і тварин та стану довкілля;

– вирішення проблеми глибоко вкоріненої 
медичної, соціальної, економічної та гендер-
ної нерівності;

– спрямування інвестицій в інновації, зби-
рання і поширення даних, а також зміцнення 
національних систем охорони здоров’я;

– вдосконалення регіонального та глобаль-
ного управління у сфері охорони здоров’я.

Реформування системи охорони здоров’я 
України дала змогу виявити деякі недоліки 
вітчизняної системи охорони здоров’я впро-
довж 2016–2021 рр. через: 

– недостатній рівень фінансування системи 
охорони здоров’я. Бюджетні витрати пере-
важно складалися із видатків закладів охорони 
здоров’я на виплату заробітної плати та оплату 
комунальних послуг (близько 75%). За таких 
обставин залишається мінімум фінансових 
можливостей для фактичного надання послуг, 
тобто лікування хворих, закупівлі медикамен-
тів та витратних матеріалів, оновлення техно-
логічних фондів. З 2017 року принципи фінан-
сування в охороні здоров’я змінилися і наразі 
видатки для закладів охорони здоров’я відбу-
ваються на основі послуг, які ті надали пацієн-
там, що дозволить отримати більш доступну 
допомогу для пацієнта та забезпечити більш 
ефективне використання коштів на основі 
визначеного гарантованого пакету послуг;

– поширеність серед населення практики 
самолікування. В Україні майже 69% хворих 
займаються самолікуванням, не звертаючись 
за допомогою до лікарів. Це призводить до 
збільшення випадків ускладнень, особливо  
у хронічно хворих пацієнтів, негативно впливає 
на показники інвалідності і скорочення життя; 

– неефективність частини лікарських пре-
паратів, які реалізуються на ринку. Майже 
10,5% всієї медичної продукції, що використо-
вується в країнах з низьким та середнім рівнем 
доходів, не витримує перевірки та є фальсифі-
катом. Через відсутність єдиної системи моні-
торингу обігу ліків, в Україні неможливо визна-
чити обсяг фальсифікованих ліків.

Центром медичних досліджень Джона 
Гопкінса, Ініціативою зі зменшення ядер-
ної загрози та Economist Intelligence Unit для 
оцінки можливостей глобальної охорони здо-
ров’я в умовах епідемій і пандемій розроблено 
Глобальний індекс безпеки здоров’я (ГІБЗ). 
Індекс вимірює можливості 195 країн та оці-
нює безпеку охорони здоров’я та можливості 
країн за шістьма категоріями та 37 індикато-
рами. Оцінка Індексу охорони здоров’я про-
водиться за наступними показниками: запобі-
гання (оціненої у 16% питомої ваги загальної 
структури), виявлення та звітність (19,2%), 
швидке реагування (19,2%), система охорони 
здоров’я (16,7%), дотримання міжнародних 
вимог (15,8%), ризики (12,8%) [6].

Аналіз індексу ГІБЗ за 2021 рік показав, що 
лідерами за даним показником в 2021 році  
є США, Австралія, Фінляндія, Канада, Таїланд 
(табл.1) (на основі [6]).

Жодна країна не досягла найвищого рівня 
рейтингу, і жодна країна не отримала більше 
75,9 балів. Більшість країн, включаючи країни 
з високим рівнем доходу, не зробили цільових 
фінансових інвестицій у посилення готовності 
до епідемії або пандемії. 70% країн демон-
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Таблиця 1
Лідери за ГІБЗ за 2021 рік

Рейтинг Країна GHS
2021 

GHS
2019/2021 Рейтинг Країна GHS

2021 
GHS

2019/2021 

1 США 75,9 –0,3 11 Нідерланди 64.7 –3,0

2 Австралія 71,1 –2,1 12 Данія 64.4 –2.9

3 Фінляндія 70,9 –1,1 13 Нова Зеландія 62.5 + 6.7

4 Канада 69,8 + 2,2 14 Франція 61.9 –0,7

5 Таїланд 68,2 –0,7 15 Латвія 61.9 + 2.1

6 Словенія 67,8 –0,8 16 Вірменія 61.8 -1.4

7 Великобританія 67,2 –1,1 17 Іспанія 60.9 + 0,5

8 Німеччина 65,5 –0,2 18 Японія 60.5 + 1.7

9 Південна Корея 65,4 –0,5 … … … …

10 Швеція 64,9 –1,5 83 Україна 38.9 +2.0

струють недостатній рівень охорони здоров’я  
в клініках, лікарнях та громадських центрах здо-
ров’я. 176 країн не опублікували та не запро-
вадили загального національного плану реа-
гування на надзвичайні ситуації громадського 
здоров’я щодо захворювань з епідемічним або 
пандемічним потенціалом. Усі країни залиша-
ються вкрай неготовими до майбутніх загроз 
епідемії та пандемії, включаючи загрози, потен-
ційно більш руйнівні, ніж COVID-19.

Більшість країн продовжують нехтувати 
потребами вразливих груп населення, поси-
люючи вплив надзвичайних ситуацій у сфері 
охорони здоров’я. В рейтингу ГІБЗ 155 із 
195 країн не виділяли національних коштів про-
тягом останніх трьох років для покращення 
спроможності в умовах надзвичайних ситуацій 
у сфері охорони здоров’я для протистояння 
загрозам епідемії. 

Середній бал України в індексі ГІБЗ 
2021 року (38,9 з можливих 100 балів) прак-
тично не змінився з 2019 року, демонстру-
ючи достатньо низький рівень в глобальній 
безпеці охорони здоров’я. Причиною цього є 
наявність багатьох проблем в системі охорони 
здоров’я: середня очікувана тривалість життя  
в Україні менша на 9 років, ніж в Європі; значні 
витрати, які пов’язані зі здоров’ям і які при-
зводять до збіднення родин пацієнтів; неефек-
тивна система страхування пацієнтів та фінан-
сування медичних закладів, тощо.

Трансформація діючої системи охорони 
здоров’я України в умовах пандемії має за 
мету забезпечити громадянам України рівний 
доступ до якісних медичних послуг, в резуль-
таті змін орієнтувати систему так, щоб у цен-
трі її був пацієнт. Пріоритетами реформи сис-
теми охорони здоров’я в Україні є: медична 

реформа; громадське здоров’я; спеціалізо-
вана медицина; доступні та якісні лікарські 
засоби. Вцілому реформа передбачає:

– здійснення реформи фінансування сис-
теми охорони здоров’я, впровадження нових 
фінансових механізмів на рівні спеціалізованої 
та високоспеціалізованої медичної допомоги 
(амбулаторного та стаціонарного рівнів);

– забезпечення фінансового захисту насе-
лення від надмірних витрат;

– ефективне функціонування моделі дер-
жавного гарантування пакета медичної допо-
моги, який має бути доступним для всього 
населення, незалежно від статі, місця прожи-
вання, рівня статків та інших соціально-демо-
графічних характеристик;

– оновлення матеріально-технічної бази, 
забезпечення інформаційного та кадрового 
ресурсу закладів охорони здоров’я на всіх рів-
нях медичної допомоги відповідно до міжна-
родних стандартів;

– впровадження інноваційних технологій  
у щоденній медичній практиці та забезпечення 
доступу до високотехнологічного лікування [7].

Серед ключових запланованих подій, 
передбачених стратегією реформування 
системи охорони здоров’я України на січень 
2022 року були: внесення змін до Програмі 
медичних гарантій, ширше запровадження 
стаціонарозамісних форм лікування, ендоско-
пічні дослідження та мамографія, підвищення 
вимог до лікування онкологічних захворювань. 

Бюджет Програми медичних гарантій 
на 2022 рік становить понад 157 млрд грн 
(на 34 млрд грн більше, ніж у 2021 році). 
Пріоритетом Програми медичних гарантій на 
2022 рік є охорона материнства та дитинства, 
стаціонарне лікування (інсульти, інфаркти та 
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онкологія, коронавірус), розширення про-
грами «Доступні ліки», неонатальна допо-
мога, супровід та лікування пацієнтів з тубер-
кульозом на «первинці», лікування пацієнтів 
з гематологічними та онкогематологічними 
захворюваннями, розвиток електронних сер-
вісів. У 2021 році лікарі виписали для пацієнтів 
понад 14,26 млн електронних рецептів за про-
грамою «Доступні ліки» на суму 1,35 мільярда 
грн, створено 5,3 млн е-лікарняних, 79,35 млн 
електронних направлень для пацієнтів [7]. 

Фінансові й правові важелі також плану-
валось задіяти для підвищення ефективності 
та збільшення частки первинної допомоги  
в загальній системі надання медичних послуг. 

Війна, яка зараз в Україні, несе загрозу 
гуманітарної катастрофи, а також створює епі-
демічну небезпеку як всередині України, так  
і в Європейському регіоні, особливо у прикор-
донних країнах. Через серйозні порушення  
в українській системі охорони здоров’я, вклю-
чаючи планову імунізацію, є серйозні занепо-
коєння щодо можливих спалахів інфекційних 
захворювань, включаючи спалахи кору. Рівень 
охоплення профілактичними щепленнями  
в Україні до війни проти більшості вакциноке-
рованих інфекцій відставав від рекомендова-
них ВООЗ 90-95%, що свідчить про низький 
рівень виконання щеплень як серед цільових 
груп населення, так і тих, хто мав надолужу-
вати щеплення. В умовах воєнного стану існує 
високий ризик поширення спалаху поліовірусу 
2 типу не лише в самій Україні, але на міжна-
родному рівні. Рівень охоплення щепленнями 
проти кору, епідемічного паротиту та краснухи 
на території України, у зв’язку з бойовими діями 
і неможливістю в деяких регіонах забезпечу-
вати проведення вакцинації, є значно нижчими. 

Важливим питанням епідбезпеки в умо-
вах війни залишається пандемія COVID-19, 
яка триває в Україні та світі. В умовах постій-
ного стресу у період з 23 лютого по 1 травня 
загальна кількість випадків зараження COVID-
19 знизився на 44%. З «червоної» зони каран-
тину вийшла Закарпатська, Івано-Франківська, 
Луганська, Рівненська та Хмельницька області. 
Незважаючи на дещо позитивні результати 
держава робить все можливе, щоб забезпе-
чити громадянам з числа внутрішньо перемі-
щених осіб можливість отримати щеплення за 
місцем тимчасового перебування [8].

Висновки. На основі дослідження механізмів 
трансформації охорони здоров’я України виді-
лено основні недоліки вітчизняної галузі: недо-
статній рівень фінансування системи охорони 
здоров’я; поширеність серед населення прак-
тики самолікування; неефективність частини 
лікарських препаратів, які реалізуються на ринку. 

Виділено пріоритети систем охорони здо-
ров’я для країн, визначені ВООЗ. Доведено, 
що метою трансформації діючої системи 
охорони здоров’я України в умовах панде-
мії є забезпечити громадянам України рівний 
доступ до якісних медичних послуг. Виділено 
головні завдання реформування системи 
охорони здоров’я України в умовах пандемії: 
здійснення реформи фінансування системи 
охорони здоров’я; забезпечення фінансового 
захисту населення від надмірних витрат; онов-
лення матеріально-технічної бази закладів 
охорони здоров’я; впровадження інноваційних 
технологій у медичній практиці.

Ключовими інструментами у прийняті рішень 
на державному та регіональному рівнях України 
в умовах катастрофічних наслідків пандемії 
COVID-19 є планова імунізація, профілактичне 
щеплення від поліовірусу, кору, епідемічного 
паротиту та краснухи; вакцинаціїя; Програма 
медичних гарантій, розширена програма 
«Доступні ліки», підвищені вимоги до лікування 
онкологічних захворювань, розвиток елек-
тронних сервісів, фінансові й правові важелі. 
Реалізація державної та регіональної політики 
відповідно до пріоритетів трансформації діючої 
системи охорони здоров’я забезпечить швидке 
подолання епідемічних загроз в країні.
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У статті висвітлено результати дослі-
дження основних забезпечуючих факторів 
функціонування сучасної системи управ-
ління персоналом у галузі охорони здоров’я  
в Україні в порівнянні з іншими країнами 
світу. Діапазоном для порівняння обрано 
основні країни ЄС, сусідні країни Централь-
ної та Східної Європи та США. Аналітич-
ним періодом є 2018-2020 роки на основі 
середньостатистичних даних щодо індика-
торів різних країн світу. 
У процесі дослідження проаналізовано 
показники щодо тенденцій забезпечено-
сті необхідною кількістю лікарів на 10000 
населення; забезпеченості медичними 
сестрами та допоміжним медичним персо-
налом на 10000 осіб, кількості лікарняних 
ліжок на 10000 населення, розподіл країн 
за рівнем ВВП на 1 особу (дол. США) та 
часткою витрат на охорону здоров’я у від-
сотках від ВВП у 2020 р., рівень середньої 
заробітної плати лікарів за рік. 
Результати даного дослідження свідчать, 
що за кількісними показниками забезпечено-
сті необхідною кількістю лікарів на 10 тис. 
населення у розрізі країн світу; кількістю 
медсестринського та допоміжного персо-
налу на 10000 населення Україна займає 
середньостатистичну позицію серед роз-
винених країн світу. За показником кількість 
лікарняних ліжок на 10000 населення знахо-
диться на четвертому місці після Білорусі, 
Німеччини та Болгарії. Проте за якісними 
показниками – рівнем ВВП на 1 особу (дол. 
США) та часткою витрат на охорону здо-
ров’я у відсотках від ВВП у 2020 р. – Україна 
знаходиться на останньому місці, а відста-
вання за даним показником є суттєвим від 
інших країн, майже в 2 рази від Болгарії, яка 
знаходиться близько у рейтингу та у 5 разів 
нижчим від рівня ВВП на душу населення 
у США, де найвищий рівень аналізованого 
показника. За показником – рівень заробітної 
плати лікарів за рік Україна посідає передос-
таннє місце після Білорусі, при цьому серед-
ній рівень заробітної плати лікарів є в 6 разів 
нижчим ніж у США. 
Аналіз забезпечуючих чинників системи 
управління персоналом у галузі охорони здо-
ров’я України в порівнянні з різними країнами 
світу показав, що на даний час в нашій країні 
ситуація є неоднозначною. Оскільки за кіль-
кісними забезпечуючими показниками показ-
ники є на середньостатистичному рівні, а за 
результативними показниками відставання 
є суттєвим і Україна посідає останні місця. 
Водночас слід зазначити, що порівнюючи 
ситуацію з країнами східної Європи, то ана-
лізовані показники забезпечуючих чинників в 
Україні є на їх рівні.

Ключові слова: публічне управління, оцінка, 
тенденції, забезпечуючі показники, управ-
ління персоналом, охорона здоров’я.

The article highlights the results of a study of the 
main supporting factors in the functioning of the 
modern system of personnel management in 
the field of health care in Ukraine in comparison 
with other countries. The range for comparison 
is the main EU countries, neighboring countries 
of Central and Eastern Europe and the United 
States. The analytical period is 2018-2020 
based on average data on indicators from 
around the world.
In the course of the research the indicators 
on the tendencies of providing the required 
number of doctors per 10,000 population were 
analyzed; provision of nurses and support staff 
per 10,000 people, number of hospital beds per 
10,000 population, distribution of countries by 
GDP per capita (USD) and share of health care 
expenditures as a percentage of GDP in 2020, 
average level salaries of doctors for the year.
The results of this study show that the 
quantitative indicators of the required number  
of doctors per 10 thousand population 
in the world; With the number of nurses 
and support staff per 10,000 population, 
Ukraine occupies an average position 
among the developed countries of the world. 
According to the indicator, the number  
th place after Belarus, Germany and Bulgaria. 
However, in terms of quality indicators – the 
level of GDP per capita (USD) and the share 
of health care expenditures as a percentage 
of GDP in 2020 – Ukraine is in last place, and 
the lag in this indicator is significant from other 
countries, almost 2 times from Bulgaria, which 
is close in the ranking and 5 times lower than 
the level of GDP per capita in the United States, 
where the highest level of analysis. According 
to the indicator – the level of salaries of doctors 
for the year Ukraine ranks penultimate after 
Belarus, while the average salary of doctors  
is 6 times lower than in the United States.
The analysis of the supporting factors of the 
personnel management system in the field  
of health care in Ukraine in comparison with 
different countries of the world showed that at 
present the situation in our country is ambiguous. 
Because the quantitative indicators are at the 
average level, and the lag is significant and 
Ukraine ranks last. At the same time, it should 
be noted that comparing the situation with the 
countries of Eastern Europe, the analyzed 
indicators of supporting factors in Ukraine are at 
their level.
Key words: public administration, evaluation, 
trends, benchmarks, personnel management, 
health care.

Вступ. Трансформаційні процеси у системі 
публічного управління, які відбуваються на 
сучасному етапі в Україні показують, що існує 
багато проблемних питань, які потребують 
доопрацювання чи удосконалення. Основними 

проблемами сучасної системи охорони здо-
ров’я є: недостатність фінансування на заку-
півлю новітнього обладнання та інструментів, 
низький рівень матеріальної бази лікувальних 
та інших медичних закладів, низький рівень 
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оплати праці медичних працівників, недостат-
ній якісний рівень надання медичних послуг 
населенню. При цьому слід зазначити, що 
на кінцеві результативні показники ефектив-
ності функціонування галузі охорони здоров’я 
значно впливають саме зазначені вище забез-
печуючі показники діяльності досліджуваної 
галузі. Тому метою даного дослідження є ана-
ліз забезпечуючих чинників, зокрема тих, що 
стосуються системи управління персоналом  
у галузі охорони здоров’я в порівнянні між різ-
ними країнами світу. 

На даний час чимало дослідників присвя-
чують свою увагу питанням ефективності 
системи управління персоналом у галузі охо-
рони здоров’я, аналізуючи наявні умови функ-
ціонування галузі, зокрема: О. Амоша [1], 
О. Бобришева [2], З. Гладун [3; 4], О. Дмитрук [5], 
О. Свнцицька [5], В. Короленко [6], Т. Юрочко [6] 
та інші. Проте порівняльних досліджень щодо 
сучасного рівня забезпечення вихідними умо-
вами функціонування галузі охорони здоров’я 

на сучасному етапі практично відсутні. Тому 
проведене нами дослідження є актуальним  
і дає можливість встановити залежність між 
рівнем ефективності функціонування галузі 
охорони здоров’я та вихідними умовами її 
функціонування.

Виклад основного матеріалу. У даному 
дослідженні проаналізовано основні забезпе-
чуючі показники функціонування галузі охо-
рони здоров’я, в т.ч. з позицій організації сис-
теми управління персоналом. 

Діапазоном для порівняння обрано основні 
країни ЄС, сусідні країни Центральної та 
Східної Європи та США. Аналітичним періодом 
є 2018–2020 роки на основі середньостатис-
тичних даних.

На рис. 1 наведено аналітичні дані щодо тен-
денцій забезпеченості необхідною кількістю 
лікарів на 10 тис. населення у розрізі  країн світу.

З даних рис. 1 видно, що діапазон розриву 
за показником забезпеченості кількості ліка-
рів на 10 000 населення по країнах є досить 

 
 

Рис. 1. Розподіл країн за кількістю лікарів на 10000 населення (в 
середньому за 2018-2020 рр.), осіб* 

Джерело: розраховано на основі даних [7] 
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великим і коливається від 24 у США до 80  
в Італії. Медіана досліджуваного показника ста-
новить 37, тобто це середній рівень розподі-
леної вибірки країн порівно. Якщо аналізувати 
більш детальніше залежність тенденцій змін 
даного показника, то очевидно, що нижчим від 
медіани (37) він є в країнах Центрально-східної 
Європи та пострадянських теренів. Крім цього 
один з найнижчий показник кількості лікарів 
на 10000 населення спостерігається у США – 
26 осіб.

Кількісні значення досліджуваного показника 
на рис. 1, що перевищують медіанне значення, 
тобто є вищими у розвинених країнах ЄС.

Аналізуючи позиції України у порівнянні з 
іншими країнами очевидно, що за виключенням 
Республіки Польща у нас спостерігається най-
нижчий показник серед сусідніх країн – 30 осіб. 
Оцінюючи даний показник у динаміці, приходимо 
до висновку, що впродовж останніх 20 років кіль-

кість лікарів на 10000 осіб постійно знижується. 
Зокрема у 2000 р. цей показник становив 48 осіб 
[8], і відповідно до 2019 р. знизився на 37,5%. 

Практично у всіх аналізованих країнах відбу-
ваються подібні тенденції до зниження аналізо-
ваного показника за останні 20 р.

Доповненням до такого кількісного аналізу 
є дані наведені на рис. 2 щодо забезпеченості 
медичними сестрами та допоміжним медичним 
персоналом на 10000 осіб у різних країнах.

З даних рис. 2 видно, що розподіл країн 
за рівнем забезпеченості медсестринським і 
допоміжним медичним персоналом не є подіб-
ним до розподілу кількості лікарів (рис. 1). Так, 
якщо у США кількість лікарів на 10000 населення  
є однією з найнижчих серед аналізованих країн, 
то забезпеченість медсестринським і допо-
міжним персоналом є найвищим – 157 осіб на 
10000 населення. Найнижчий рівень аналізо-
ваного показника спостерігається у Фінляндії – 

Доповненням до такого кількісного аналізу є дані наведені на рис. 2 

щодо забезпеченості медичними сестрами та допоміжним медичним 

персоналом на 10000 осіб у різних країнах. 

 
Рис. 2. Розподіл країн за кількістю медсестринського та допоміжного 

персоналу на 10000 населення (в середньому за 2018-2020 рр.), осіб* 
Джерело: розраховано на основі даних [7] 
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13 осіб на 10000 населення, у той час як кількість 
лікарів у країні є однією з найвищих. Медіанне 
значення становить 69 осіб. Кількість мед-
сестринського та допоміжного персоналу на 
10000 осіб в Україні є близьким до медіанного 
значення і становить 66 осіб. 

Враховуючи те, що відсутня чітка кореляція 
між двома вище проаналізованими показни-
ками приходимо до висновку, що забезпече-
ність персоналом у різних країнах залежить від 
типу системи публічного управління персона-
лом у галузі охорони здоров’я. 

Деталізуючи умови надання медичних 
послуг у різних країнах на рис. 3 наведено роз-
поділ країн за показником кількості лікарняних 
ліжок на 10000 населення.

Аналіз даних рис. 3 показує, що розмах 
варіації показника є досить великим, від 
США, де найменша кількість лікарняних ліжок 
на 10 000 населення – 29 до 108 у Білорусі. 
Медіанне значення становить 65, і більшість 
країн знаходяться в діапазоні близькому до 
медіанного. В Україні аналізований показник 

кількість лікарів у країні є однією з найвищих. Медіанне значення становить 
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Деталізуючи умови надання медичних послуг у різних країнах на рис. 3 

наведено розподіл країн за показником кількості лікарняних ліжок на 10000 

населення. 
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Джерело: розраховано на основі даних [7]

становить 75, що є вищим ніж середнє і меді-
анне значення в межах вибірки. 

Порівнюючи показник – кількість лікарняних 
ліжок на 10 000 осіб з попередніми показни-
ками – забезпеченістю лікарів та медсестрин-
ського і допоміжного персоналу на 10 000 осіб 
спостерігаємо відсутність чітких залежностей. 
Це свідчить про специфіку організації системи 
публічного управління у кожній з аналізованих 
країн. 

Досліджуючи відмінності організації сис-
теми публічного управління персоналом у різ-
них країнах крім аналізу кількісних показників 
забезпечення надання медичних послуг на 
рис. 4 представлено фінансову аналітику.

На рис. 4 країни розподілено від США – де 
найвищий рівень ВВП на душу населення – 
63 544 дол. США у 2020 р. до України – де найниж-
чий рівень ВВП на душу населення – 13 056 дол. 
США у 2020 р. Медіанне значення становить 
34 265 дол. США, тобто на рівні показника 
Польщі. Наведені показники свідчать, що, як 
правило, країни з вищим ніж медіанний рівень 
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Аналіз даних рис. 3 показує, що розмах варіації показника є досить 

великим, від США, де найменша кількість лікарняних ліжок на 10 000 

населення – 29 до 108 у Білорусі. Медіанне значення становить 65, і 

більшість країн знаходяться в діапазоні близькому до медіанного. В Україні 

аналізований показник становить 75, що є вищим ніж середнє і медіанне 

значення в межах вибірки.  

Порівнюючи показник – кількість лікарняних ліжок на 10 000 осіб з 

попередніми показниками – забезпеченістю лікарів та медсестринського і 

допоміжного персоналу на 10 000 осіб спостерігаємо відсутність чітких 

залежностей. Це свідчить про специфіку організації системи публічного 

управління у кожній з аналізованих країн.  

Досліджуючи відмінності організації системи публічного управління 

персоналом у різних країнах крім аналізу кількісних показників забезпечення 

надання медичних послуг на рис. 4 представлено фінансову аналітику. 
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Джерело: розраховано на основі даних [7; 9]

ВВП на душу населення – це країни, які пер-
шочергово формували ЄС, а країни, які мають 
нижчий від медіанного рівня ВВП на душу 
населення, – це країни, які пізніше долучились 
до ЄС або не входять до нього. 

Аналіз показника частки витрат на охо-
рону здоров’я у відсотках від ВВП показує, 
що він змінюється в різних країнах від 16,9%  
у США до 5,6% у Румунії. Аналізуючи тенденції 
зміни аналізованого показника в межах різних 
країн, приходимо до висновку, що існує пряма 
залежність між рівнем ВВП на душу населення 
та часткою витрат на охорону здоров’я у ВВП 
в країнах з вищим рівнем розвитку, тобто 
США, Німеччині, Італії, Фінляндії, Нідерландах, 
Франції, Чехії, Польщі. Щодо інших країн, 
то чіткої залежності не простежується. Так,  
в Україні частки витрат на охорону здоров’я 
у відсотках від ВВП становить 7,7%, що вище 
ніж в Болгарії, Польщі, Угорщині, Словаччині, 
Румунії і Литві, незважаючи на те, що рівень 
ВВП на душу населення в Україні значно ниж-
чий ніж у вище названих країнах.

Дослідження наведених на рис. 4 показни-
ків у динаміці слід зауважити, що в аналізо-
ваних країнах впродовж останніх 10 років від-

бувається поступове зростання рівня ВВП на 
душу населення, у той час як частка витрат на 
охорону здоров’я у відсотках від ВВП залиша-
ється у більшості країн майже незмінною.

Наведені фінансові показники утримання 
системи публічного управління персоналом 
у галузі охорони здоров’я свідчать про пози-
тивні тенденції щодо змін. 

Доповнюючи фінансовий аналіз рівня 
забезпечення надання медичних послуг на 
рис. 5 наведено розподіл країн за рівнем 
середньої заробітної плати лікарів у рік.

Досліджуваний показник – річний рівень 
заробітної плати лікарів є показником, який 
характеризує рівень організації системи публіч-
ного управління для самого персоналу. Як 
видно з даних рис. 3–5 розмах варіації є дуже 
суттєвим – від 20,9 тис. дол. США у Білорусі до 
242,4 тис. дол. США у США. Медіанним значен-
ням є рівень 100,8 тис. дол. США. 

Порівнюючи даний показник у різних кра-
їнах очевидно, що він корелює з показником 
рівня ВВП на душу населення, тобто вища 
заробітна плата у лікарів тих країн, які пер-
шими увійшли до ЄС і зараз характеризуються 
вищими показниками розвитку.



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

37

  МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 
 

Рис. 5. Розподіл країн за рівнем річної заробітної плати лікарів, 2020 
р.* 

Джерело: розраховано на основі даних [7; 9] 
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Джерело: розраховано на основі даних [7; 9]

У той же час країни, які пізніше приєднались 
до ЄС або не входять до ЄС мають нижчі порів-
няно заробітні плати з медіанним значенням. 
Порівнюючи рівень заробітної плати лікарів 
досліджуваних країн з середнім рівнем заро-
бітних плат у цих же країнах, приходимо до 
висновку, що у розвинених країнах рівень заро-
бітних плат лікарів є вищими ніж середня заро-
бітна плата по інших галузях, а в країнах, що 
займають останні позиції у рейтингу середня 
заробітна плата у лікарів є нижчою ніж в серед-
ньому по країнах. Крім цього рівень заробітних 
плат лікарів змінюється в залежності від місця 
працевлаштування: у державних, комунальних 
чи приватних закладах та напрямку спеціаліза-
ції лікарів.

Висновки. Таким чином аналіз забезпечу-
ючих чинників системи управління персоналом 
у галузі охорони здоров’я України в порівнянні 
з різними країнами світу показав, що на даний 
час в нашій країні ситуація є неоднозначною. 
Оскільки за кількісними забезпечуючими 

показниками показники є на середньостатис-
тичному рівні, а за результативними показни-
ками відставання є суттєвим і Україна посі-
дає останні місця. Водночас слід зазначити, 
що порівнюючи ситуацію з країнами східної 
Європи, то аналізовані показники забезпечу-
ючих чинників в Україні є на їх рівні. Це показує 
основні проблеми функціонування сучасної 
системи охорони здоров’я в Україні і, відпо-
відно, основні напрямки її удосконалення.
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У статті розглянуто механізм прийняття 
управлінських рішень в екстремальних умо-
вах. Процес управління суспільним розвит-
ком неможливий без прийняття управлін-
ських рішень, тому що прийняття рішень є 
основою управлінської діяльності. У статті 
наведено поняття “екстремальні ситуації” 
та їх види, оскільки прийняття рішень саме 
в екстремальних ситуаціях набуло особли-
вого значення, у зв’язку з повномасштабним 
вторгненням російської федерації в Україну. 
Досліджено процес прийняття управлін-
ських рішень в нестандартних умовах. 
Визначено особливості прийняття управ-
лінських рішень у публічному управлінні. 
Проаналізовано основні завдання Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій, що 
є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і коорди-
нується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ. Зазначено, що 
даний орган публічної влади реалізує дер-
жавну політику у сфері цивільного захи-
сту, захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій та запобігання їх 
виникненню, ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій, рятувальної справи, гасіння 
пожеж, пожежної та техногенної безпеки, 
діяльності аварійно-рятувальних служб,  
а також гідрометеорологічної діяльності. 
Визначено чинники ефективності управ-
ління ДСНС в особливих умовах. Доведено, 
що високий рівень управління органами 
ДСНС в особливих умовах є одна з основних 
вимог успішного виконання поставлених 
перед особовим складом завдань. Виявлено, 
що з початком повномасштабної війни  
в Україні, викликаною країною-агресором, 
а саме росією, органи управління та під-
розділи ДСНС продовжують виконувати 
завдання з ліквідації наслідків обстрілів 
населених пунктів російськими військами, 
надання допомоги постраждалому насе-
ленню та місцевим органам влади в органі-
зації евакуації населення. Обґрунтовано, що 
управлінське рішення в умовах невизначено-
сті – це результат аналізу, прогнозування, 
оптимізації, економічного обґрунтування  
і вибору альтернативи в умовах недостат-
ньої кількості відомостей, повної або част-
кової відсутності інформації. 

Ключові слова: управлінські рішення, управ-
лінські дії, публічне управління, екстремальні 
умова, ДСНС.

The article considers the mechanism of making 
managerial decisions in extreme conditions. 
The process of managing social development 
is impossible without making managerial 
decisions, because decision-making is the 
basis of management. The article presents the 
concept of "extreme situations" and their types, 
as decision-making in extreme situations has 
become especially important in connection with 
the full-scale invasion of the russian federation 
in Ukraine. The process of making managerial 
decisions in non-standard conditions is studied. 
Peculiarities of managerial decision – making 
in public administration are determined. The 
main tasks of the State Emergency Service  
of Ukraine, which is the central executive body, 
whose activities are directed and coordinated 
by the Cabinet of Ministers of Ukraine through 
the Minister of Internal Affairs, are analyzed. It is 
noted that this public authority implements state 
policy in the field of civil protection, protection  
of the population and territories from 
emergencies and prevention of their occurrence, 
emergency response, rescue, firefighting, fire 
and man-made safety, emergency services, 
and also hydrometeorological activities. Factors  
of efficiency of management of the SES in 
special conditions are defined. It is proved that 
a high level of management of the SES bodies in 
special conditions is one of the main requirements 
for the successful implementation of the tasks set 
before the personnel. It was revealed that with 
the start of a full-scale war in Ukraine caused 
by the aggressor country, namely russia, the 
SES authorities and units continue to perform 
tasks to eliminate the consequences of shelling  
of settlements by russian troops, assist the 
affected population and local authorities 
in evacuating. It is substantiated that the 
managerial decision in conditions of uncertainty 
is the result of analysis, forecasting, optimization, 
economic justification and choice of alternatives 
in conditions of insufficient information, complete 
or partial lack of information.
Key words: management decisions, 
management actions, public administration, 
extreme conditions, SES.

Постановка проблеми. Екстремальні 
ситуації у професійній діяльності керівників 
органів влади мають нестандартний характер. 
Нестандартна ситуація – це певна система 
чинників середовища, які перевантажують 
сенсорну, пізнавальну, емоційно-вольову, 
виконавчу сферу керівника, а також впливають 
на процеси прийняття ним рішень. У нашому 
дослідженні встановлено, що екстремальні 
ситуації можуть викликати у керівного складу 

два типи реакцій: неспецифічні реакції (які 
є відносно незалежними від виду труднощів 
і які є в будь-якій стресовій ситуації) і специ-
фічні реакції (зумовлені певним видом труд-
нощів, перешкод чи загроз) [1]. Аналіз даних 
чинників надасть нам можливість розробити 
певні рекомендації та алгоритми діяльності  
у екстремальних ситуаціях керівникам орга-
нів публічної влади в умовах російської агресії  
та інших нестандартних ситуаціях.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Прийняття рішень органами публічної влади 
було предметом багатьох науковців, таких як 
Журавльова В.В., Кісіль З.Р., Кошкіна А. О., 
Мазяр О.В., Решетило В.П., Федотова Ю.В. та 
ін. Проте в сучасних умовах зазначена пробле-
матика набуває ще більшої актуальності, тому 
тема статті є актуальною.

Цілями статті є дослідження та визначення 
чинників професійно-управлінської діяльно-
сті в контексті прийняття рішень керівниками 
органів публічної влади в екстремальних умо-
вах на прикладі Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС).

Виклад основного матеріалу. На сьогод-
нішній день ми можемо зустріти багато різ-
новидів екстремальних ситуацій, розподіле-
них за певними критеріями. За професійною 
діяльністю (службові) слід розрізняти наступні 
види екстремальних ситуацій (таблиця 1).

Екстремальні ситуацiї також можуть бути 
регламентованими i нерегламентованими, 
плановими i ситуаційними, «штатними» i 
«позаштатними». 

Тобто, у найбільш загальному вигляді вони 
поділяються на чотири групи: 

1) спричинені надзвичайними умовами 
(стихійне лихо, природна чи техногенна ката-
строфа, війна, масові терористичні акції тощо); 

2) життєві, повсякденні (пожежа, напад зло-
чинця, гострий брак часу, необхідність одно-

часного вирішення декількох однаково важли-
вих завдань), тобто такi, що виникають у житті 
кожної людини; 

3) пов’язані з захопленням потенційно 
небезпечними видами хобі (альпінізм, під-
водне плавання, швидкісна їзда та ін.); 

4) службові, професійні – зумовлені вико-
нанням фахових обов’язків. З небезпекою для 
життя i здоров’я пов’язане виконання багатьох 
видів робіт, що містять елементи виробничого 
i професійного ризику (шахтарі, льотчики, 
моряки та iн.), а також службова діяльність вій-
ськовиків, працівників правоохоронних орга-
нів та службовців ДСНС України [2].

Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій (далі – ДСНС) є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра внутрішніх справ і який 
реалізує державну політику у сфері цивіль-
ного захисту, захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 
виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, 
пожежної та техногенної безпеки, діяльності 
аварійно-рятувальних служб, а також гідроме-
теорологічної діяльності [3].

ДСНС у своїй діяльності керується 
Конституцією та законами України, ука-
зами Президента України та постановами 
Верховної Ради України, прийнятими відпо-

Таблиця 1
Види екстремальних ситуацій

Вид екстремальної ситуації Зміст екстремальної ситуації

Швидкоплинна 

пов’язана з необхідністю дiяти в умовах жорсткого дефіциту 
часу, у максимально швидкому темпі, при високому рівні органі-
зованості та зі значним психологічним навантаженням (участь  
у ліквідації наслідків катастрофи, рятувальні роботи, затри-
мання злочинця, військова операція);

Довготривала 
психологічно напружена діяльність протягом тривалого часу 
(напруженість в діяльності операторів хімічних виробництв, 
атомних станцій, процес розкриття і розслідування злочину);

Викликана «невизначеністю»

потребує прийняття рішення за наявності альтернативних, 
суб’єктивно однаково значимих варіантів поведінки (виконання 
чи невиконання службових обов’язків в складних умовах, пові-
домити про службову недбалість або протиправну поведінку 
людини чи залишитися з нею у добрих стосунках, сімейний 
конфлікт тощо);

Ситуація, що потребує  
постійної готовностi до дій 

перебування в монотонних, мало змінюваних умовах в очі-
куванні екстремальних змін (чергування, перебування на 
блокпосту);

Заснована на ймовірно  
недостовірній інформації 

потребує екстрених дій за відсутності впевненості в достовір-
ності одержаної інформації (повідомлення про можливу аварію, 
зникнення людини, про вжиття запобіжних заходів тощо);

Породжена суб’єктивними 
обставинами

тобто самим працівником (відволікання чи нестійкість уваги, 
непрофесійне виконання дiй та ін.).
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відно до Конституції та законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, іншими актами 
законодавства, Положенням Про Державну 
службу України з надзвичайних ситуацій.

Відповідно до зазначеного положення [3], 
основні завдання ДСНС зображено на рис. 1.

ДСНС, відповідно до покладених на неї 
завдань:

– узагальнює практику застосування законо-
давства з питань, що належать до її компетен-
ції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 
законодавчих актів, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, нормативно-право-
вих актів міністерств та подає їх в установленому 
порядку Міністрові внутрішніх справ;

– здійснює безпосереднє керівництво 
діяльністю єдиної державної системи цивіль-
ного захисту;

– формує проекти планів у сфері цивіль-
ного захисту державного рівня на мирний час 
та в особливий період, подає їх Міністрові вну-
трішніх справ для внесення в установленому 
порядку на розгляд Кабінету Міністрів України, 
організовує планування заходів цивільного 

Рис. 1. Основні завдання ДСНС
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захисту центральними та місцевими органами 
виконавчої влади;

– проводить підготовку органів управління 
функціональних і територіальних підсистем 
єдиної державної системи цивільного захисту.

Крім того, в період військової агресії росії 
ми змогли побачити зразкове виконання та 
координацію наступних повноважень:

– здійснює заходи щодо радіаційного і хіміч-
ного захисту, координує та контролює здійс-
нення заходів щодо захисту населення і тери-
торій у разі виникнення радіаційних аварій та 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із виливом 
(викидом) небезпечних хімічних речовин;

– здійснює разом із центральними та міс-
цевими органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями прогнозування 
імовірності виникнення надзвичайних ситуа-
цій, визначає показники ризику та здійснює 
районування території України щодо ризику 
виникнення надзвичайних ситуацій;

– координує діяльність центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади, суб’єктів госпо-
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дарювання щодо здійснення заходів з ева- 
куації населення;

– забезпечує здійснення заходів з міні-
мізації та ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних із технологічними теро-
ристичними проявами та іншими видами теро-
ристичної діяльності під час проведення анти-
терористичних операцій, а також проводить 
просвітницьку та практично-навчальну роботу 
з метою підготовки населення до дій в умовах 
вчинення терористичного акту;

– залучає підрозділи пошуково-рятуваль-
них сил та аварійно-рятувальних служб цен-
тральних та місцевих органів виконавчої влади, 
підприємств, установ, організацій незалежно 
від форми власності та координує їх діяльність 

під час ліквідації наслідків надзвичайних ситу-
ацій державного і регіонального рівня, орга-
нізовує проведення пошуково-рятувальних 
робіт та здійснює контроль за їх проведенням. 
А також інші завдання, визначені законодав-
ством України та положенням.

ДСНС в межах повноважень, передбачених 
законом, на основі та на виконання Конституції 
та законів України, актів Президента України, 
постанов Верховної Ради України, прийнятих 
відповідно до Конституції та законів України, 
актів Кабінету Міністрів України, наказів МВС 
видає накази організаційно-розпорядчого 
характеру, організовує та контролює їх вико-
нання. Структуру ДСНС ми можемо спостері-
гати на рис. 2.

Рис. 2. Структура ДСНС
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ДСНС очолює голова, який призначається 
на посаду та звільняється з посади Кабінетом 
Міністрів України за поданням Прем’єр-
міністра України, внесеним на підставі пропо-
зицій Міністра внутрішніх справ.

Структуру апарату ДСНС затверджує її 
Голова за погодженням з Міністром внутрішніх 
справ. Штатний розпис та кошторис апарату 
ДСНС затверджує її Голова за погодженням  
з Мінфіном.

Таким чином, навіть при чіткій ієрархії 
діяльність підрозділів ДСНС України проті-
кає в умовах підвищеної складності. Основні 
завдання вищеназваних підрозділів – це ряту-
вання людей у разі виникнення загрози їх 
життю, ліквідування пожежі чи інших загроз  
в тих розмірах, які вона набула на момент при-
буття підрозділу та надання допомоги в лікві-
дації наслідків аварій, катастроф і стихійного 
лиха. Як уже було зазначено, виконання таких 
завдань приховує у собі потенційну небезпеку 
та загрозу для життя працівників і висуває осо-
бливі вимоги не тільки до рівня їхньої профе-
сійної підготовки, але й до психологічних і пси-
хофізіологічних якостей.

Ефективність управління ДСНС в особливих 
умовах зумовлена: 

а) конкретною обстановкою: повінь, велика 
пожежа, аварія, катастрофа, епідемія та таке 
інше; 

б) особливостями ситуації, що склалася; 
в) характером роботи ДСНС. 
Вихідними правовими документами в цьому 

напрямку є «Кодекс цивільного захисту України», 
«Положення про Державну службу України  
з надзвичайних ситуацій», «Статут дій у надзви-
чайних ситуаціях органів управління та підрозді-
лів Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту». Зазначеними документами визнача-
ються повноваження керівників органів ДСНС 
різних рівнів. 

Як тільки з’являється небезпека виник-
нення чи настання особливих умов керівник 
оперативного штабу ДСНС повинен вчинити 
наступні дії та прийняти управлінські рішення 
(таблиця 2).

Таким чином, високий рівень управління 
органами ДСНС в особливих умовах – одна  
з основних вимог успішного виконання постав-
лених перед особовим складом завдань.

У зв’язку з актом збройної агресії  
з боку російської федерації, що відбувся 
24.02.2022 та широкомасштабним вторгнен-
ням в Україну збройних сил російської феде-
рації, на підставі розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 24.02.2022 № 179-р «Про 
організацію функціонування єдиної державної 
системи цивільного захисту в умовах воєнного 
стану» введено в дію план цивільного захисту 
України на особливий період.

Органи управління та підрозділи ДСНС 
продовжують виконувати завдання з лікві-
дації наслідків обстрілів населених пунктів 
російськими військами, надання допомоги 
постраждалому населенню та місцевим орга-
нам влади в організації евакуації населення.

Внаслідок бойових дій, станом на 16.04.2022, 
загинуло 29 співробітників ДСНС (ГУ ДСНС 
у Донецькій області – 5 осіб, САЗ – 4 особи, 
ГУ ДСНС у м. Києві – 4 особи, ГУ ДСНС 
у Київській області – 4 особи, ГУ ДСНС  
у Миколаївській області – 2 особи, ГУ ДСНС 
у Запорізькій області – 2 особи, ГУ ДСНС 
у Полтавській області – 2 особи, ГУ ДСНС 
у Чернігівській області – 2 особи, ГУ ДСНС 
у Сумській області – 1 особа, ГУ ДСНС  
у Харківській області – 1 особа, ГУ ДСНС  
у Львівській області – 1 особа та Чернігівський 
ГМЦ – 1 особа) та 81 особу травмовано. Крім 
того 4 особи перебувають в полоні [4].

На основі проведених досліджень, можна зро-
бити висновки, що в нестабільному зовнішньому 

Таблиця 2
Порядок управлінських дій ДСНС при виникненні особливих умов

Порядок 
управлінських 

дій
Зміст управлінської дії

Дія 1
Особисто або через чергову частину ввести до дії відповідний оперативний 
план, оголосити збір членів оперативного штабу та організувати їх роботу.

Дія 2

Контролювати та забезпечувати збір, екіпіровку та підготовку висунення до 
району дій спеціального зведеного загону ДСНС, інших взаємодіючих сил  
та засобів.

Дія 3

По закінченню дій дає вказівку щодо підготовки та проведення підсумків, при-
значає місце та час їх проведення, щоб виявити сильні та слабкі сторони в діях 
ДСНС та приданих сил, визначити заходи подальшого підвищення готовності  
в особливих умовах.
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середовищі ризик і невизначеність є властивими 
в цілому діяльності ДСНС. Часто не можливо з 
досить високим рівнем точності здійснити про-
гнозування зміни тенденцій розвитку ключових 
ситуацій, що трапляються в діяльності даного 
органу. Це безсумнівно потребує використання 
нових підходів до прийняття управлінських 
рішень, які врахували б максимальну кількість 
факторів, що виникають завдяки впливу неви-
значеності на поведінку керівників та працівни-
ків відповідних служб. Як наслідок, управлінське 
рішення в умовах невизначеності – це резуль-
тат аналізу, прогнозування, оптимізації, еконо-
мічного обґрунтування і вибору альтернативи в 
умовах недостатньої кількості відомостей, пов-
ної або часткової відсутності інформації. 

Висновки та перспективи подальших розві-
док. Таким чином, управлінські рішення в екс-
тремальних умовах (зокрема, під час воєнного 
стану та повномасштабного вторгнення рф 
на територію незалежної суверенної держави 
Україна) мають свої особливості. Це насампе-
ред рішучість, відповідальність за наслідки, це 
діяльність, що обмежена в часі, ресурсах, інфор-
мації, на власний ризик. Саме тому, в цей важ-
кий час і самі громадяни мають в таких ситуаціях 

адекватно реагувати, виконувати чіткі вказівки, 
не панікувати, користуватися знаннями, отри-
маними раніше і допомагати, а не заважати, 
рятувальникам та іншим службовцям, військо-
вим та спеціально уповноваженим особам.
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У статті теоретично узагальнено виклики 
та фактори ефективності функціонування 
системи публічного управління в Україні  
в період воєнного стану. На основі аналізу, 
узагальнення й систематизації наукових 
джерел, ми дійшли висновку, що ефектив-
ність публічного адміністрування в Укра-
їні наразі є одним з ключових питань для 
вітчизняних вчених, проте публічне управ-
ління в умовах війни є абсолютно новою 
темою для вітчизняної науки і потребує 
подальшої розробки. Адже саме від здатно-
сті публічного управління в повній мірі вико-
нувати свої функції сьогодні залежить наша 
національна безпека. 
На сьогоднішній день не втрачає актуаль-
ність питання вирішення ключових проблем 
публічного управління в Україні та робота 
в напрямку побудови цілісної та незалеж-
ної системи публічного управління, ство-
рення системи ефективного фінансового 
менеджменту, розробка системи відпові-
дальності за порушення, забезпечення висо-
кого професійного рівня кадрів, підвищення 
якості надання послуг в сфері публічного 
управління, тощо. Але, війна внесла власні 
корективи і тепер на перший план вийшло 
забезпечення ефективної роботи публіч-
ного управління в умовах війни з урахуванням 
нових ризиків та обставин.
Серед ключових факторів, які сьогодні спри-
яють підвищенню ефективності роботи 
спеціалістів системи публічного управління 
можна виокремити: впровадження можливо-
сті організації віддаленої роботи публічного 
службовця; спрощення процедуру прийому 
на роботу нових спеціалістів; залучення на 
посади спеціалістів-військових у військо-
во-цивільних адміністраціях; організація 
підвищення кваліфікації спеціалістів з акцен-
том на роботі в реаліях війни.
Позитивний вплив на сучасне функціону-
вання публічного управління в Україні здійс-
нили і проведені раніше децентралізаційні 
процеси, які забезпечують розширення 
повноважень і відповідальності органів міс-
цевого самоврядування. 

Ключові слова: публічне управління, війна, 
підвищення кваліфікації, місцеве самовря-
дування.

The article theoretically summarizes the 
challenges and factors of the effectiveness  
of the public administration system in Ukraine 
during martial law. Based on the analysis, 
generalization and systematization of scientific 
sources, we concluded that the effectiveness of 
public administration in Ukraine is currently one 
of the key issues for domestic scientists, but 
public administration in wartime is a completely 
new topic for domestic science and needs further 
development. After all, our national security today 
depends on the ability of public administration to 
fully perform its functions.
To date, the issue of solving key problems  
of public administration in Ukraine and work 
towards building a holistic and independent 
system of public administration, creating a system 
of effective financial management, developing 
a system of liability for violations, ensuring  
a high professional level, improving the quality  
of services public administration, etc. However, 
the war made its own adjustments and now 
came to the fore to ensure the effective operation 
of public administration in wartime, taking into 
account new risks and circumstances.
Among the key factors that today contribute 
to improving the efficiency of specialists in the 
public administration system are: the introduction 
of the possibility of organizing remote work  
of public servants; simplification of the procedure 
for hiring new specialists; recruitment of military 
specialists in military-civil administrations; 
organization of advanced training of specialists 
with an emphasis on work in the realities of war.
Previous decentralization processes have also 
had a positive impact on the current functioning 
of public administration in Ukraine. Ensuring 
the empowerment of local governments has 
given communities the opportunity to solve their 
own problems and control the quality of public 
services provided.
Key words: public administration, war, advanced 
training, local self-government.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. З 5:30 24 лютого 2022 року в Україні 
було введено воєнний стан. Відповідний Указ 
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в 
Україні» було підписано Президентом України 
Володимиром Зеленським. Військова агресія 
Російської Федерації в один день змінила нашу 
реальність створивши нові загрози та виклики 
в усіх сферах життя. Не виключенням стало і 
публічне управління, яке з 24 лютого і до сьо-
годнішнього дня вимушене забезпечувати без-
перебійне функціонування держави, яка зна-
ходиться в умовах війни. Тому, ефективність та 
результативність у публічному адміністрування 
є наразі однією з найголовніших теоретичних 

проблем, які потребують ґрунтовного дослі-
дження і якнайшвидшого вирішення. Адже 
саме від здатності публічного управління в пов-
ній мірі виконувати свої функції сьогодні зале-
жить наша національна безпека.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ефективність публічного адміністрування 
в Україні наразі є одним з ключових питань 
для вітчизняних вчених, в своїх роботах його 
досліджували: Молошна О. Л., Колесникова 
К. О., Атаманчук Г.В., Гаврилишин Б.Д.,  
Гарсіа Дж., Чандлер Дж. Проте, публічне управ-
ління в умовах війни є абсолютно новою темою 
для вітчизняної науки і потребує подальшої 
розробки.
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Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. За останні роки наша 
країна пережила низку значних потрясінь: 
криза, революція, пандемія, війна. Всі вони 
стали загрозами для держави загалом і вкотре 
підтвердили важливість ефективної роботи 
публічного адміністрування, яке стало новою 
парадигмою державного управління. Адже 
завданням публічного управління стало не 
лише забезпечення функціонування та подаль-
шого розвитку держави, але і пошук найбільш 
оптимального, з точки зору економії ресурсів, 
вектору цього розвитку.

Система публічного управління в Україні наразі 
поставлена в надскладні умови – в країні розпал 
війни, що є прямою загрозою для національної 
безпеки. Тому, дослідження факторів, які впли-
вають на ефективність роботи публічного управ-
ління в умовах війни сьогодні особливо актуальні.

Мета статті. Визначити ключові особли-
вості функціонування публічного управління 
в умовах війни та можливі шляхи підвищення 
його ефективності.

Виклад основного матеріалу. Нові 
виклики – це завжди складно, породжує нові 
проблеми та загострює існуючі кризи. Війна – 
це виклик, який вимагає ефективного функці-
онування системи публічного управління, щоб 
загроза зовні не зламала країну зсередини. 

Для того, щоб дослідити особливості функ-
ціонуванн та показники ефективності публіч-
ного управління в умовах війни, варто визна-
чити, що ми розуміємо під поняттям “державне 
управління”. І цьому контексті воно постає як 
механізм формування та реалізації державної 
політики на всіх рівнях. Основним завданням 
державного управління завжди залишається 
регулювання та вдосконалення форм і мето-
дів управлінської діяльності. В демократичній 
країні воно відповідає за впровадження стра-
тегії сталого розвитку країни та забезпечення 
прав і свобод людини. 

В більшості вітчизняних досліджень по темі 
ефективності державного та публічного управ-
ління вчені зазначають ряд недоліків, які були 
притаманні публічному управлінню в Україні:

– корумпованість;
– наявність колізій та внутрішніх супере-

чливих елементів;
– недосконале законодавче врегулювання;
– кадрові кризи, брак компетенцій у служ-

бовців;
– недостатній рівень прозорості та від-

критості;
– нечіткість розмежування політичної та адмі- 

ністративної сфер;
– недосконалість механізму політичного  

та адміністративного контролю;

Всі зазначені фактори є деструктивними 
елементами в організації ефективної сис-
темі публічного адміністрування. І вирішення 
згаданих проблем залишається актуальним 
навіть в умовах війни, в іншому випадку акту-
алізується загроза виникнення кризи публіч-
ного управління, що здатне практично пара-
лізувати державу при наявності зовнішнього 
тиску агресора. 

Адже саме публічне адміністрування перед-
бачає «функціонування універсального орга-
нізаційно-правового механізму виявлення, 
узгодження і реалізації суспільних потреб 
та інтересів, формування прав та обов’язків 
учасників суспільних процесів та їх взаємовід-
носини в правому полі» [4].

Публічне управління покликано здійсню-
вати практичний, організуючий і регулюючий 
вплив держави на суспільну життєдіяльність 
людей з метою її упорядкування, збереження 
або перетворення [2, с. 63]. Загалом, сьо-
годні можна говорити про «широке» і «вузьке» 
розуміння публічного управління. В широ-
кому сенсі, під публічним управлінням розумі-
ють сукупність усіх видів діяльності держави,  
у вузькому – діяльність, що здійснюється у 
сфері виконавчої влади [7, с. 11]. 

Як зазначає в своїх дослідженнях 
Г. Атаманчук: «в суспільних відносинах, різно-
манітних видах діяльності й багатоманітних 
соціальних ролях держава управляє не всіма, 
а тільки тими їх проявами, сторонами і взає-
мозв’язками, які мають значення для всього 
суспільства, відносяться до реалізації загаль-
них потреб, інтересів та цілей» [3, с. 14]. 

В історичній же ретроспективі ми можемо 
говорити про зміну управлінської ролі дер-
жави по відношенню до тих чи інших сфер 
суспільної життєдіяльності на різних етапах 
історичного розвитку суспільства. Управління 
набуває державно-організованих форм, які 
обумовлені функціями та методами впливу на 
соціальні відносини. [6, с. 56]. Первинну роль 
в ньому відіграє організація системи держав-
ного управління, та робота щодо налагодження 
життєдіяльності суспільства в цілому, забезпе-
чення його цілісності і безпеки, задоволення 
загальносоціальних проблем [5, с. 97]. 

Таким чином, безпосередньо управління 
здійснюють органи державної виконавчої 
влади, в системі яких діє розподіл функцій, в 
основі якого знаходяться сфери впливу, рівень 
владних повноважень, мета діяльності та орга-
нізаційні форми її здійснення [7, с. 114; 8, с. 25]. 

В умовах війни, залежно від ситуації в регі-
оні та функцій, які виконує в цей час орган, свої 
повноваження він може виконувати в різних 
форматах. Пристосовуючи формат роботи 
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для збереження власного життя та найбільшої 
ефективності виконання посадових обов’язків. 

Позитивним в цьому ключі став доволі трива-
лий досвід із забезпечення ефективної роботи 
фахівців публічного управління за межами 
адміністративних будівель, який було набуто за 
час пандемії COVID19. При виникненні загрози 
для переходу на дистанційний режим роботи 
службовцю достатньо усно або за використан-
ням засобів телекомунікаційного зв’язку звер-
нутись до безпосереднього керівника та керів-
ника самостійного структурного підрозділу  
з відповідною пропозицією щодо зміну фор-
мату роботи. Єдиною умовою переходу  
є здатність підтримувати постійну комуніка-
цію з безпосереднім керівником та виконувати 
власні функції з максимальною ефективністю. 
При переході на дистанційну роботу публіч-
ний службовець отримує релевантний перелік 
завдань на визначений термін, а його безпо-
середній керівник здійснює моніторинг та кон-
троль виконання встановлених завдань. 

При відсутності спроможності викону-
вати поставлені завдання чи підтримувати на 
належному рівні ефективність своєї роботи, 
службовцю доцільно оформити простій, щоб 
надати можливість забезпечити поставлені 
завдання іншими спеціалістами. Адже система 
прийому публічних службовців на роботу під 
час війни теж додала в гнучкості і тепер охочі 
матимуть змогу без конкурсу зайняти відпо-
відні посади (за умови підтвердження кан-
дидатами наявності громадянства України, 
освіти та досвіду роботи згідно з вимогами, 
передбаченими законодавством). А вже після 
після припинення воєнного стану, протягом 
наступних 6 місяців, на ці посади буде оголо-
шено відповідні конкурси.

Окремою проблемою є робота публічного 
управління на тимчасово окупованих терито-
ріях та в районах ведення активних бойових дій. 
В населених пунктах де зруйновано чи пору-
шено інфраструктуру й логістику виникають не 
лише питання про забезпечення потреб насе-
лення та організації для них максимально без-
печних умов, але й про поводження з докумен-
тами, питання евакуації, створення гуманітарних 
коридорів, продовольчу логістику. Наразі, згідно 
з заявами Національного агентства України  
з питань державної служби, в більшості подібних 
населених пунктів система публічного управ-
ління частково адаптувалася до критичних умов, 
представляючи нашу державу в тилу ворога, 
ставши на захисті національних інтересів.

В місцях ведення активних бойових дій, 
відповідно до частини п’ятої статті 3 Закону 
України «Про військово-цивільні адміністра-
ції», було створено військово-цивільної адмі-

ністрації. В таких адміістраціях до публічних 
управлінців на різні посади відбулась до- 
укомплектація військовослужбовцями військо-
вих формувань, особами рядового і начальниць-
кого складу правоохоронних органів, які наділені 
спеціальними навичками а досвідом. Це ще один 
фактор, який сприяє підвищенню ефективності 
публічного управління під час війни. 

Ще одним фактором є організація профе-
сійного навчання публічних службовців через 
систему підвищення кваліфікації. Адже війна 
часто ставить такі задачі, з якими спеціалісти 
в цій сфері жодного разу не стикались. Тому, 
організація навчання та обміну досвідом, 
поширення позитивних практик та надання 
конкретних алгоритмів вирішення пов’язаних 
з війною проблем – сьогодні це особливо акту-
альний вектор в роботі публічного управління 
в Україні. Оновлення змісту та форм навчання 
та можливостей службовців брати участь у від-
повідних навчальних програмах наразі є осо-
бливо нагальним завданням.

Так, наприклад, на місцевому рівні наразі 
актуальне навчання за напрямами: 

– робота з внутрішньо переміщеними осо-
бами;

– налагодження отримання та розповсю-
дження гуманітарної допомоги; 

– цивільний захист населення;
– проведення заходів щодо оборони тери-

торіальних громад; 
– інформаційне забезпечення та запобі-

гання фейкам. 
Крім того, щодня все більше нових проблем-

них питань з’являється у сферах освіти, охорони 
здоров’я, культури, соціального захисту тощо. 

Все це створює запит на проведення нових 
програм підвищення кваліфікації, які будуть 
адаптованими до нових умов роботи публічних 
службовців, відповідати конкретним завданням 
публічного управління в умовах воєнного стану.

Наразі вже існує два накази НАДС від 
18 вересня 2020 р. № 173-20 «Про затвер-
дження Методичних рекомендацій щодо 
організації підвищення кваліфікації дер-
жавних службовців, голів місцевих держав-
них адміністрацій, їх перших заступників та 
заступників, посадових осіб місцевого само-
врядування та депутатів місцевих рад за 
дистанційною формою навчання» та МОН 
від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження 
Положення про дистанційне навчання» визна-
чається порядок та форми дистанційного нав-
чання, які покликані врегулювати цей процес. 
Адже навіть в умовах воєнного стану залиша-
ється нагальна потреба у підвищенні кваліфі-
кації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування. 
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Висновки. Отже підсумовуючи все вище-
сказане, на сьогоднішній день не втрачає акту-
альність питання вирішення ключових про-
блем публічного управління в Україні та робота 
в напрямку побудови цілісної та незалежної 
системи публічного управління, створення 
системи ефективного фінансового менедж-
менту, розробка системи відповідальності за 
порушення, забезпечення високого професій-
ного рівня кадрів, підвищення якості надання 
послуг в сфері публічного управління, тощо. 
Але, війна внесла власні корективи і тепер на 
перший план вийшло забезпечення ефективної 
роботи публічного управління в умовах війни  
з урахуванням нових ризиків та обставин.

Серед ключових факторів, які сьогодні 
сприяють підвищенню ефективності роботи 
спеціалістів системи публічного управління 
можна виокремити:

– впровадження можливості організації 
віддаленої роботи публічного службовця;

– спрощення процедуру прийому на роботу 
нових спеціалістів;

– залучення на посади спеціалістів-вій-
ськових у військово-цивільних адміністраціях;

– організація підвищення кваліфікації спе-
ціалістів з акцентом на роботі в реаліях війни.

Позитивний вплив на сучасне функціону-
вання публічного управління в Україні здійс-
нили і проведені раніше децентралізаці-
йні процеси, які забезпечують розширення 

повноважень і відповідальності органів місце-
вого самоврядування, надали громадам мож-
ливість самостійно вирішувати свої проблеми і 
контролювати якість наданих публічних послуг. 
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Більшість держав світу зосередили свою 
увагу на вивченні загроз соціальній, еконо-
мічній та екологічній безпеці, спричинених 
сучасними пандемічними впливами. Про-
тидію виклику COVID-19 можна назвати 
формою боротьби з малодослідженим 
соціально-економічним явищем, доказом 
чого може бути тісна кореляція аспектів 
суспільної безпеки. З точки зору соціаль-
но-економічної безпеки важливо підвищити 
технологічне навантаження на екосис-
теми туристичних регіонів, а відсутність 
інвестицій у транспортну та енерге-
тичну інфраструктуру призводить до 
низької якості послуг та невідповідності 
міжнародним стандартам.
У зв’язку з тим, що у виробництво турис-
тичних продуктів залучено багато галу-
зей промисловості, транспорту та 
послуг, виникає питання про вплив пан-
демії COVID-19, котра обмежує туризм, 
на загальну соціально-економічну кризу 
чи на національну безпеку. Результатом 
глобального соціально-економічного роз-
витку є міжнародний поділ праці, а конку-
рентоспроможність країни базується на 
розвитку її технології, техніки та пов’яза-
них з ними інституційних змінах. Водночас 
дискусійним стає вплив міжнародної інте-
грації та глобалізації на конкурентоспро-
можність представників малого та серед-
нього бізнесу. Істотною загрозою для 
діяльності малих і середніх підприємств в 
умовах прискореного розвитку інформацій-
ного суспільства є інвестиційний та інно-
ваційний ризик.
Аналіз загроз за масштабом наслідків та 
джерел їх виникнення, на сьогоднішній 
день, залишається чи не єдиним ефектив-
ним інструментом виявлення внутріш-
ніх резервів протидії їм із використанням 
властивих загрозам можливостей зміц-
нення активів та промислово-технічного 
потенціалу підприємств. Спалах панде-
мії COVID-19 особливо сильно вплинув на 
туристичний сектор, спричинивши вели-
чезне зниження попиту на послуги в цій 
галузі. Туризм, як діяльність із соціальним 
впливом, базується на взаємодії людей, 
а більшість туристичних фірм є малі та 
середні підприємства.
Незважаючи на загрозу, яку створює пан-
демія COVID-19, існувала велика група 
туристів, які вирішили виїхати за кордон, 
істотний вплив у цьому плані мали ціни 
на поїздки, які значно знизилися порівняно 
з попередніми роками. Крім того, зріс 
попит на внутрішній туризм, ця зміна зму-
сила швидку та креативну реакцію з боку 
підприємців та менеджерів, пов’язаних із 
туристичною індустрією, які були зобов’я-
зані знайти нові ринки, клієнтів та парт-
нерів для майбутнього соціально-економіч-
ного розвитку.

Ключові слова: суспільство, період, тран-
сформація, туристична сфера, соціально- 
економічна політика, пандемія COVID-19, біз-
нес, держава, криза.

Most countries around the world have focused 
on studying the threats to social, economic 
and environmental security posed by modern 
pandemic impacts. Countering the COVID-19 
challenge can be called a form of combating a 
little-studied socio-economic phenomenon, as 
evidenced by the close correlation of aspects 
of public safety. From the point of view of socio-
economic security, it is important to increase 
the technological burden on the ecosystems 
of tourist regions, and the lack of investment 
in transport and energy infrastructure leads to 
poor quality of services and non-compliance 
with international standards. Due to the fact 
that many industries, transport and services 
are involved in the production of tourism 
products, the question arises about the impact 
of the COVID-19 pandemic, which limits 
tourism, on the general socio-economic crisis 
or national security.
The result of global socio-economic development 
is the international division of labor, and the 
country’s competitiveness is based on the 
development of its technology, technology 
and related institutional changes. At the same 
time, the impact of international integration and 
globalization on the competitiveness of small 
and medium-sized businesses is becoming 
controversial. Investment and innovation risk 
is a significant threat to the activities of small 
and medium-sized enterprises in the conditions 
of accelerated development of the informatio 
n society. All types of socio-economic turbulence 
cause mega-, macro- and microeconomic 
threats, as well as the risk of investment and 
innovation activities in small and medium 
enterprises.
The outbreak of the COVID-19 pandemic 
has had a particularly strong impact on the 
tourism sector, leading to a huge decline in 
demand for services in this area. Tourism, 
like no other economic activity with social 
impact, is based on human interaction, and 
most travel firms are small and medium-sized 
enterprises. Despite the threat posed by the 
COVID-19 pandemic, there was a large group 
of tourists who decided to go abroad, with 
travel prices having a significant impact in this 
regard, falling significantly from previous years.  
In addition, the demand for domestic tourism 
has increased, prompting a rapid and creative 
response from entrepreneurs and managers 
related to the tourism industry, who have 
been obliged to find new markets, customers 
and partners for future socio-economic 
development.
Key words: society, period, transformation, 
tourism sphere, socio-economic policy,  
COVID-19 pandemic, business, state, crisis.
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Постановка проблеми. Туризм донедавна 
вважався стабільною галуззю економіки, тен-
денція до зростання в ній спостерігалася про-
тягом останніх років, тому сьогодні необхідно 
розглянути низку кардинально нових ситуа-
ційних умов функціонування компаній у зазна-
ченій сфері. Сьогодні необхідно визначити 
можливості для пом’якшення негативних еко-
номічних наслідків, спричинених пандемією. 
У світових державах продажі екскурсій впали 
майже до нуля, а раціональне планування 
майбутніх стратегій туристичної діяльності 
вкрай ускладнилося. У світі бізнесу, особливо 
в туризмі, рівень ризику дуже високий, а зміни 
відбуваються настільки швидко, що протягом 
кількох місяців компанія може перейти від 
успіху до невдачі. 

Держави повинні будуть прискорити свої 
інвестиції в рамках структурних фондів, вони 
використовуватимуть ці асигнування для 
національного співфінансування, яке вони, як 
правило, повинні забезпечити самі, щоб отри-
мати наступний транш структурних фондів [5]. 
Через катастрофічну загрозу COVID-19, уряди 
запровадили «подушки» для суб’єктів підпри-
ємницької діяльності. Механізми управління 
ситуаційної ринкової кон’юнктури з метою 
пом’якшення кризового бізнес-середовища  
у туристичній сфері повинні відрізнятися від 
тих, що використовувалися в інших галузях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження впливу пандемії COVID-19 на 
туристичну сферу здійснювалось з точки зору 
соціально-економічної політики як складної, 
багатофакторної категорії, що характеризує 
здатність економіки протистояти дестабілізу-
ючим факторам, котрі загрожують розвитку та 
конкурентоспроможності держави. Механізми 
реалізації соціально-економічної політики 
повинні відповідати особливостям інновацій-
ного розвитку туристичної сфери. Поширення 
цифрових інновацій викликає чітку тенденцію 
активізації суспільства в туризмі, також стає 
помітним поширення моделей державно-при-
ватної співпраці, що має значний вплив на 
інституційні перетворення макроекономічного 
розвитку.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячена стаття. 
Ідентифікація інвестиційних та інноваційних 
ризиків дозволяє запровадити відповідні кроки 
для протидії виникаючій проблемі, а механізми 
виживання в туристичному бізнесі ґрунтуються 
не на стратегії, а на тактиці негайної адаптації. 
Соціально-економічні загрози є чинниками 
незадовільного розвитку сучасної туристич-
ної інфраструктури та рекреаційних закладів 
і обмеженого кола пріоритетних напрямків 

державних наукових напрямків. В умовах гло-
балізації будь-яка економічна турбулентність 
має ефект доміно, при якому соціальні та еко-
номічні аспекти безпеки чітко співвідносяться 
один з одним, а сектор туризму надзвичайно 
вразливий, і різке зниження попиту на послуги 
спричиняє втрату робочих місць [1]. Соціальне 
дистанціонування призводить до трансфор-
мацій соціально-економічного розвитку в гло-
бальному масштабі, пандемія COVID-19 зали-
шила глибокий слід в туристичній індустрії,  
а також втрати та зміну уподобань у виборі від-
починку.

Мета статті полягає в обґрунтуванні нау-
ково-теоретичних засад трансформації соці-
ально-економічної політики світових держав 
внаслідок системного впливу пандемії COVID-
19 у туристичній сфері на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу. Неможливо 
створити повну картину на наслідки кризи,  
з якою бореться світова туристична економіка, 
міжнародні подорожі були джерелом еконо-
мічних вигід і сферою великого культурного 
обміну та водночас численними негативними 
ефектами. Протилежні, неузгоджені рішення, 
відсутність уявлення про те, як має функціо-
нувати економіка під час епідемії, позбавлені 
логіки та аналітичного підґрунтя рішення щодо 
закриття та відкриття індивідуальних форм 
діяльності, дії, що здійснюються на основі полі-
тичних, а не економічних чи соціальних пере-
думов що стосується не тільки окремих країн. 

Глобальний карантин тимчасово блокує 
вищезгадані дисфункції туризму, але водночас 
позбавляє сотні тисяч підприємців можливо-
стей заробітку. Про короткий, але динамічний 
розвиток туризму в період після другої світо-
вої війни можна писати довго, але очевидно, 
що з самого початку явище, яке називають 
«масовим туризмом», було пов’язано із залу-
ченням міжнародного капіталу та розвиток 
глобальних корпорацій та вплив соціальних та 
економічних явищ у глобальному масштабі [7]. 
Соціально-економічні наслідки туристичного 
руху проявляються не тільки у вигляді мате-
ріальних і фінансових потоків, пов’язаних із 
закупівлею товарів і послуг, що надаються для 
туристів і використовуються іншими групами 
споживачів.

Водночас, крім численних функцій, а саме 
відпочинкової, оздоровчої, освітньої, туризм 
характеризується соціально-економічним 
значенням для невеликих регіонів і націо-
нальних господарств – завдяки широкому 
розподілу фінансових ресурсів він здатний не 
тільки створюють прибутки для підприємців та 
процвітання місцевих громад, але найбільше 
сприяти економічній активізації регіонів, поз-
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бавлених інших форм отримання економічних 
вигід. Для таких економік втрата доходів від 
туризму може означати економічну рецесію,  
з якою вони будуть боротися роками. 

Також не слід забувати, що туристичні 
потреби стосуються подорожей як таких,  
а послуги, які визначаються як туризм, в основ-
ному супроводжуються природньо. Ефекти 
мультиплікації, перш за все, стимулюють роз-
виток різноманітної та взаємодоповнюючої 
туристичної послуги, а потім створюють основу 
для розвитку інших форм економічної діяльно-
сті [3]. У разі туристичного посередництва, яке 
відноситься до діяльності з високим індексом 
«інформаційної інтенсивності», а отже є інду-
стрією, що надзвичайно швидко оцифрову-
ється, також помітне зниження доходів.

Вважається, що як швидка короткостро-
кова, так і довгострокова державна підтримка 
необхідні для забезпечення життєздатності та 
конкурентоспроможності секторів транспорту 
та туризму, а також що для мінімізації додат-
кових втрат для сектору та забезпечення його 
довгострокової стійкості. Необхідно наго-
лосити, що нинішня криза також уособлює 
історичну можливість модернізувати туризм  
у світі, зробити його більш стійким та доступні-
шим для людей з обмеженими можливостями 
та почати розглядати його як промислову еко-
систему з власними інвестиційними цілями, 
людським капіталом, потребами в технологіч-
них інноваціях та показниками ефективності.

В умовах пандемічної кризи, коли багато 
транспортних компаній борються за вижи-
вання, надзвичайно важливо продовжувати 
інвестувати в стратегічну транспортну інф-
раструктуру. Плани соціально-економічного 
зростання в транспортному секторі разом із 
підтримкою порятунку існуючих транспортних 
секторів мають зосередитися на інноваційних 
можливостях. Викликає глибоку стурбованість 
запровадження заходів, які можуть не тільки 
спотворити функціонування єдиного ринку та 
вплинути на життя мільйонів громадян, але  
й завдати шкоди туризму та довірі [6]. 
Необхідно підкреслити необхідність підтримки 
та популяризації туристичних територій шля-
хом привабливих пропозицій для відвідувачів 
за умови панування там епідеміологічних та 
соціально-медичних умов.

Вважається, що підприємства та їхні клі-
єнти повинні повністю поважати та виконувати 
всі вимоги щодо охорони здоров’я, гігієни та 
санітарії, включаючи принципи соціального 
дистанціювання, щоб гарантувати безпечні 
умови для відвідувачів і закликати до встанов-
лення єдиних критеріїв оцінки в усьому для 
в’їзного та виїзного туризму. Підтримується 

необхідність встановлення та підтримки най-
вищого рівня безпеки, для яких можна було б 
використовувати сумісні цифрові технології, 
щоб допомогти туристичній індустрії та самим 
туристам, при дотриманні права на захист пер-
сональних даних. Для цього слід розробити 
систему раннього попередження, яка б ефек-
тивно попереджала туристів про будь-які мож-
ливі загрози здоров’ю в країнах призначення, 
щоб протоколи евакуації були ефективними.

Існує необхідність підкреслити важливість 
транскордонних та сезонних працівників  
у секторі туристичних послуг як ключового 
елемента зусиль щодо економічного віднов-
лення та виникає необхідність вжити заходів 
для сприяння їх мобільності і захисту їхніх прав, 
включаючи імплементацію чинного законо-
давства [2]. Важливо домовитися про тимча-
сові, пропорційні та недискримінаційні заходи, 
засновані на наукових даних, для сприяння 
безпечному транзиту та переміщенню між кра-
їнами, на основі обґрунтованої оцінки ризику 
відповідно до міжнародних стандартів. 

Необхідно системно оцінювати наявність 
тестів, які відповідають відповідним умовам,  
і, якщо це можливо, проводити скоординовану 
процедуру закупівлі, щоб отримати найкращі 
умови та найкращу ціну. Для цього держави 
мають використовувати всі доступні інстру-
менти фінансування, щоб гарантувати без-
коштовне тестування для громадян. Є необ-
хідність встановлення стандартів і детальних 
протоколів для загальних гігієнічних заходів 
для різних видів транспорту, вважається, що 
кожен транспортний оператор повинен засто-
совувати уніфіковані заходи для забезпечення 
передбачуваності та чіткості, отже технічні 
експлуатаційні протоколи мають бути переду-
мовою безпечної подорожі.

Виникає потреба забезпечення гнучкості  
в правилах державної допомоги, однак вважа-
ється, що необхідні реалістичні програми, кон-
курентоспроможність, соціальні та екологічні 
стандарти та чіткі галузеві рекомендації щодо 
транспорту і туризму, щоб забезпечити ефек-
тивну координацію між усіма державами та 
забезпечити справедливе, своєчасне і пропо-
рційне використання національних схем ком-
пенсації щоб продовжити обмежений періоду 
часу для усунення втрат, спричинених панде-
мією COVID-19, без надмірного спотворення 
конкуренції.

Сьогодні необхідно розробити туристичну 
стратегію з більш конкретною та деталь-
ною дорожньою картою та довгостроковими 
цілями, включаючи цілі сталого розвитку, 
яка пропонуватиме державам чіткі, страте-
гічні та результативні орієнтовані цілі. Має 
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бути прийнята відповідна стратегія сталого 
туризму із заходами, які повинні застосову-
ватися та дотримуватися всіма державами, 
економічними секторами і всіма туристами. 
Основою для подальших переговорів є про-
позиція щодо плану відновлення, в тому числі 
визнання туризму одним із секторів еконо-
міки, які найбільше постраждали від кризи 
COVID-19, у цьому контексті, є важливість 
інвестицій.

Сьогодні вимагається розробка органі-
заційної структури для працівників у всьому 
ланцюжку створення вартості туристичного 
сектору, у тісній консультації з соціальними 
партнерами та для всіх категорій працівни-
ків. Є обов’язковим переглянути конкретні 
ініціативи та план дій, щоб допомогти їм від-
новитися після пандемії шляхом скорочення 
бюрократії та витрат до фінансувати та підтри-
мувати інвестиції в стратегічні ланцюги ство-
рення вартості [4]. Усі держави повинні мати 
розвинену, сучасну, безпечну та стійку мережу 
інфраструктури, щоб полегшити подорожі та 
збільшити доступність міжнародного туризму. 

Необхідно підтримати відновлення відсут-
ніх регіональних транскордонних залізничних 
сполученням, провести перевірку придатності 
існуючої інфраструктурної мережі та запропо-
нувати негайні додаткові заходи в найменш 
розвинутих і найбільш віддалених районах, 
які часто мають найменш розвинені мережі та 
потребують особливої уваги. Вважається, що 
для покращення управління туризмом на наці-
ональному, регіональному та місцевому рівнях 
необхідно забезпечити підтримку та коорди-
націю шляхом запровадження сертифікації  
у сфері сталого розвитку туризму.

Існує потреба сприяти доступу до фінан-
сування для операторів туристичної індустрії, 
зокрема для дрібних постачальників послуг 
гостинності та громадського харчування  
у всіх сегментах ринку, яким слід приділяти 
особливу увагу та особливу підтримку, таке 
фінансування має підтримувати перехід до 
високоякісних, інноваційних, стійких турис-
тичних продуктів і послуг і надалі сприяти ста-
лому розвитку, подорожей у слабкий сезон  
і географічному розпорошенню туристичних 
потоків. Актуальною є доцільність та потен-
ційні переваги механізму управління кризою 
для туристичного сектора, щоб не тільки адек-
ватно та швидко реагувати на поточну панде-
мію COVID-19, а й підготуватися до майбутніх 
викликів подібного характеру і масштабів.

Висновки і пропозиції. Спалах COVID-19  
показав необхідність інновацій та переосмис-
лення концепції надання послуг, включаючи 
послуги, що передбачають розширення кон-

тактів між людьми. Вважається, що поява нових 
технологій та подальша цифровізація значно 
підвищать привабливість сектору подорожей та 
туризму, а зручні для користувачів платформи 
та нові бізнес-моделі сприятимуть росту, кон-
курентоспроможності та процвітанню сектору. 
Систематичне навчання та перепідготовка 
нинішньої робочої сили в галузі є надзвичайно 
важливими, а особливу увагу слід приділяти 
навичкам ІТ та інноваційним технологіям. 

Сьогодні необхідно надати можливість ство-
ренню онлайн-системи подання заяв на отри-
мання візи, щоб залучити більше іноземних 
туристів, зберігаючи при цьому надійний захист 
кордонів. Тому, потрібно дослідити можливість 
отримання електронних віз, що забезпечують 
віддалений, дешевий та ефективний за часом 
доступ до європейських туристичних напрям-
ків для мандрівників, які потребують візи та чиї 
біометричні дані збиратимуться щоразу, коли 
система в’їзду буде повністю ефективною. 
Важливим є заохочення сталого туризму, який 
сприяє створенню робочих місць, а також зрос-
танню конкурентоспроможності, використову-
ючи переваги бізнес-моделей. 
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На сьогоднішній день роль визначальною 
є роль державного сектора економіки у 
забезпеченні стабільності її функціону-
вання. І діяльність установ державного 
сектору в сучасних економічних умовах, 
коли Україна рухається до євроінтегра-
ції, є важливою. Ведення бухгалтерського 
обліку в установах державного сектору 
займає одну з ключових позицій у загальній 
системі управління державними фінансами 
і є невід’ємною частиною інформаційної 
системи підприємств. Тому актуальними 
є питання щодо модернізації системи бух-
галтерського обліку державного сектору 
економіки та наближення його до міжна-
родних стандартів. Адже бухгалтерська 
інформація є інформаційним джерелом для 
оцінки ефективності діяльності уста-
нов державного сектору і від неї зале-
жить якість управлінських рішень щодо 
їх подальшого розвитку. Наразі держава 
активно реформує бухгалтерський облік 
відповідно до міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку та вивчає питання 
модернізації бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі відповідно до міжнародних 
стандартів.
У статті висвітлено сутність поняття 
«державний сектор економіки», визначено 
суб’єктів державного сектору економіки, 
розглянуто сучасну практику організа-
ції бухгалтерського обліку для установ 
державного сектору економіки в умовах 
його модернізації та гармонізації з між-
народними стандартами, зокрема, наве-
дено роль і особливості функціонування 
установ державного сектору економіки, 
проаналізовано основні засади норма-
тивно-правового забезпечення бухгал-
терського обліку установ державного 
сектору економіки України, досліджено 
основні елементи, принципи, завдання та 
вимоги організації бухгалтерського обліку 
в державному секторі економіки. Запропо-
новано основні напрямками модернізації 
бухгалтерського обліку в державному сек-
торі. Узагальнено висновки та наведено 
пропозиції щодо вдосконалення системи 
бухгалтерського обліку в установах дер-
жавного сектору економіки в умовах сьо-
годення.

Ключові слова: державний сектор еконо-
міки, суб’єкти державного сектору еконо-
міки, модернізація, облік, принципи, особли-
вості, перспективи.

Today, the decisive role is the role of the public 
sector of the economy in ensuring the stability 
of its functioning. And the activity of public 
sector institutions in the current economic 
environment, when Ukraine is moving towards 
European integration, is important. Accounting 
in public sector institutions occupies one of the 
key positions in the general system of public 
finance management and is an integral part of 
the information system of enterprises. Therefore, 
the issues of modernization of the accounting 
system of the public sector of the economy 
and its approximation to international standards 
are relevant. After all, accounting information 
is an information source for assessing the 
effectiveness of public sector institutions and it 
depends on the quality of management decisions 
for their further development. Currently, the state 
is actively reforming accounting in accordance 
with international accounting standards and 
studying the modernization of accounting in the 
public sector in accordance with international 
standards.
The article highlights the essence of the concept 
of «public sector of the economy», identifies the 
subjects of the public sector of the economy, 
considers the current practice of accounting for 
public sector institutions in its modernization 
and harmonization with international standards,  
in particular, the role and features of public 
sector economics, analyzed the basic principles 
of regulatory and legal support of accounting 
of public sector institutions of the economy  
of Ukraine, studied the basic elements, 
principles, objectives and requirements  
of the organization of accounting in the public 
sector of the economy. The main directions  
of modernization of accounting in the public 
sector are offered. Conclusions are summarized 
and proposals for improving the accounting 
system in public sector institutions in the current 
conditions are presented.
Key words: public sector of the economy, 
subjects of the public sector of the economy, 
modernization, accounting, principles, features, 
prospects.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. У сучасних еко-
номічних умовах, коли Україна рухається до 
євроінтеграції, важливою є діяльність підпри-
ємств державного сектору, від ефективності 
функціонування якого значною мірою зале-
жить розвиток економіки. Саме державний 
сектор економіки спроможний забезпечити 
дотримання основних принципів організації 
діяльності економічної моделі ринкового типу 

і створити найбільш сприятливі умови для роз-
витку суспільного виробництва, забезпечення 
соціальних стандартів якості життя та фінансо-
во-економічної безпеки суб’єктів господарю-
вання.

Важливим аспектом в управлінні суб’єк-
тами господарювання є належна організа-
ція та ведення бухгалтерського обліку як 
невід’ємної складової інформаційної системи 
підприємств, адже облікова інформація висту-
пає інформаційним джерелом для оцінювання 
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ефективності функціонування підприємств 
державного сектору і якість управлінських 
рішень щодо подальшого їх розвитку залежить 
саме від неї.

Внаслідок переходу економіки України на 
ринкові принципи зросла потреба в повній 
перебудові не лише методології, а й організа-
ції бухгалтерського обліку відповідно до між-
народної практики. Тому, в даний час держава 
проводить активне реформування бухгал-
терського обліку відповідно до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку і актуаль-
ності набувають дослідження особливостей 
модернізації обліку у державному секторі у 
відповідності з міжнародними стандартами та 
директивами ЄС, пошук шляхів удосконалення 
національних підходів щодо бухгалтерського 
обліку установ державного сектору економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій,  
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Питання обліку 
на підприємствах державного сектору економіки 
привертають увагу багатьох науковців. Серед 
наукових праць, в яких досліджуються питання 
державного сектору економіки, його визначення, 
вплив, управління, проблеми та розвиток в сучас-
них умовах, є роботи багатьох вітчизняних учених, 
таких як: Бондар Ю.А., Боярко І.М., Дехтяр Н.А., 
Дейнека О.В., Лучко M.Р., Зорій Н.М., Хорунжак 
Н.М. та іншіих Разом з тим, питаннями сучасного 
стану вітчизняної облікової системи державного 
сектору економіки, зокрема щодо ефектив-
ності організації обліку, займались такі видатні 
вчені-економісти, як: Бондар М.І., Коваль Л.В., 
Лучко М.Р., Штимер Л.Т., Бенько І.Д., Цятковська 
О., Гевич Л.Л., Осмятенко В.О., Яровенко Т.С., 
Черненко К.В., Cарапіна О. А., Єремян О.М., 
Метелиця В.М. та інші. Проте окремим питанням 
обліку в установах державного сектору еконо-

міки приділено недостатньо уваги. Вони залиша-
ються недостатньо розкритими і обґрунтованими 
і потребують подальшого вивчення.

Метою статті є дослідження економіч-
ної сутності державного сектору, як одного 
із секторів економіки, визначення основних 
суб’єктів державного сектору та визначення 
особливостей сучасного стану та перспектив 
розвитку бухгалтерського обліку в установах 
державного сектору економіки.

Виклад основного матеріалу дослід- 
ження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. У сучасних економічних 
умовах соціально-економічний розвиток країни 
в значній мірі залежить від рівня та ефективності 
державного регулювання економіки. Необхідно 
відмітити, що основою економічного розвитку 
країни є державний сектор економіки, тому прі-
оритетами державного управління мають бути 
необхідність постійного відтворення та підтри-
мання економічного середовища, активіза-
ція реалізації соціально-економічних функцій, 
створення та підтримання балансу економіч-
них інтересів тощо. Державний сектор завжди 
відігравав і буде відігравати вирішальну роль  
у формуванні і розподілі використання фінан-
сових ресурсів країни.

У науковій літературі не існує однозначного 
підходу до визначення сутності поняття «дер-
жавний сектор економіки», конкретизації його 
цілей і завдань, складу та структури, оптималь-
них пропорцій його участі у функціонуванні 
різних сфер економічної діяльності. Це пояс-
нюється складністю самого явища, недостат-
ньою розробленістю в нормативно-правових 
актах і невизначеністю сучасного стану дер-
жавного сектору в економіці Україні [2, с.6].

Сучасна економічна наука розглядає держав-
ний сектор економіки з кількох позицій (рис.1).
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Рис. 1. Підходи до визначення поняття «державний сектор економіки» 
Джерело: побудовано за [8] 
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корпорацій; – віднесені до державних фінансових корпорацій. [14] 

Підходи до визначення поняття «державний сектор економіки» 

Сукупність 
господарських 

суб’єктів,  
що діють  

на основі або за 
участю державної 

власності 

Сфера діяльності, 
яка доповнює 

ринкове 
саморегулювання 

і зорієнтована  
на ліквідацію 

«провалів ринку» 

Специфічний 
економічний 

механізм, який 
використовується 

державою  
для виконання 

функцій 

Ототожнення 
державного 

сектору 
економіки  

з суспільним 
сектором 

Рис. 1. Підходи до визначення поняття «державний сектор економіки»

Джерело: побудовано за [8]
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Згідно з Класифікацією інституційних сек-
торів економіки України державний сектор 
економіки включає всі інституційні одиниці-ре-
зиденти, які: – контролюються одиницями-ре-
зидентами сектору загального державного 
управління; – віднесені до сектору загального 
державного управління; – віднесені до дер-
жавних нефінансових корпорацій; – віднесені 
до державних фінансових корпорацій [14].

Державний сектор утворює сектор держав-
ного управління, що включає органи влади різ-
них рівнів, підвідомчі їм установи та державні 
інституційні одиниці, що входять в сектори нефі-
нансових і фінансових корпорацій. Система дер-
жавних фінансів включає сукупність державного 
та місцевих бюджетів, державні цільові фонди, 
фінанси підприємств і організацій державної та 
комунальної форм власності, державний кредит, 
державні фінансові інститути [9, с. 27].

Функціонування установ державного сек-
тору економіки в конкурентному середовищі 
потребує забезпечення оптимального рівня 
використання матеріальних, трудових, фінан-
сових, інформаційних ресурсів та оцінки 
результатів діяльності установ. У той же час 
акцент на підвищенні конкурентоспроможно-
сті призводить до підвищення ролі облікових, 
податкових і контрольних процесів як складо-
вих управління, навчання та надання своєчас-
ної та достовірної інформації для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень.

Суб’єктами господарювання державного 
сектора економіки є суб’єкти, що діють на 
основі лише державної власності, а також 
суб’єкти, державна частка у статутному капі-
талі яких перевищує п’ятдесят відсотків чи 
становить величину, яка забезпечує державі 
право вирішального впливу на господарську 
діяльність цих суб’єктів [4].

Згідно з Методикою визначення частки дер-
жавного сектору у складі економіки до суб’єк-
тів господарювання державного сектору еко-
номіки належать: 

– суб’єкти, що діють на основі лише державної 
власності: державні підприємства, у тому числі 
казенні підприємства (за Державним класифіка-
тором України ДК 002:2004 «Класифікація органі-
заційно-правових форм господарювання» (далі – 
КОПФГ) коди 140 і 145), об’єднання державних 
підприємств та інших організаційно-правових 
форм (за КОПФГ коди 510, 520, 530, 540 і 590) та 
їх дочірні підприємства (за КОПФГ код 160); 

– суб’єкти, державна частка у статутному 
капіталі яких, перевищує 50% (за КОПФГ коди 
230,231, 232, 235, 240, 250 і 550); 

– суб’єкти, державна частка у статутному 
капіталі яких становить величину, що забез-
печує державі право вирішального впливу 

на господарську діяльність цих суб’єктів (за 
КОПФГ коди 230, 231, 232, 240, 250 і 550) [15].

Інформаційною системою фінансово-гос-
подарської діяльності установ державного 
сектору економіки є бухгалтерський облік. Він 
займає одну з ключових позицій у загальній 
системі управління державними фінансами, як 
інструмент для розширення меж підзвітності 
при використанні державних коштів та активів 
з дотриманням основних принципів бухгал-
терського обліку та фінансової звітності.

Сучасні виклики та реалії сьогодення спри-
яють підвищеній увазі до системи управління 
державними фінансами не тільки в Україні, але 
й в усьому світі. Державні фінанси потребують 
ретельного аналізу цільового використання, що 
можна досягти шляхом ведення достовірного, 
своєчасного та актуального обліку [1, с. 260].

Облік у бюджетній сфері у житті державі 
відіграє важливу роль:

– по-перше, він є інструментом, що дає 
змогу здійснювати керівництво процесом 
виконання бюджету, сприяє дотриманню 
фінансової дисципліни і режиму економії в 
витрачанні бюджетних коштів, виявленню 
додаткових доходів бюджету, що забезпечує 
виконання бюджетом його основної функції, 
а саме, раціонального розподілу і перерозпо-
ділу національного доходу і дотримання необ-
хідних пропорцій в розвитку суспільства;

– по-друге, важливу роль облік у бюджетний 
сфері також відіграє в бюджетному плануванні. 
Так, дані про виконання бюджету за поточний та 
попередні роки є базою для складання бюджету 
на наступний рік, а тому від достовірності цих 
даних залежить якість бюджету, як основного 
фінансового плану держави;

– по-третє, йому належить особлива роль 
в розвитку фінансової науки, тому що резуль-
тати будь-якого дослідження мають практичну 
цінність лише тоді, коли вони спираються на 
реальні факти економічної дійсності, на повну 
та достовірну економічну інформацію [12, с. 13].

Окрім того, необхідно відмітити, що бухгал-
терський облік в установах державного сектору 
економіки має свої специфічні особливості:

– організація обліку в розрізі статей 
бюджетної класифікації;

– окремий облік отриманих асигнувань  
з бюджетів різних рівнів та власних надходжень;

– розподіл обліку видатків за джерелом 
покриття;

– окремий облік касових і фактичних видатків;
– контроль виконання кошторису видатків;
– сувора відповідність обліку і звітності 

вимогам нормативних документів;
– галузева специфіка обліку в установах 

культури, науки, освіти, управління;
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– відсутність попередньої оплати за товари, 
послуги, виконані роботи та ін [7, с. 40].

Ще необхідно наголосити, що установи 
державного сектору економіки є неприбутко-
вими організаціями та функціонують на пра-
вах державної власності, а отже і метою їх 
діяльності є не створення прибутку, а досяг-
нення передбачених планами та кошторисами 
показників, виконання визначених в статуті 
або ж передбачених програмою фінансування 
завдань і функцій. Це також впливає на органі-
зацію ведення бухгалтерського обліку.

Відповідно до законодавства під бухгал-
терським обліком у секторі загального дер-
жавного управління слід розуміти інтегровану 
інформаційну систему, в межах якої суб’єк-
тами бухгалтерського обліку здійснюється 
збирання, вимірювання, реєстрація, накопи-
чення, узагальнення, зберігання та передача 
облікових даних щодо виконання Державного 
і місцевих бюджетів і кошторисів внутрішнім  
і зовнішнім користувачам.

Мета бухгалтерського обліку в секторі 
загального державного управління полягає 
в інформаційному забезпеченні виконання 
Державного і місцевих бюджетів органами 
Державного казначейства України та кошто-
рисів – розпорядниками бюджетних коштів. 
Предмет бухгалтерського обліку в секторі 
загального державного управління слід іден-
тифікувати як процес виконання Державного 
та місцевих бюджетів і кошторисів, здійсню-
ваних органами Державного казначейства 
України та бюджетними установами, відпо-
відно [5, с. 185].

Основними завданнями бухгалтерського 
обліку установ державного сектору економіки є:

– дотримання вимог діючих законодавчих  
і нормативно-правових актів;

– повне документування всіх господар-
ських операцій;

– постійна систематизація інформації, що 
міститься у первинних документах, в регістрах 
синтетичного і аналітичного обліку;

– своєчасне складання та подання фінан-
сової, бюджетної та інших видів звітності;

– забезпечення контролю за раціональним 
та ефективним використанням коштів бюджет-
ної установи за цільовим призначенням відпо-
відно до затвердженого кошторису;

– забезпечення повноти і своєчасності 
проведення інвентаризації матеріальних цін-
ностей, грошових коштів і розрахунків;

– своєчасне запобігання негативним яви-
щам у діяльності, виявлення і мобілізація вну-
трішньогосподарських резервів для раціо-
нального зниження видатків та використання 
ресурсів;

– своєчасне формування повної, досто-
вірної облікової інформації про господарські 
процеси та результати діяльності, необхідної 
для оперативного управління та забезпечення 
інформаційних потреб зовнішніх користувачів.

В даний час, коли Україна знаходиться на 
шляху до євроінтеграції, постає важливим 
питання гармонізації бухгалтерського обліку 
згідно з міжнародними стандартами. Тому 
на сьогодні в Україні триває процес рефор-
мування системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності в державному секторі  
з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку для державного сек-
тору шляхом запровадження національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
в державному секторі, розроблених на основі 
міжнародних стандартів.

На виконання Стратегії модернізації системи 
бухгалтерського обліку в державному секторі на 
2007–2015 роки [16], було здійснено ряд заходів 
з удосконалення системи бухгалтерського обліку 
в державному секторі, зокрема, прийняті в пов-
ному обсязі національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку в державному секторі, 
застосування яких передбачено Бюджетним 
кодексом України та Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність  
в Україні». Крім цього, затверджено план рахун-
ків бухгалтерського обліку в державному секторі, 
розроблений з урахуванням бюджетної класи-
фікації, який містить субрахунки для відобра-
ження в бухгалтерському обліку інформації про 
операції з виконання бюджетів, розпорядників 
бюджетних коштів та фондів загальнообов’язко-
вого державного соціального і пенсійного стра-
хування, та порядок його застосування; форми 
фінансової звітності та порядок їх заповнення; 
типове положення про бухгалтерську службу 
бюджетної установи.

У продовження завдань зазначеної 
Стратегії Міністерством фінансів України було 
розроблено Стратегію модернізації системи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
в державному секторі на період до 2025 року 
[17], реалізація основних завдань якої дасть 
змогу продовжити модернізацію системи бух-
галтерського обліку та підвищити рівень яко-
сті та порівнянності фінансової інформації. 
Зокрема, нею передбачається досягнення 
таких результатів:

– підвищення рівня відкритості, достовірно-
сті та прозорості фінансової звітності з метою 
забезпечення ефективності прийняття управ-
лінських рішень у сфері державних фінансів;

– забезпечення порівнянності показни-
ків фінансової звітності державного сектору 
України та державного сектору інших країн;
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– забезпечення консолідації фінансової 
звітності на різних рівнях;

– запровадження якісно нової системи під-
готовки та перепідготовки кадрів бухгалтер-
ських служб суб’єктів державного сектору;

– підвищення статусу керівників бухгалтер-
ських служб суб’єктів державного сектору та 
ефективності їх діяльності.

Отже, з метою удосконалення законодав-
чого врегулювання було ухвалено цілу низку 
нормативно-правових актів (табл. 1).

Нагальна потреба адаптації вітчизняного 
обліку державного сектору економіки з між-
народними стандартами обліку та звітності 
зумовила низку новітніх заходів з модерніза-

Таблиця 1
Основні нормативно-правові акти для забезпечення бухгалтерського обліку  

на підприємствах державного сектору

№ 
з/п Нормативний акт Зміст

1. Бюджетний кодекс України  
від 08.07.2010 № 2456-VI.

Визначає засади бюджетної системи 
України, її структуру, принципи, правові 
засади функціонування, основи бюджетного 
процесу і міжбюджетних відносин; відпові-
дальність за порушення бюджетного зако-
нодавства

2.
Закон України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні»  
від 16.07.1999 р. № 996-XIV

Визначає принципи регулювання, організа-
ції, ведення бухгалтерського обліку  
і складання фінансової звітності. Він поши-
рюється на всіх юридичних осіб, незалежно 
від їх організаційно-правових форм і форм 
власності

3.
Методичні рекомендації щодо облікової полі-
тики суб’єкта державного сектору, затверджені 
наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11

Застосовуються суб’єктами державного 
сектору при визначенні облікової політики  
і складанні відповідного розпорядчого доку-
мента

4.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Типового положення про бухгал-
терську службу бюджетної установи», затвер-
джена постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59

Визначає завдання та функціональні 
обов’язки бухгалтерської служби  
бюджетної установи.

5. Національні положення (стандарти)  
бухгалтерського обліку в державному секторі

Визначають методологічні засади форму-
вання у бухгалтерському обліку та розкриття 
у фінансовій звітності інформації про об’єкт 
обліку у державному секторі.

6.
План рахунків бухгалтерського обліку  
в державному секторі, затверджений  
наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203

План рахунків є переліком рахунків і субра-
хунків для узагальнення інформації  
про факти діяльності суб’єктів державного 
сектору у бухгалтерському обліку

7.

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтер-
ського обліку для відображення операцій  
з активами, капіталом та зобов’язаннями  
розпорядниками бюджетних коштів і держав-
ними цільовими фондами, затверджена  
наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219

Наводиться типова кореспонденція субра-
хунків бухгалтерського обліку для відобра-
ження операцій з активами, капіталом  
та зобов’язаннями розпорядниками 
бюджетних коштів і державними цільовими 
фондами

8.

Порядок складання типових форм меморіаль-
них ордерів та інших облікових регістрів суб’єк-
тів державного сектору, затверджений наказом 
Мінфіну від 08.09.2017 № 755

Застосовується при складанні типових 
форм меморіальних ордерів та інших облі-
кових регістрів розпорядниками бюджетних 
коштів та державними цільовими фондами

ції нормативного та методичного характеру. 
Запровадження НП(С)БОДС зумовлено необ-
хідністю підвищення якості та достовірності бух-
галтерської інформації у державному секторі 
для потреб управління на підставі отриманих 
аналітичних оцінок та висновків щодо раціональ-
ності використання основних засобів [3, с. 68].

Згідно з вимогами Бюджетного Кодексу 
України суб’єкти державного сектору, а саме 
розпорядники бюджетних коштів ведуть бух-
галтерський облік і складають фінансову 
звітність відповідно до НП(С)БОДС та інших 
нормативно-правових актів щодо ведення бух-
галтерського обліку в порядку, встановленому 
Міністерства фінансів України.
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На сьогоднішній день затверджено та 
запроваджено 20 НП(С)БОДС, запровадження 
яких відбулося у три етапи: у 2015 році було 
запроваджено – 9 стандартів; у 2017 році – 
10 стандартів, а у 2018 році – 1 стандарт. Однак, 
розпорядники бюджетних коштів за об’єктив-
них причин можуть застосовувати не всі діючі 
стандарти. Їх перелік залежить від наявності  
у розпорядника бюджетних коштів як суб’єкта 
ведення бухгалтерського обліку певних об’єк-
тів обліку.

Також для суб’єктів державного сектору в 
Україні на законодавчому рівні затверджено 
План рахунків бухгалтерського обліку в дер-
жавному секторі [3]. Особливістю його побу-
дови є те, що у ньому за десятковою систе-
мою наведені коди (номери) й найменування 
синтетичних рахунків й субрахунків. Перша 
цифра балансового рахунку визначає клас 
рахунків, друга – номер синтетичного рахунку, 
третя – ідентифікатор суб’єкта державного 
сектору (1 – розпорядники бюджетних коштів; 
2 – державні цільові фонди; 3 – державний 
бюджет; 4 – місцеві бюджети, 5 – рахунки орга-
нів Казначейства), четверта цифра – номер 
субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0).

Проте аналіз законодавчого забезпечення 
використання такого Плану рахунків показав, 
що існують проблемні питання, які впливають 
на порядок його ведення, зокрема для яких 
суб’єктів господарювання він розроблений.

Необхідно відмітити, що крім того, що 
для різних суб’єктів державного господар-
ства прийнято використовувати той чи інший 
План рахунків, стандарти бухгалтерського 
обліку також відрізняються. Зокрема, дер-
жавні нефінансові та фінансові установи 
дотримуються нормативно-правових актів 
окремих НП(С)БО та МСБО, а установи 
загального державного управління – НП(С)
БОДС та МСБОДС.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність 
розпорядників бюджетних коштів ґрунтується 
на принципах бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності:

– автономності суб’єкта державного сек-
тору, за яким кожний суб’єкт державного сек-
тору, наділений відповідними повноважен-
нями щодо використання бюджетних коштів, 
розглядається відокремленим від суб’єкта 
державного сектору, який його утворив;

– безперервності діяльності, який перед-
бачає оцінку активів і зобов’язань суб’єкта 
державного сектору виходячи з припущення, 
що його діяльність триватиме далі;

– періодичності, який передбачає розподіл 
діяльності на певні періоди з метою складання 
фінансової звітності;

– історичної (фактичної) собівартості, за 
яким пріоритетною є оцінка активів виходячи  
з витрат на їх виробництво та придбання;

– нарахування та відповідності доходів 
і витрат, за яким для визначення фінансо-
вого результату звітного періоду слід зіста-
вити доходи звітного періоду з витратами, 
які були здійснені для отримання цих доходів. 
При цьому доходи і витрати відображаються  
в обліку і звітності у момент їх виникнення неза-
лежно від часу надходження і сплати грошей;

– повного висвітлення, згідно з яким фінан-
сова звітність повинна містити всю інформа-
цію про фактичні та потенційні наслідки опера-
цій та подій, яка може вплинути на рішення, що 
приймаються на її основі;

– послідовності, який передбачає постійне 
(із року в рік) застосування обраної облікової 
політики. Зміна облікової політики повинна 
бути обґрунтована і розкрита у фінансовій 
звітності;

– обачності, згідно з яким методи оцінки, 
що застосовуються в бухгалтерському обліку, 
повинні запобігати заниженню оцінки зобов’я-
зань та витрат і завищенню оцінки активів  
і доходів суб’єкта державного сектору;

– превалювання змісту над формою, за 
яким операції повинні обліковуватись відпо-
відно до їх сутності, а не лише виходячи з юри-
дичної форми;

– єдиного грошового вимірника, який 
передбачає вимірювання та узагальнення всіх 
операцій у фінансовій звітності в єдиній гро-
шовій одиниці [11].

Установи державного сектору ведуть облік 
і складають звітність відповідно до чинного 
законодавства, визначають результати вико-
нання кошторису за рік, несуть майнову та 
правову відповідальність перед державою, 
сплачують встановлені для бюджетних уста-
нов податки, проводять розрахунки з персо-
налом, з дебіторами та кредиторами. Всі ці 
ознаки відповідають принципу автономності, 
який притаманний і бюджетному бухгалтер-
ському обліку.

Вони здійснюють свою господарсько- 
фінансову діяльність безперервно, відобра-
жаючи її в системі бухгалтерського обліку, що 
є ознакою принципу безперервності. Згідно 
з цим принципом ресурси бюджетної уста-
нови відображаються в обліку за ціною їх при-
дбання або виробництва. Доходи бюджетної 
установи, отримані як бюджетне асигнування 
та надходження коштів спеціального фонду,  
а також витрати відображаються в обліку та 
звітності безперервним зростаючим підсум-
ком із початку року, що дає змогу визначити 
на будь-яку звітну дату стан виконання кошто-
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рису як за загальним, так і за спеціальним 
фондами, а наприкінці року результат його 
виконання загалом.

Тому дотримання принципів дозволяє спря-
мовувати обліковий процес на інформацій-
но-аналітичне забезпечення системи управ-
ління державними фінансами, забезпечення 
системи стратегічного бюджетного плану-
вання, досягнення ефективності всієї аспектів 
діяльності установи – як фінансової, так і гос-
подарської [18, с. 135].

З даного дослідження можна відзначити, 
що модернізація державного сектору потре-
бує формування єдиної правової та норматив-
но-правової структури, що відповідає міжна-
родним вимогам і нормам, кращої методології 
звітності та запровадження інформаційних тех-
нологій. Адже автоматизація бухгалтерського 
обліку та використання нових технологій свід-
чать про необхідність розробок їх застосування 
на практиці з метою вирішення різних облікових 
завдань. Перспективи цих сфер дослідження 
мають покращити планування організацію праці 
облікового персоналу та підвищити ефектив-
ність діяльності установ державного сектору.

Також із запропонованих напрямків модер-
нізації бухгалтерського обліку в державному 
секторі та розвитку державних наукових уста-
нов можна виділити наступні:

– удосконалення системи управлінського 
обліку, контролю та аудиту в системі органів 
казначейства як основний фактор модерніза-
ції державного бухгалтерського обліку;

– запровадження методу нарахувань у дер-
жавному секторі та застосування інформацій-
них технологій при реформуванні управління 
державними фінансами;

– управління людськими ресурсами як фак-
тор впровадження змін у контексті реформування 
бухгалтерського обліку в державному секторі;

– інтегрування плану рахунків бюджетного 
обліку із бюджетною класифікацією;

– удосконалення складу показників і змі-
сту фінансової звітності, організації роботи та 
запровадження електронного документообігу 
між казначейством і розпорядниками бюджет-
них коштів;

– збільшення обсягу фінансування фунда-
ментальних досліджень державою;

– вирішення соціальних проблем і підви-
щення оплати праці працівникам бюджетних 
(наукових) установ;

– залучення в економіку країни результатів 
науково-технічної діяльності;

– активне міжнародне співробітництво 
[6, с. 239].

Міжнародною практикою встановлені 
чотири основні фактори еволюції, що є пере-

думовами модернізації системи бухгалтер-
ського обліку в державному секторі:

– Ефективне управління. Кожна держава 
намагається лімітувати державні видатки та 
борг. Для цього затверджуються бюджетні 
програми, головні розпорядники коштів звіту-
ють про виконання цих програм, а бюджетний 
облік враховує результати аналізу витрат, про-
веденого із використанням даних майнового 
обліку.

– Прозоре управління. Посилення контр-
олю за державними фінансами дає можливість 
керівництву держави задовольнити потребу  
в інформації з боку фінансових операторів 
(рейтингові агенції, банки) і зарубіжних парт-
нерів (СОТ, ЄС).

– Поява нових інформаційних техноло-
гій. Сучасні технології типу систем плану-
вання ресурсів підприємства ERPS (Enterprise 
Resource Planning System) здатні надавати 
інформацію за всіма аспектами (бюджетну, 
фінансову, управлінську) та забезпечити мож-
ливість здійснення контролю операцій і аудиту.

– Розповсюдження міжнародних стан-
дартів. Бюджетний облік не є предметом 
міжнародних стандартів, тоді як майновий 
облік поступово переходить до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку для дер-
жавного сектору IPSAS (International Public 
Sector Accounting Standards), що застосову-
ються у багатьох країнах. Стандартами IPSAS 
визначено правила представлення бюджет-
ного результату і переходу від бюджетного до 
фінансового результату [10].

Отже, питання модернізації бухгалтер-
ського обліку в установах державного сектору 
є одним з пріоритетних напрямків діяльності 
державного сектору економіки.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
На основі проведеного дослідження встанов-
лено, що державний сектор є одним із важ-
ливих компонентів економіки загалом і його 
значення та основні закономірності функціо-
нування є важливими, оскільки якісні та кіль-
кісні показники ефективності функціонування 
фінансів державного сектору економіки ста-
новлять основу розробки та оцінки результатів 
реалізації економічної політики країни.

Враховуючи всі трансформаційні процеси, 
які відбуваються в економіці країни, важливим і 
актуальним є і питання бухгалтерського обліку 
в установах державного сектору. Оскільки 
зростає роль інтеграції економіки до світо-
вого економічного простору то надзвичайно 
важливим є особливості організації ведення 
бухгалтерського обліку в установах держав-
ного сектора у відповідності з міжнародними 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

60 Випуск 29. 2022

вимогами. Результатом реформування є вдо-
сконалення нормативної бази та розроблення 
Стратегії модернізації системи бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності в держав-
ному секторі на період до 2025 року.

Правильно організований бухгалтер-
ський облік є запорукою ефективності діяль-
ності будь-якого суб’єкта господарювання. 
Необхідність підвищення якості та достовірно-
сті інформації, прозорості державних фінансів 
та забезпечення повного відображення нагро-
маджених даних у звітності є головною метою 
реформування бухгалтерського обліку в уста-
новах державного сектору. Адже своєчасне, 
повне та достовірне відображення у звітності 
установи всіх операцій дасть змогу керівникові 
приймати управлінські рішення, аналізувати 
роботу установи і контролювати цільове вико-
ристання бюджетних коштів на основі затвер-
дженого кошторису. Оптимальна організація 
облікового процесу в державній установі важ-
лива для регулювання економічного розвитку 
сфери державних фінансів у цілому.
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У статті теоретично узагальнено досвід 
та специфіку діяльності депутатів місце-
вих рад в державах-членах Європейського 
Союзу. Визначено, що перспективи впрова-
дженні тієї чи іншої іноземної практики важ-
ливо попередити можливі страхи громадян, 
спробувати визначити їх завчасно та про-
працювати в рамках інформаційної кампанії, 
щоб уникнути потенційного спротиву. Саме 
тому в цих процесах особливо важливою є 
теоретична розробка ролі та функцій депу-
тата місцевої ради, який має перебувати в 
постійній комунікації з жителями громади, 
розуміти, які настрої панують та прово-
дити інформування населення щодо потен-
ційно складних чи конфліктних питань, які 
можуть виникати в ході впровадження інно-
ваційних практик запозичених у країн ЄС.
Варто зазначити, що провідна роль регіо-
нального самоврядування в системі управ-
ління державними справами була харак-
терною рисою для фактично всіх країн 
Європейського Союзу в той чи інший період 
їх становлення. Наразі особливої актуаль-
ності набуває вивчення досвіду інших країн 
щодо інституалізації правового статусу 
виборних представників територіальних 
громад та позитивних практик, які вже 
підтвердили свою ефективність в країнах 
Європейського Союзу. 
Серед ключових: стандартизована система 
контролю за діяльністю депутатів місце-
вих рад (з залученням цифрових техноло-
гій: онлайнмоніторингу; е-консультування; 
проведення е-соціальних опитувань, тощо); 
створення системи чіткої кореляції між 
юридичними обов’язками та політичною 
відповідальністю депутата місцевої ради; 
розробка стратегії реформування за прин-
ципами цілісності, збалансованості та 
послідовності, її інформаційна підтримка). 
Зважаючи на те, що Україна активно впро-
ваджує курс на інтеграцію з Європейським 
Союзом. Розпочата в 2014 році реформа 
децентралізації влади була покликана при-
вести адміністративно-територіальний 
устрій та систему місцевого самовряду-
вання країни у відповідність до європейських 
стандартів. Тому, саме досвід країн Євро-
пейського Союзу є показовим та релевант-
ним для запозичення в контексті підвищення 
ефективності діяльності депутата місце-
вої ради в системі публічного управління в 
Україні. 

Ключові слова: місцеве самоврядування,де-
путат, Європейський Союз, ефективність.

The article theoretically summarizes the 
experience and specifics of the activity  
of deputies of local councils in the member states 
of the European Union. It is determined that the 
prospects for the implementation of a foreign 
practice is important to prevent possible fears of 
citizens, try to identify them in advance and work 
on an information campaign to avoid potential 
resistance. That is why in these processes it 
is especially important to theoretically develop 
the role and functions of a local council deputy, 
who should be in constant communication 
with community members, understand the 
mood and inform the public about potentially 
difficult or conflicting issues that may arise 
during innovation. practices borrowed from EU 
countries.
It should be noted that the leading role of regional 
self-government in the system of public affairs 
management was a characteristic feature of 
virtually all countries of the European Union 
in one or another period of their formation. 
Currently, it is especially important to study the 
experience of other countries in institutionalizing 
the legal status of elected representatives of 
territorial communities and positive practices that 
have already proven their effectiveness in the 
European Union.
Among the key ones: a standardized system 
of control over the activities of deputies of 
local councils (involving digital technologies: 
online monitoring; e-consulting; conducting 
e-social surveys, etc.); creation of a system 
of clear correlation between legal duties and 
political responsibility of a local council deputy; 
development of a reform strategy based on the 
principles of integrity, balance and consistency, 
its information support).
Given that Ukraine is actively pursuing a course 
of integration with the European Union. The 
decentralization reform launched in 2014 was 
aimed at bringing the country’s administrative 
and territorial structure and system of local self-
government in line with European standards. 
Therefore, the experience of the European 
Union is indicative and relevant for borrowing 
in the context of improving the efficiency of the 
local council member in the system of public 
administration in Ukraine.
Key words: local self-government, member  
of local council, European Union, efficiency.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Наразі Україна активно впроваджує 
курс на інтеграцію з Європейським Союзом. 

Розпочата в 2014 році реформа децентралізації 
влади була покликана привести адміністратив-
но-територіальний устрій та систему місцевого 
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самоврядування країни у відповідність до євро-
пейських стандартів. Тому, саме досвід країн 
Європейського Союзу є показовим та релевант-
ним для запозичення в контексті підвищення 
ефективності діяльності депутата місцевої ради 
в системі публічного управління в Україні. Не 
можна просто копіювати «кращі практики» сусі-
дів, депутати повинні активно досліджувати 
питання та розробляти реформи з урахуван-
ням особливостей власного муніципалітету. 
Так, певні інструменти та реформи можуть бути 
абсолютно ефективними в одних країнах чи регі-
онах, а в іншому регіоні, країні чи за інших обста-
вин жодних позитивних результатів показувати 
не будуть. Тому, сьогодні необхідним є дослі-
дження кращих практик європейських країн  
в питанні діяльності депутатів місцевих рад, та 
перспектив їх подальшого впровадження в укра-
їнських реаліях.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Джерельну базу дослідження фор-
мують роботи таких авторів: В. Куйбіди, 
В. Мамонової, В. Бакуменка, П. Ворони, 
В. Шарій, Н. Фоміцької, В. Воротіна, Я. Жаліло, 
В. Вакуленка, О. Васильєвої та ін. Окремі 
питання статусу депутата місцевої ради 
досліджувалися у роботах З. Назаренко, 
Б. Каліновського, І. Павленко, А. Швець та 
інших. Незважаючи на наукову цінність наявних 
досліджень, ще невирішеними залишається 
низка питань теоретичного, функціонального 
та оцінного аспектів діяльності депутата міс-
цевої ради у системі громадського управління.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. 

При впровадженні тієї чи іншої іноземної 
практики важливо попередити можливі страхи 
громадян, спробувати визначити їх завчасно 
та пропрацювати в рамках інформаційної кам-
панії, щоб уникнути потенційного спротиву. 
Саме тому в цих процесах особливо важли-
вою є теоретична розробка ролі та функцій 
депутата місцевої ради, який має перебувати 
в постійній комунікації з жителями громади, 
розуміти, які настрої панують та проводити 
інформування населення щодо потенційно 
складних чи конфліктних питань, які можуть 
виникати в ході впровадження інноваційних 
практик запозичених у країн ЄС.

Мета статті. Визначити специфіку діяльно-
сті депутатів місцевих рад в державах-членах 
Європейського Союзу та перспективу запо-
зичення позитивних практик для перенесення  
в Українські реалії.

Виклад основного матеріалу. Перш за 
все, варто зазначити, що провідна роль регі-
онального самоврядування в системі управ-
ління державними справами була характерною 

рисою для фактично всіх країн Європейського 
Союзу в той чи інший період їх становлення. 
Так, в сусідній до України Польщі існує два 
рівня місцевого самоврядування:

– на рівні воєводств;
– на рівні повітів;
Регіональна політика країн ЄС чітко структу-

рована та внормована цілим рядом міжнарод-
них документів. Ключові акти було прийнято 
Радою Європи (РЄ) та Європейського Союзу. 

Серед них варто виокремити:
1. Європейську хартію місцевого самовря-

дування 1985 р. Ратифіковану Законом України 
«Про ратифікацію Європейської хартії місце-
вого самоврядування» від 15 липня 1997 р. 

2. Європейську конвенцію про основні 
принципи транскордонного співробітництва 
між територіальними громадами або орга-
нами влади 1980 р. Ратифікована Україною від 
9 грудня 1997 р. 

3. Європейську хартію регіональних мов або 
мов меншин 1992 р. Ратифікована Україною 
24 грудня 1999 р. 

4. Європейську хартію міст, прийнята Кон- 
гресом місцевих і регіональних влад РЄ 1992 р. 

5. Європейську хартію участі молоді в муні-
ципальному та регіональному житті 1992 р. 

6. Проект Європейської хартії регіональ-
ного самоврядування – червень 1997 р.

7. Декларація про регіоналізм в Європі, 
прийнята Асамблеєю європейських регіонів 
4 грудня 1996 р. [2]. 

Як і більшість сфер всередині союзу, регіо-
нальна політика країн ЄС регулюється рядом 
принципів, яких мають дотримуватись краї-
ни-учасниці. Серед ключових принципів:

– Співфінансування – кошти ЄС мають поєд-
нуватися із власними коштами держав-членів, 
а не заміщати державне фінансування; 

– Партнерства – співпраця Європейської 
Комісії та органів влади національного, регіональ-
ного та місцевого рівнів країни, а також співпрацю 
з економічними та соціальними партнерами; 

– Субсидіарності – заходи мають відбува-
тися на якомога нижчому рівні самоврядування 
(втручання Інституції ЄС тільки при неспромож-
ності держави забезпечити ефективне впрова-
дження нової регіональної політики); 

– Програмування – наявність довготерміно-
вих політичних стратегій, системне вирішення 
проблем у регіоні. 

– Концентрація – кошти ЄС будуть спрямо-
вані для забезпечення соціально-економічної 
рівності в Європі (регіонам, які перебувають у 
найменш розвинутому стані);

– Координація – ефективне використання 
коштів структурних фондів на пріоритетні 
напрями [1 с. 101–102; 277]. 
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Крім того, європейська реформа місце-
вого самоврядування передбачає дотримання 
трьох ключових основ:

– участь;
– автономія;
– результативність.
Саму ж результативність роботи громади, 

яка є основною функцією для самоврядування, 
визначають з показників:

– легітимності;
– ефективності;
– результативності;
Крім наявних ресурсів та перелічених вище 

показників ефективності, депутатам місцевих 
рад потрібно розуміти контекст проведеної 
реформи та те, які початкові умови сформо-
вано для муніципалітетів на державному рівні. 
Щоб мати можливість об’єктивно сформувати 
для себе релевантну модель подальшого роз-
витку громади.

Цікавим в цьому контексті є досвід країн де 
реформа в подальшому призвела до підви-
щення рівня локальної демократії – Франція, 
Польща. Крім того, корисним для депутата 
буде дослідження впровадження в країнах ЄС 
партисипативних та інноваційних інструментів 
на рівні муніципалітету. Для запозичення від-
повідних кращих практик варто обрати реле-
вантну вашій громаду, співставивши їх за:

– територією;
– населенням;
– ресурсним забезпеченням;
– природними особливостями.
Головне – реформи мають бути адаптовані 

саме під потреби та запити вашої громади. 
Також, вони обов’язково повинні врахувати 
національні, регіональні та локальні особли-
вості території. Те, що ефективно себе пока-
зує в країнах Прибалтики не завжди буде 
так само ефективно працювати, наприклад,  
в Португалії.

Є ряд універсальних позитивних практик в 
країнах Європейського Союзу, які в перспек-
тиві можуть бути імплементовані в українських 
реаліях з урахуванням специфічних умов та 
потреб різних муніципалітетів, а тому осо-
бливо цікаві нам в контексті цього дослідження 
[3, с. 312–313]. 

1. Стандартизована система контролю  
за діяльністю депутатів місцевих рад.

Ця практика дуже позитивно зарекомен-
дувала себе в більшості країн Європейського 
Союзу. При цьому, з залученням цифрових 
технологій та переваг, які Україні вже надала 
діджиталізація, можна сформувати практично 
будь-яку систему звітності онлайн, щоб отри-
мувати інформацію у зручному саме для вашої 
громади форматі.

Серед найбільш популярних інструментів 
виокремлюють:

– онлайнмоніторинг;
– е-консультування; 
– проведення е-соціальних опитувань.
Такий нестандартний та відкритий підхід  

до процедури звітності депутата місцевої ради 
сприяє встановленню надійного громадського 
контролю, адже формат привертає увагу 
спільноти та дає можливість депутату отри-
мати практично моментальний фідбек.

Серед позитивних наслідків впровадження 
подібних практик:

– встановлення надійного громадського 
контролю; 

– захист від свавілля влади, покращення її 
результативності; 

– захист місцевої автономії 
«Проте політики мають пам’ятати, що різні 

завдання та різні схеми співпраці у питаннях 
надання послуг вимагають різних (поєднань) 
підзвітних механізмів. Вони також повинні 
пам’ятати, що ці моделі контролю та підзвітно-
сті передбачають досить високий рівень соці-
альної та політичної довіри, а також наявність 
сильного громадянського суспільства, що не 
можна приймати як даність в усіх європей-
ських країнах та регіонах» [3, с. 313–314].

2. Створення системи чіткої кореляції між 
юридичними обов’язками та політичною від-
повідальністю депутата місцевої ради. 

В цьому контексті дуже складним також 
є наявність неузгодженості між місцевими 
зобов’язаннями та відповідальністю. Так, тра-
пляються ситуації, коли на депутата місцевої 
ради покладається політична відповідальність 
за ситуацію в якій він юридично не має жодних 
зобов’язань. Це призводить до плутанини та 
зниження загального рівня довіри чи інтерак-
ції з політикам. Саме тому, потрібно перекона-
тись, що типи зобов’язань та відповідальності 
у відповідають одне одному. 

Інший тип подібного конфлікту в Україні був 
характерний для першого періоду після завер-
шення децентралізації влади – коли території 
вже отримали значно більші повноваження 
та можливості, але ще не мали достатньо 
ресурсу, щоб забезпечити їх реалізацію.

О. Чернеженко для подолання подібного 
дисбалансу радить принцип «фіскальної екві-
валентності, що потрібно брати до уваги полі-
тикам при розробці майбутніх підходів до 
реформування. Це є вирішальним внеском 
у досягнення «належного місцевого вряду-
вання», з усіма його складовими, такими як 
верховенство права, прозорість, підзвітність, 
ефективність, результативність та надання 
послуг» [3, с. 317–318]. 
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3. Розробка стратегії реформування  
за принципами цілісності, збалансованості  
та послідовності, її інформаційна підтримка.

Попри те, що будь-яка реформа має почи-
натись з ґрунтовного дослідження та розробки 
концепту, щоб уникнути проблемних моментів 
ще на етапі її створення та запуску, в Україні 
ця практика не завжди виконується сумлінно. 
Особливо це стосується локальних рішень та 
реформ.

Проте, часто обрати єдиний вірний варі-
ант розвитку подій вкрай важко. Так, реформи 
з об’єднання територіальних громад, що 
відбулися в багатьох європейських країнах 
(Приклад: Латвія), з одного боку, часто роз-
глядаються як загроза локальній демократії,  
а з іншого – більші муніципалітети здатні при-
вертати до себе більш компетентних кандида-
тів на місцеві мандати [5, р. 193–224]. 

В якості фактору підвищення ефективності 
роботи депутата місцевої ради деякі вчені 
включають імперативний мандат та достро-
кове відкликання депутатів місцевих рад.

Це, мабуть, одна з найбільш складних  
в реалізації та суперечливих світових практик 
в цій царині. Вона походить з Римського права 
і фактично являє собою делегування вибор-
цями конкретних завдань для реалізації обра-
ними на місцевих виборах депутатами. 

У випадку, якщо депутат відмовляється чи 
не може реалізувати поставлене завдання, 
виборцч отримують право на їх дочасне від-
кликання з посади – позбавлення мандату. 

Варто зазначити, що в європейських кра-
їнах практика імперативного мандату сьо-
годні прийнято вважати великою мірою неде-
мократичною і тому вона практично відсутня  
в державах – членах ЄС. Проте, подібне право 
на загальнонаціональному рівні наразі перед-
бачено у законодавстві ФРН: уряди земель 
мають право відкликати своїх депутатів  
із Бундесрату. Також, на місцевому рівні проце-
дура відкликання депутатів передбачена лише 
в деяких кантонах Швейцарії (Берн, Золотурн, 
Тічіно, Тургау, Урі, Шаффхаузен) [41]. Більш 
широко імперативний мандат застосовується 
в США (18 штатів) та провінціях Канади [6].

В більшості ж держав – учасниць Євро- 
пейського Союзу питання підконтрольності  
та політичної відповідальності органів місцевого 
самоврядування врегульовано за допомогою:

– впровадження дієвих механізмів місцевої 
демократії, 

– удосконалення місцевої виборчої системи.
Висновки. Наразі особливої актуальності 

набуває вивчення досвіду інших країн щодо 
інституалізації правового статусу виборних 
представників територіальних громад та пози-
тивних практик, які вже підтвердили свою 
ефективність в країнах Європейського Союзу. 

Серед ключових: стандартизована система 
контролю за діяльністю депутатів місцевих рад 
(з залученням цифрових технологій: онлайнмо-
ніторингу; е-консультування; проведення е-со-
ціальних опитувань, тощо); створення системи 
чіткої кореляції між юридичними обов’язками 
та політичною відповідальністю депутата міс-
цевої ради; розробка стратегії реформування 
за принципами цілісності, збалансованості та 
послідовності, її інформаційна підтримка).
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У статті проаналізовано системні прин-
ципи та міжнародний досвід залучення сис-
теми штучного інтелекту для масового 
надання інформаційно-консультативних та 
продуктових послуг населенню децентралі-
зованих (або аналогічних їм) громад, а також 
запропоновано підходи для раціонального 
запровадження елементів та основ такої 
системи в практику надання публічних 
послуг структурами децентралізованих 
громад в Україні. Стаття розглядає явище 
та запроектовані алгоритми використання 
штучного інтелекту для надання публічних 
послуг населенню децентралізованих гро-
мад у якості сталої системи надшвидкої вза-
ємодії між органами управління громадами 
та споживачами послуг, оформлює появу 
цифрового стандарту комунікації, визначає 
цифрові звички обох сторін комунікації та її 
сутність в умовах постійного розвитку дід-
житал-інструментарію, розглядає форму-
вання нових цифрових звичок в резидентів 
громад, як передумову для проектування та 
корегування створення та надання інфор-
маційно-публічних послуг у дистанційному 
режимі та визначення технічних можливо-
стей існуючих інженерних систем, у тому 
числі системи штучного інтелекту, задля 
задоволення у повному обсязі та з відпо-
відною якістю перспективних за формою 
та змістом запитів від громадян та інших 
учасників комунікації з органами регіональ-
ного публічного управління, а також пла-
нування модернізаційних заходів з метою 
побудови інженерних систем вищого рівня за 
допомоги технології штучного інтелекту. 
Стаття враховує існування та переважний 
вплив регіональних, культурних, освітніх 
та інших характеристик індивідуалів-авто-
рів звернень та запитів, а також соціальні 
особливості громадян, що заради звернень 
та запитів на отримання певних публіч-
них послуг об’єдналися у формалізовані та 
неформальні громадські організації, на точ-
ність, змістовність, коректність сформу-
льованого та юридичну придатність таких 
запитів та розглядає запитову та інфор-
маційну роботу з використанням інженерної 
системи штучного інтелекту у тому числі з 
урахуванням та детальним вивченням пере-
рахованих раніше особливостей. 

Ключові слова: штучний інтелект, публічні 
послуги, децентралізація, жителі громад, 
громади, місцеве самоврядування, публічна 
політика громад, послуги громадянам.

The article analyzes the system principles and 
international experience of attracting artificial 
intelligence for mass provision of information and 
advisory and product services to the population 
of decentralized (or similar) communities, and 
offers approaches for pragmatic implementation 
of elements and foundations of such a system in 
the practice of public services in Ukraine. Artificial 
intelligence is a basic backbone of human-
machine collaboration and offers safer and more 
reliable integrated and logic-dominated frames 
for providing prompt public services to civilians 
with about-zero corruption risks and with an 
outstanding pace of productivity. Such a system 
may be (if upgraded according to a certain 
criteria) developed for a larger scape of tasks 
to accomplish, including those of educational 
and medical nature to offer mixed services and 
even newly created services unimaginable 
in pre-machine times, as a feature of a post-
industrial development. The article considers the 
phenomenon and designed algorithms for using 
artificial intelligence to provide public services 
to decentralized communities as a permanent 
system of high-speed interaction between 
community management bodies and service 
consumers, formalizes the emergence of digital 
communication standard, defines digital habits 
of both parties and its digital tools, considers 
the formation of new digital habits of community 
residents as a prerequisite for designing and 
adjusting the creation and provision of information 
and public services remotely and determining 
the technical capabilities of existing engineering 
systems, including artificial intelligence 
systems, to meet the full and appropriate 
quality of promising on the form and content  
of requests from citizens and other participants 
in communication with regional public authorities, 
as well as planning modernization activities to 
build higher-level engineering systems using 
artificial intelligence technology.
Key words: artificial intelligence, public 
services, decentralization, community residents, 
communities, local government, community 
public policy, services to citizens.

Постановка проблеми. Сучасний постін-
дустріальний світ вимагає простих та надійних 
рішень у наданні публічних послуг регіональ-
ними керуючими структурами громадянам та 
особам, які прирівняні до них. Цифрові плат-
форми спростили таку комунікацію, через що 
суттєво зросло навантаження на відповідні 
органи. Це викликає потребу або збільшити 
бюджетні асигнування та штат працівників, або 

звернутися до інноваційних способів надання 
публічних та інформаційних послуг жителям 
громад. Таким інструментом може бути інже-
нерна система штучного інтелекту. У статті 
розглядається світовий досвід впровадження 
такої систему у архітектуру наданням послуг 
громадянам та пропонуються базові рішення 
для України, виходячи з наявних технологічних 
та гуманітарних передумов. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій 
надає змістовний інформаційний пласт щодо 
сучасних тенденцій залучення цифрових та вір-
туально-самокерованих систем у сталу прак-
тику надання послуг населенню регіональних 
суб’єктів, зокрема у Республіці Корея (Сеул), 
Сингапурі, США, Австралії та інших. 

Мета статті – створення організаційних, 
фінансових, освітніх та культурно-менталь-
них передумов щодо виникнення зрозумілої 
необхідності побудови цифрової архітектури, 
заснованій на інженерній системі штучного 
інтелекту, задля підвищення якості надання 
публічних послуг населенню громадами, зде-
шевлення собівартості надання таких послуг,  
а також пошук механізму переходу від надання 
подібних послуг за ціною, наближеною до 
собівартості до середньоринкової прибутко-
вості такої діяльності та наповнення бюджетів 
громад за рахунок новостворенної системи.

Виклад основного матеріалу. Світові тен-
денції організації надання послуг населенню 
децентралізованих регіональних суб’єктів 
свідчать про пожвавлення інтересу до актив-
ного залучення складних інженерних комп’ю-
терних систем до процесу обробки запитів 
та надання фінальної послуги або продукту 
громадянам та резидентам відповідних тери-
торіальних суб’єктів територіального поділу. 
Однією з рис, що є притаманною провід-
ним демократіям світу, є побудова потреби 
й заохочення до співпраці місцевого насе-
лення – громадян або осіб зі статусом тим-
часового чи постійного проживання на даній 
території – з територіальними керуючими 
органами [1, c. 368]. Така політика призводить 
до різкого збільшення кількості інформаційних 
запитів індивідуалами на адресу регіональ-
них адміністрацій, виникненню новостворених 
громадських організацій (молодіжних, про-
блемо-орієнтованих, етнічно-центрованих, із 
освітньою компонентою та інших), що трима-
ють перманентний зв’язок з органами влади 
за допомогою звернень та запитів, форму-
ванням переходу від системи беззаперечної 
довіри до старост, мерів та інших керівників 
регіонального рівня на підставі їхнього все-
народної обрання до щоденного дистанцій-
ного контролю (досить умовного, звичайно) 
за допомогою постійної комунікації за допо-
могою соціальних мереж та шляхом офіцій-
них запитів через створені владою алгоритми  
в мережі Інтернет [9, c. 474]. У територіальних 
одиницях Республіки Корея (Сеул) за останні 
5 років кількість публічних запитів місцевій 
владі з боку населення, корпорацій та структур 
громадянського суспільства зросла у 12 разів 
та ця тенденція триває. Місцева влада стика-

ється з необхідністю постійного збільшення 
штату працівників інформаційно-послугових 
центрів, що спричиняє необхідність змен-
шення видатків по іншим статтям (переважно 
це статті розвитку), що, зрозуміло, викликає 
незадоволення зацікавлених сторін і призво-
дить до ще більш стрімкого комунікаційного 
потоку на адресу керівних структур. Знову – 
необхідність збільшення штату та скорочення 
видатків за іншими напрямками. Заворожене 
коло. Наміри місцевих керівників зініціювати 
збільшення дозволених термінів розгляду 
звернень та надання публічних послуг (напри-
клад, відновлення втрачених ID карток чи реє-
страція прав власності або відчуження нерухо-
мого майна та прав власності на рухоме майно 
чи бізнес) наштовхнулися на суцільне неприй-
няття подібних пропозицій головними політич-
ними гравцями країни та навіть стали предме-
том національного розслідування [10, с. 295]. 
Опитування громадської думки, досить сер-
йозно підготовлені місцевими керівниками 
(демонструвався зиск від імплементації подіб-
них пропозицій, пропонувався реалістичний 
план інвестування заощаджених коштів у гро-
мадську інфраструктуру, до агітування залуча-
лися успішні громадяни громад та підприємці 
з позитивною репутацією), показали тотальне 
неприйняття таких змін місцевим населенням. 
Влада була змушена звернути свою увагу на 
один з продуктів місцевих корпорацій – інже-
нерно-аналітична система швидкого реагу-
вання, побудована на принципах самонав-
чання, самозапиту та самовдосконалення 
(штучний інтелект).

Штучний інтелект (artificial intelligence, AI) –  
це реалістична можливість інженерної сис-
теми отримувати, обробляти та застосову-
вати отримані інформаційно-запитові дані. 
Головною метою його створення на початко-
вих етапах було сприяння людині при здійс-
ненні певної роботи (яке саме сприяння кон-
кретно не класифікувалося, адже система 
тільки-но створювалася), аби полегшити її 
або взагалі замінити, економлячи при цьому 
час [7, c. 54]. Економічні розрахунки проде-
монстрували перспективність заощадження 
бюджетних коштів у середньотривалому май-
бутньому попри необхідність суттєвих фінан-
сових вливань на початковому етапі. У випадку 
регіональних структур Республіки Корея таке 
фінансування, отримавши урядові гарантії 
для залучення позик за низьковідсотковою 
ставкою, здійснила корпорація-розробник, 
Штучний інтелект дозволив покрити 26% від-
сотків звернень та запитів миттєвим наданням 
відповідей (впродовж 2 годин). Це були запити 
щодо інформації, що вже запитувалася пов-
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ністю або частково, або подібна інформація 
містилася у кількох джерелах одночасно, або 
така відповідь могла бути згенерована з дже-
рел документообігу регіональної адміністрації 
без грифу таємно або службового характеру, 
тобто відкритих публічних джерел [3, c. 36]. 
Таки підхід дозволив зафіксувати наванта-
ження на особисту обробку запитів на інфор-
мацію та послуги на рівні 0,7 від рівня пікових 
навантажень до залучення інженерної сис-
теми штучного інтелекту у практику обробки. 
Такі кроки стабілізували кошторис витрат на 
утримання апарату та суттєво знизили ризик 
масового суспільного невдоволення, зріс 
рівень довіри до оперативності дій місцевої 
влади, тимчасово виник феномен одноголос-
ної підтримки кандидатів керуючої у регіоні та 
громаді партії, що демократичним системам 
сучасного типу не притаманне [4, c. 87].

Подібні інженерні системи створюються 
наразі у Сингапурі, Японії, США, Китаї, 
Австралії, Фінляндії та інших країнах. Такі 
системи застосовують елементну базу влас-
ного виробництва (Китай, Японія, США); таку, 
що створена у кооперації з одним іноземним 
виробником (Фінляндія) або таку, що створена 
за допомогою кількох розробників, інколи 
навіть конкуруючих муж собою (Гонконг Китаю, 
Австралія) або із залученням документації іно-
земних виробників задля створення ліцен-
зованих копій елементних баз комп’ютерних 
систем (Індія, В’єтнам) [10, c. 292].

У систему штучного інтелекту, залучену 
до надання публічних послуг громадянам 
Сингапуру інтегровано систему національ-
ного відеоспостереженням та ідентифікації, 
що, на думку авторів такого гібридного гло-
бального продукту, надає змогу державі не 
лише якісно й в короткі терміни задоволь-
няти запити населення (найпопулярніший – 
реєстрація шлюбу та реєстрація скасування 
шлюбу), а також вимагати якісного виконання 
громадянських обов’язків резидентами кра-
їни (наприклад, задоволення інформацій-
ного чи послугового запиту може бути від-
терміновано до моменту сплати штрафу за 
некоректне паркування авто або до моменту 
настання нульової заборгованості по креди-
тах в громадянина). У випадку Сингапуру, такі 
дії дозволені місцевим законодавством, адже 
за розумінням законотворців країни реаліза-
ція громадянами своїх конституційних може 
працювати лише у сукупності з неухильним 
дотриманням громадянами вимог чинного 
законодавства. То ж існуючий стан справ 
задовольняє переважну більшість громадян 
Сингапуру, законослухняних за природою та 
вихованням. Подив така реальність викликає 

виключно в іноземців. Більш того, громадяни 
мають цілодобовий доступ до побудованої 
з інтеграцією штучного інтелекту системи 
за підтримки своїх смартфонів та планшетів 
задля автоматичної персоніфікації суб’єкту 
звернення. Існує пропозиція дозволити долу-
чити до системи підлітків, адже соціальне 
життя людини у сучасному світі випереджає 
сприйняття віку дорослішання у класичному 
розумінні, однак законодавчо така ініціатива 
наразі не врегульована, однак законодав-
ство дозволяє батькам представляти своїх 
дітей у електронній системі звернень та 
надання публічних послуг шляхом створення 
під-акаунту за даними дитини у своєму влас-
ному акаунті. Тобто, де-факто, неповнолітні  
є учасниками цієї системи, але у альтерна-
тивних правових умовах [7, c. 56].

Україна, як одна з провідних айті-держав 
постіндустріального світу, має всі змоги взяти 
участь у самостійному або колективному ство-
ренні інженерної системи штучного інтелекту 
задля залучення такої системи до сфери 
надання публічних послуг та реагування на 
запити громадян. Країна володіє діючою всес-
вітньо-визнаною кількістю айті-спеціалістів 
й така кількість зростає щороку, дозволяючи 
державі мати стале джерело валютних над-
ходжень. За останні роки галузь набула рис 
головного локомотиву розвитку національ-
ної економіки та стимулює до розвитку інші 
внутрішньодержавні галузі, на кшталт будів-
ництва та регіонального туризму [6, c. 417]. 
Стимулюється ринок послуг, створюється під 
гравців цифрової економіки сучасна система 
виховання та освіти, модернізуються засоби 
транспорту. Державою створено Міністерство 
цифрової трансформації, що, за задумом роз-
робників, координує цифрову галузь та вибу-
довує подальші передумови до її розвитку та 
урізноманітнення її структури. В той же час, 
гравці ринку критикують дану державну струк-
туру за наміри втручатися в політику ринку та 
повільне впровадження законодавства, що 
дозволять ринку зростати стрімкішими тем-
пами. Застосунок «Дія» – електронний гама-
нець публічних послуг у смартфоні – працює 
у режимі недостатньої довіри до нього корис-
тувачами, адже має у своїй кар’єрній історії 
випадки втрати частини даних або випадки 
несанкціонованого доступу до персональних 
даних громадян, що зберігаються на серве-
рах системи. Чи час, у такому випадку, роз-
починати розмову про створення української 
системи штучного інтелекту для надання 
публічних послуг громадянам та резидентам 
з правом проживання в Україні? На думку 
авторів статті, цей час настав. Не дивлячись 
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на екстремальні обставини у яких функціонує 
країна, наша держава володіє:

– потужними цифровими науковими цен-
трами, що готують студентів світового рівня, 
адже на ринку вони затребувані;

– мотивацією молодих громадян України 
щодо отримання цифрової освіти та якісного 
застосування отриманих навичок та знань  
у практичному полі;

– розуміння державою перспективності 
цифрових професій та наявність в держави 
позитивного досвіду щодо поступового збіль-
шення податкових надходжень від зареєстрова-
них в Україні компаній-гравців цифрового ринку.

– айті-центрованість ринку послуг України, 
адже представники цифрової галузі створю-
ють достатню додаткову вартість, яка забез-
печує їхнє споживання на середньоєвропей-
ському рівні або рівні, вищий за цей; 

– позитивне сприйняття населенням України 
інвестування в айті-сектор задля створення та 
надання послуг, адже таким чином зменшується 
або навіть зникає ризик людського фактору та 
корупційної складової під час організації отри-
мання публічних послуг або роботи з інформа-
цією публічного рівня доступу.

Міжнародний досвід може та має бути залу-
чений в українську практику з урахуванням 
ментальних та культурних особливостей гро-
мадян України, а також у відповідності до зако-
нодавства та духу закону українського суспіль-
ства. Це переважно стосується:

– побудови довіри до місцевої влади через 
забезпеченням якісних швидких публічних 
послуг резидентів громад;

– створення якісного алгоритму співпраці між 
громадянами та його представниками у струк-
турах місцевої влади, в тому числі за допомогою 
інженерної системи штучного інтелекту;

– розбудова системи штучного інтелекту  
у проекті надання публічних послуг з ураху-

ванням регіональних особливостей цифрової  
інфраструктури;

– заохочення громадян та бізнес до фінан-
сування розробок у цьому напрямі, створення 
провідними банками відповідних вимог тощо.
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У статті узагальнено стан використання 
комунальної власності органами місцевого 
самоврядування в Україні. Визначено пере-
лік об’єктів комунальної власності, що може 
перебувати у власності та використо-
вуватися у процесі управління. Визначено 
особливості цільового призначення кому-
нальної власності задля забезпечення інте-
ресів жителів громади. Матеріал містить 
аналіз ситуації щодо неефективного вико-
ристання об’єктів комунальною власності 
в більшості громад України. Опрацьовано 
соціальні та економічні характеристики 
комунальної власності, які мають досяга-
тися в процесі управління, щоб повною мірою 
задовольняти інтереси жителів терито-
ріальних громад. Саме тому управління 
комунальною власністю обов’язково має 
здійснюватись в інтересах територіальної 
громади та її жителів. Така власність має 
стратегічне значення для жителів терито-
ріальної громади, через те, що вищевказані 
об’єкти мають властивості зменшуватися 
або, навіть, взагалі закінчуватися. На основі 
аналізу, узагальнення й систематизації нау-
кових джерел висвітлено шляхи та можливі 
напрямки розвитку управління комунальною 
власністю задля соціально-економічного роз-
витку територіальних громад. В статті 
визначено основні проблеми, які виникають 
під час управління комунальною власністю 
та запропоновано пропозиції, щодо можли-
вого вирішення проблем, з урахуванням дос-
віду інших країн у сфері управління комуналь-
ною власністю. Також, визначено основні 
моделі управління комунальною власністю 
в країнах Європи їх особливості, обмеження 
та переваги та проаналізовано можливості 
реалізації вищевказаних моделей управління 
на території України. Зокрема, проаналізо-
вано досвід управління комунальною власні-
стю в Німеччині, Франції, США, Великобри-
танії, Португалії, тощо. Зроблено висновки 
про можливі шляхи розвитку та покращення 
процесу управління комунальної власності.
Ключові слова: державне управління, міс-
цеве самоврядування, комунальна власність, 
територіальні громади, ресурси громад.

The article summarizes the process of 
management of communal property by local 
governments in Ukraine. Communal property 
has been identified that can be owned and 
used in the management process. The 
peculiarities of the purpose of communal 
property to ensure the interests of community 
residents are determined. The material 
contains an analysis of the situation regarding 
the inefficient use of communal property in 
most communities of Ukraine. The social 
and economic characteristics of communal 
property, which should be achieved in the 
management process in order to fully satisfy 
the interests of the inhabitants of territorial 
communities, have been worked out. That is 
why the management of communal property 
must be carried out in the interests of the 
local community and its inhabitants. Such 
property is of strategic importance to the 
residents of the local community, due to the 
fact that the above objects have the property 
to decrease or even end. Based on the 
analysis, generalization and systematization 
of scientific sources, the ways and possible 
directions of development of communal 
property management for the socio-economic 
development of territorial communities are 
highlighted. The article identifies the main 
problems that arise during the management 
of communal property and offers suggestions 
for possible solutions, taking into account 
the experience of other countries in the field 
of communal property management. Also, 
the main models of communal property 
management in European countries, their 
features, limitations and advantages are 
identified and the possibilities of implementing 
the above management models in Ukraine 
are analyzed. In particular, the experience of 
communal property management in Germany, 
France, the USA, Great Britain, Portugal, etc. 
is analyzed. Conclusions are made about 
possible ways to develop and improve the 
process of communal property management.
Key words: public administration, Local 
Self-Government, communal property, local 
communities, local resources.

Вступ. У своїй діяльності органи місце-
вого самоврядування, для реалізації власних 
повноважень, використовують наявні в них 
ресурси, тобто об’єкти комунальної власності. 
Відповідно, розвиток кожної із громад зале-
жить від ефективності використання наявних 
ресурсів. Саме через місцеві ресурси органи 
місцевого самоврядування забезпечують роз-
виток громади і саме такі ресурси мають спря-
мовуватися на забезпечення та реалізацію 
соціальних, економічних та політичних інтере-
сів жителів територіальної громади. 

Загальною проблемою для України є нее-
фективне використання органами місцевого 

самоврядування комунальної власності та 
обмеженість природних ресурсів, особливо 
земельних ділянок, які становлять значну 
частину надходжень до місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Уже багато років питанням управління комуналь-
ною власністю приділяється велика увага, але 
водночас є необхідність проведення подальших 
досліджень підвищення ефективності управ-
ління комунальною власністю в сучасних умовах. 
Дослідженням певних аспектів у цій сфері займа-
ються такі науковці, як В. Алексєєв, Н. Андрєєва, 
В. Голуб, В. Григорьев, І. Гуськова, В. Устименко, 
О. Харитонова, В. Бабаєв, В. Воротін, Н. Нижник, 
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А. Руднєв, Є. Макарова, О. Дзера, Т. Волинець, 
З. Ромовська, Г. Монастирський, А.Т. Тертишний 
та ін. Проте, відповідний напрямок потребує 
подальшого вивчення через необхідність ефек-
тивного використання комунальної власності  
в умовах завершення реформи децентралізації.

Мета статті. Визначити основні підходи 
управління комунальною власністю для орга-
нів місцевого самоврядування задля забез-
печення сталого соціального та економічного 
розвитку громад. 

Виклад основного матеріалу. Матері- 
альною основою діяльності органів місцевого 
самоврядування являється місцевий бюджет 
та наявні об’єкти комунальної власності, які 
використовуються безпосередньо для напов-
нення бюджету та реалізації повноважень від-
повідних рад.

Згідно твердження І.Б. Гуськової – «з одного 
боку, органи місцевого самоврядування вико-
ристовують комунальну власність для того, 
щоб впливати на поведінку господарюючих 
суб’єктів на користь населення і отримувати 
дохід від використання комунальної власності. 
З іншого боку, комунальна власність повинна 
слугувати для задоволення колективних 
потреб населення (прибирання вулиць, про-
типожежна служба, громадський транспорт 
та ін.), тобто має соціальне значення. Тому 
комунальна власність має подвійний харак-
тер і поєднує в собі принципи прибутковості  
та соціальної користі» [1, с. 145].

З вищевказаною думкою варто погодитися, 
адже словосполучення «комунальна влас-
ність» вказує на те, що це спільна власність 
жителів територіальної громади, відповідно 
така власність має використовуватися на 
благо та в інтересах жителів громади. Також, 
законодавство України визначає право кому-
нальної власності – право територіальної 
громади володіти, доцільно, економно, ефек-
тивно користуватися і розпоряджатися на свій 
розсуд і в своїх інтересах майном що належить 
їй, як безпосередньо, так і через органи місце-
вого самоврядування [2, ст. 1].

До об’єктів комунальної власності можна 
віднести такі предмети, як майно, майнові 
комплекси, інженерні комунікації та дорожня 
інфраструктура, гроші чи земельні ділянки, 
що складають матеріальний та фінансовий 
ресурси громади та використовуються для 
забезпечення відповідних соціально-еконо-
мічних потреб певного населення та тери-
торії громади. Управління комунальною 
власністю обов’язково має здійснюватись в 
інтересах територіальної громади та її жите-
лів. Економічна складова комунальної влас-
ності та ефективне її управління передбачає 

співвідношення між фактичними витратами на 
утримання та отримання прибутків від вико-
ристання об’єкта комунальної власності, що 
призводить до збільшення надходжень місце-
вих бюджетів всіх рівнів. Соціальна складова 
комунальної власності визначається як вико-
ристання об’єктів комунальної власності для 
задоволення соціальних потреб населення, 
наприклад якісне водопостачання, соціальні 
послуги, належна дорожня та соціальна інфра-
структура. 

Отже, на нашу думку ефективне викори-
стання комунальної власності має забезпечу-
вати як задоволення соціальних та економічних 
потреб. На жаль, наразі важко стверджувати 
про те, що у більшості випадків комунальна 
власність територіальних громад використо-
вується ефективно. Згідно результатів роботи 
госпрозрахункових комунальних підприємств, 
установ, організацій міста Києва за 9 місяців 
2020 року Загальна сума чистого прибутку цих 
підприємств, установ та організацій за 9 міся-
ців 2020 року склала 311,9 млн грн (кількість 
прибуткових підприємств – 84 (додаток 1)), 
загальні збитки – 1 268,4 млн грн (за 9 місяців 
2019 року чистий прибуток становив 164,8 млн 
грн, збитки – 1 150,0 млн грн) [3, табл. 3].

У звітному періоді збитки отримали 73 під-
приємства та організації комунальної влас-
ності, що підпорядковані Київській міській 
раді та структурним підрозділам виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації) [3, додаток 2]. 
Найбільший обсяг збитків серед суб’єктів 
господарювання, які підпорядковані Київській 
міській раді та структурним підрозділам вико-
навчого органу Київської міської ради.

Нагадаємо,що комунальні підприємства 
створюються за рахунок об’єктів комунальної 
власності таких як бюджетні кошти та кому-
нальне майно. Збитковість означає, що в своїй 
діяльності та підходах до управління такі під-
приємства неефективно використовують 
наявні в них ресурси. Звичайно, навіть збиткові 
підприємств можуть забезпечувати виконання 
однієї із двох складових комунальної власно-
сті, а саме – соціальної, наприклад, закупівля 
значної кількості техніки для комунального 
підприємства, забуваючи при цьому про необ-
хідність отримання доходів від використання 
такої власності. При цьому, збитковість, ста-
вить під сумнів і соціальну користь викори-
стання власності. Надходження, що форму-
ються за рахунок використання власності не 
можуть покрити її утримання, ремонт, покра-
щення, тощо. Відповідно для продовження 
отримання соціальної користі від комунальної 
власності та подальшого використання, міс-
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цеві органи влади мають перерозподіляти міс-
цевий бюджет для утримання збиткових об’єк-
тів та власності. 

Отже, можна визначити, що комунальна 
власність має використовуватися на благо 
жителів громади і жителі громади напряму 
зацікавлені в тому, щоб використання кому-
нальної власності громади збільшення надхо-
джень до місцевого бюджету, який потім буде 
використовуватися на розвиток території, 
соціальне забезпечення а не тільки на утри-
мання громади.

Одним із головних показників ефективності 
управління наявними ресурсами в Україні  
є надходження до бюджету відповідної тери-
торіальної громади. Відповідно до дослід- 
ження руху Чесно в 2021 році 85% територі-
альних громад в Україні є дотаційними, тобто 
вони отримують базову дотацію з державного 
бюджету України через недостатню кількість 
власних бюджетних надходжень [4, с. 3].

Кожна із громад має розуміти, що вони пра-
цюють в умовах глобалізації та розвитку новітніх 
технологій. Наприклад, громада може забезпе-
чувати розвиток IT на території громади через 
навчання шкільної молоді навичкам програму-
вання з подальшим навчанням підприємництву 
для того, щоб молодь працювала у цій сфері та 
залишалася проживати в громаді. Тобто, гро-
мада також має боротися не тільки за фінан-
сові ресурси, але і за людські ресурси, в тому 
числі, через використання наявних фінансо-
вих ресурсів, особливо це актуально для сіль-
ських місцевостей. В цих питаннях українським 
містам, селищам, селам потрібно вивчати, ана-
лізувати зарубіжний досвід у сфері управління 
комунальною власністю.

В США діяльність муніципалітетів регламен-
тується актами штатів, які і визначають пов-
ноту повноважень муніципалітетів. Так, в США 
об’єкти водопостачання, каналізації за право-
вим статусом належать до майна державного 
значення і його продаж приватним особам 
не дозволяється або дозволяється за згодою 
штату. У Німеччині господарська діяльність 
комунальних підприємств регламентується 
федеральними законами. Участь комунальних 
підприємств у приватноправових формах гос-
подарської діяльності можлива дозволяється 
тільки після погодження з вищестоящим орга-
ном та за дотримання певних умов [5, с. 3].

Так Європейська хартія, яка ухвалена 
Комітетом міністрів Ради Європи у 1985 р., 
та національне законодавство практично усіх 
європейських країн забезпечує органи місце-
вої влади достатніми гарантіями щодо кому-
нальної власності під час здійснення ними 
(органами місцевої влади) їхніх функцій.

Згідно з рекомендацією 132 (2003) «Про 
комунальну власність у світлі принципів 
Європейської хартії місцевого самовряду-
вання» органи місцевої влади, які володіють 
комунальною власністю, здійснюють своє 
право на неї в повному обсязі. Також у цьому 
документі визначено, що: 

– існують різноманітні національні спо-
соби оподаткування комунальної власності. 
Таке оподаткування може бути бюджетним чи 
позабюджетним джерелом доходів місцевих 
бюджетів; 

– у деяких державах уся комунальна влас-
ність чи її частина може використовуватися  
з метою матеріального забезпечення або бути 
конфіскованою та/або проданою; 

– органи місцевого самоврядування мають 
право: 1) отримувати вигоду від її відчуження, 
реквізиції або/та переважного права при-
дбання на свою користь на підставі державних 
інтересів; 2) засновувати комерційні компанії  
і створювати об’єднання з іншими територіаль-
ними утвореннями чи юридичними особами 
шляхом передачі власності цим компаніям чи 
юридичним особам або через управління пев-
ною комунальною власністю. [6, с. 3]. 

Проаналізувавши досвід управління кому-
нальною власністю у країнах Європейського 
Союзу, можна виділити три основні моделі. 
За однією моделлю, влада держави суттєво 
впливає на те, щоб обирати напрями госпо-
дарської діяльності, за іншою – передбачено 
приватизацію значної частини комунальної 
власності, за таких умов повна відповідаль-
ність за якість наданих суспільних послуг 
покладається саме на приватні структури. 
Особливість іншої моделі полягає в тому, що за 
владою залишається право комунальної влас-
ності на інженерні та інфраструктурні об’єкти, 
а приватні структури отримують право здійс-
нювати управління на договірних умовах. Так,  
у Латвії, Угорщині, Польщі, важливим спосо-
бом боротьби зі збитковістю використання 
комунальної власності від самого початку 
стала приватизація. Такий вибір засновувався 
на тому, що у держави просто не було фінан-
сових ресурсів, які були необхідні для покра-
щення та відновлення застарілої комунальної 
інфраструктури [7, с. 136].

Також регіональна політика європейських 
місцевих влад щодо комунальної власності 
передбачає: 

1. Утримання об’єктів у комунальній влас-
ності з використанням орендних методів регу-
лювання. При цьому основна відповідальність 
за ефективність розпорядження комуналь-
ною власністю покладається на місцеву владу 
(Франція). 
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2. Достатньо вільний ринок об’єктів кому-
нальної власності із застосуванням таких 
інструментів регулювання, як ринкова вар-
тість, податки. Цілі такої політики – залучення 
інвестицій, у тому числі іноземних (Португалія). 

3. Комбінування елементів перших двох 
типів політики (Великобританія, ФРН) [8, с. 45].

Для країн з першим типом політики орендна 
плата для місцевих бюджетів є постійним і ста-
більним джерелом доходу. Термін оренди вста-
новлюється залежно від цільового призначення. 
Наприклад, муніципальний комплекс у Франції 
передається в управління приватним компа-
ніям на основі довгострокового (до 30–50 років) 
договору концесії, в якому може передбачатися 
право власності на передані об’єкти. Але будь-
яке майно підлягає обов’язковому поверненню 
в муніципальну власність по закінченні терміну 
дії договору. Таким чином, муніципалітет, мінімі-
зуючи свої витрати з утримання та модернізації 
належних йому комунальних об’єктів, не втрачає 
назавжди майна, а інвестор протягом терміну дії 
угоди фінансово зацікавлений в його розвитку та 
підтримці в належному стані з тим, щоб окупити 
вкладені інвестиції. Концесійний досвід Франції 
налічує понад три століття [8, с. 46].

Регулювання операцій з комунальною 
власністю в країнах з другим типом відносин 
доповнюється низкою жорстких обмежень та 
умов (зобов’язання створити необхідну соці-
альну інфраструктуру на об’єкті у разі його 
придбання, здійснення відрахувань на охорону 
навколишнього середовища, розвиток охо-
рони здоров’я і культури), які надійно гаран-
тують дотримання інтересів органів місцевого 
самоврядування. До того ж, продаж об’єктів 
здійснюється тільки на відкритих аукціонах. 

Наприклад, комунальні структури Велико- 
британії, зокрема всі системи водопостачання 
та водовідведення, належать приватним ком-
паніям зі збереженням при цьому впливу регіо- 
нальної влади. У Німеччині комунальні під-
приємства ЖКГ передаються до статутного 
капіталу акціонерного товариства як вклад, 
причому зазвичай місцеві адміністрації отри-
мують від 50 до 100% акцій компанії. 

Оцінюючи прийнятність та можливість 
імплементації вищевказаних моделей управ-
ління комунальною власністю для України, 
можна визначити, що українським громадам 
необхідно працювати над залученням інвести-
цій, в тому числі іноземних для розвитку влас-
них територій. Для реалізації цієї цілі варто 
проводити масштабну приватизацію об’єктів 
комунальної власності. Відповідно, на нашу 
думку найбільш прийнятною для України може 
бути поєднання двох останніх європейських 
моделей управління комунальною власністю, 

що передбачає приватизацію комунальної 
власності окрім інфраструктурних та інже-
нерних об’єктів (дороги, комунікації, тощо)  
з поєднанням договірних (концесійних) відно-
син, коли управління буде здійснюватися при-
ватними компаніями на основі довгострокових 
договорів. Також, органам місцевого само-
врядування в Україні варто звернути увагу на 
досвід Португалії в цьому питанні, так під час 
приватизації об’єктів комунальної власності 
вони висувають додаткові умови до потенцій-
них покупців по створенню, відновленню соці-
альних об’єктів та інфраструктури. При цьому 
місцева влада ефективно використовує наявні 
у неї ресурси та виконує власні функції по утри-
манню та розвитку належних їх територій чим 
покращує рівень та комфорт життя жителів. 

Варто зазначити, що державна політика 
України останні роки спрямована на створення 
умов для приватизації об’єктів комунальної 
власності та розвитку концесії в Україні. Так 
Верховною радою України було прийнято Закон 
України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо продажу земельних 
ділянок та набуття права користування ними 
через електронні аукціони» від 18.05.2021 який 
передбачає продаж земельних ділянок дер-
жавної чи комунальної власності тільки через 
електронні аукціони та закон України «Про кон-
цесію» від 03.10.2019. Можна стверджувати, що 
держава створила певні законодавчі умови для 
реалізації органами місцевого самоврядування 
власних моделей управління комунальною влас-
ністю. Кожна з громад має визначити власну 
модель управління, з урахуванням її можливо-
сті, особливостей та стратегії розвитку та плану 
соціально-економічного розвитку громади. 

Ми вже маємо позитивні приклади ефек-
тивного управління комунальною власністю. 
Наприклад, в 2021 році Тростянецька територі-
альна громада отримала 3,098 мільйона гривень 
доходу з першого комунального поля, на якому 
було вирощено гарбузи для подальшого продажу 
насіння. Громадою було прийнято рішення не від-
давати землю в оренду а обробляти її самостійно 
через комунальне підприємство громади. 

Висновки. В сучасних умовах органи міс-
цевого самоврядування Україні наділені значи-
ними повноваженнями у сфері управління об’єк-
тами комунальної власності. Також, ми цілком 
погоджуємося з думкою науковців, які говорять, 
що комунальна власність що має використову-
ватися виключно для блага жителів громади. 
Хочемо додати, що завдання громади визна-
чити найбільш ефективні моделі управління 
об’єктами комунальної власності, визначити 
стратегії розвитку громади де основні поло-
ження мають регулювати саме процес управ-
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ління комунальною власністю. Звичайно кожна 
громада має свої особливості, такі як розмір 
території, чисельність населення, віддаленність 
від обласних центрів, розмір місцевого бюджету 
та початкових можливостей, відтак зрозуміло, 
що міських та сільських громади можуть вико-
ристовуватися різні підходи до процесу плану-
вання та управління власністю, але ми не будемо 
детально зупинятись на цьому питанні. 

Загальними рекомендаціями по підви-
щенню ефективності управління є розуміння 
обмеженості власних ресурсів, вивчення 
позитивного досвіду інших країн, громад, 
розвиток, навчання та підвищення кваліфіка-
ції працівників органів місцевого самовряду-
вання, прийняття річних планів приватизації, 
інвестиційних планів, створення комунальних 
підприємств , що будуть відповідати за еконо-
мічний та соціальний розвиток громади, мож-
ливі варіанти вирішення проблеми ефектив-
ності, збитковості та збільшення надходжень 
до бюджету. Зараз кожна із громад має всі 
можливості для ефективного управління кому-
нальною власністю, за можливим виключен-
ням недосконалістю та недостатнім правовим 
забезпеченням та законодавчою базою, але 
головне те, що органи місцевого самовряду-
вання мають повноваження в управлінні об’єк-
тами комунальної власності і можуть реалізу-
вати ці повноваження та забезпечити сталий 
розвиток громади.
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У статті проведено аналіз світового дос-
віду публічного управління будівельною та 
архітектурною діяльністю. Під час дослі-
дження виділено та розглянуто різновиди 
управління містобудівною галуззю, серед 
яких: повний контроль органами державної 
(місцевої) влади; частковий контроль орга-
нами публічної влади з передачею частини 
повноважень приватним організаціям або 
окремим експертам; контроль, який здійс-
нюється на основі обов’язкового страху-
вання, що передбачає прозорість здійснення 
контрольних функцій, гарантуючи безпеку 
й надійність будівельних споруд. Серед 
європейських країн, які було проаналізовано 
виступає Республіка Польща, Федеративна 
Республіка Німеччина, Франція та Велико-
британія.
Розглядаючи зарубіжний досвід публічного 
управління реалізації наділених повноважень 
у сфері будівельної та архітектурної діяль-
ності було виокремлено низку моделей дер-
жавного регулювання. Координуючими та 
контролюючи інституціями містобудівної 
діяльності виступає широке коло суб’єктів, 
серед яких виокремлюють міністерства, 
інспекторати, органи місцевого самовряду-
вання, професійне самоврядування спеціаліс-
тів будівельних професій, будівельні інсти-
тути, недержавні утворення, приватні 
установи будівельного управління тощо
До основних повноважень у сфері місто-
будування належить розвиток будівельної 
та житлової політики, вирішення питань 
просторового планування та прийняття 
рішень щодо дозволу на будівництво, управ-
ління транспортною інфраструктурою, а 
саме: визначення системи функціонування 
дорожнього сполучення та здійснення 
курсування громадського транспорту, 
благоустрій територій і нагляд за будів-
ництвом, визначення екологічного стану, 
розширення засобів комунікації, проведення 
моніторингу із забезпечення нормативних 
приписів для інфраструктурних проектів та 
інше.
Відносно системи нормативно-правових 
актів у сфері містобудування належать 
будівельні кодекси, будівельні статути, буді-
вельні договори, місцеві плани просторового 
розвитку, акти про гранти на житлове 
будівництво, будівництво та реконструк-
цію, акти про планування міст та країни, 
акти про місцеву демократію, економічний 
розвиток та будівництво тощо
Також під час вивчення провідного досвіду 
європейських країн було виявлено досить 
активне залучення до прийняття управ-
лінських рішень громадських організацій, 
проведення публічних обговорень, вивчення 
громадської думки щодо питань забудови та 
розвитку територій. 

Ключові слова: містобудування, містобу-
дівна діяльність, архітектурна діяльність, 
органи місцевого самоврядування, архітек-
турно-будівельне управління.

The article analyzes the global experience 
of public administration of construction and 
architectural activities. During the study the 
varieties of management of urban planning 
industry, including: full control by state (local) 
authorities; partial control by public authorities 
with the transfer of some powers to private 
organizations or individual experts; control, 
which is based on compulsory insurance, which 
provides transparency of control functions, 
guaranteeing the safety and reliability of building 
structures, are identified and considered. Among 
the European countries that were analyzed are 
the Republic of Poland, the Federal Republic  
of Germany, France and the United Kingdom.
Considering the foreign experience of public 
management of the implementation of ves- 
ted powers in the field of construction and 
architectural activities have been identified 
a number of models of state regulation. The 
coordinating and controlling institutions of urban 
planning activities are a wide range of subjects, 
among which are ministries, inspectorates, local 
governments, professional self-government 
of construction professionals, construction 
institutions, non-state entities, private institutions 
of construction management, etc.
The main responsibilities in the field of urban 
planning include the development of construction 
and housing policy, addressing spatial planning 
and decision-making on building permits, 
transport infrastructure management, namely: 
determining the system of road transport and 
public transport, landscaping and construction 
supervision, determining the environmental 
status, expanding the means of communication, 
monitoring the provision of regulations for 
infrastructure projects and more.
Regarding the system of regulatory legal acts 
in the field of urban planning, there are building 
codes, building charters, building contracts, 
local spatial development plans, acts on grants 
for housing construction, construction and 
reconstruction, acts on city and country planning, 
acts on local democracy, economic development 
and construction, etc.
Also, during the study of the leading experience 
of European countries, it was found that public 
organizations were actively involved before 
making managerial decisions, conducting 
public discussions, studying public opinion 
regarding the issues of building and developing 
territories.
Key words: city construction, city construction 
activities, architectural activity, local governments, 
architectural and construction management.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Вивчення світового досвіду управ-
ління будівельною та архітектурною діяльністю 

допомагає з визначенням основних шля-
хів вдосконалення здійснення управлінських 
функцій існуючих в Україні інституцій регу-
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лювання та контролю містобудування, також 
за необхідністю, сприяє оновленню норма-
тивно-правових актів у цій сфері, формуючи 
ефективну систему встановлення та дотри-
мання будівельних норм, державних стандар-
тів і правил суб’єктами містобудівної галузі на 
місцевому рівні. До передумов визначення 
різних класифікацій управління будівельною 
та архітектурною діяльністю зазвичай нале-
жить правова система держави, політичні ідеї 
та принципи регулювання, встановлені нор-
мативно-правові акти, що забезпечують орга-
нізацію містобудівної діяльності, зокрема на 
місцевому рівні. Серед європейських країн 
дослідники виділяють такі основні різновиди 
управління архітектурною та будівельною 
діяльністю як: повний контроль органами дер-
жавної влади, зокрема місцевою владою; част-
ковий контроль органами державної влади з 
передачею частини повноважень приватним 
незалежним спеціалізованим установам або 
окремим експертам-професіоналам; кон-
троль, який здійснюється на основі обов’язко-
вого страхування, що передбачає прозорість 
здійснення контрольних функцій, гарантуючи 
безпеку й надійність будівельних споруд [8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значна кількість наукових досліджень присвячена 
проблемам державного регулювання місто-
будівної діяльності Батурко І.Ю., Брауде І.Л., 
Бурмистрова С.О., Вершинина В.Р., Грєдасов 
А.В., Гринев В.П., Жогов Д.Ю., Зємєров Н.Н., 
Помєщіков С.А., Ланцев Д.М., Рімшин В.І., 
Шевирова Н.І. та інші. Безпосередньо дослід- 
женню управління будівельною галуззю в закор-
донних країнах присвячені чисельні публікації 
таких авторів як Казанский Ю.Н., Немчин А.М., 
Никешин С.Н., Рекитар Я. А.

Проте, незважаючи на важливість дослі-
дження державного регулювання містобудів-
ної діяльності, недостатньо вивченим залиша-
ється світовий досвід публічного управління 
будівельною та архітектурною діяльністю, 
зокрема на місцевому рівні. 

Метою статті є аналіз світового досвіду 
та визначення основних моделей публічного 
управління будівельною та архітектурною 
діяльністю на рівні міста.

Виклад основного матеріалу дослід- 
ження. Розглядаючи зарубіжний досвід управ-
ління щодо реалізації наділених повноважень у 
сфері будівельної та архітектурної діяльності, 
зосередимо увагу перш за все на провідному 
досвіді Республіки Польща. Згадана країна 
містить у собі моделі управління містобудів-
ної діяльності на таких рівнях як: воєводство, 
повіт і ґміна, де реалізація повноважень кож-
ної ланки регулюється окремим законом. 

Таким чином, містобудівні завдання воєводств 
направленні на формування стратегічних 
цілей розвитку містобудування, визначення 
системи здійснення курсування громадського 
транспорту та дорожнього сполучення воє-
водського значення, а також вирішення питань 
просторового планування регіону [5]. 

Слід зазначити, що координуючим органом 
публічного управління містобудівної діяльності 
польської моделі є Міністерство інфраструк-
тури та будівництва, яке реалізовує державну 
політику у галузі містобудування, а також опі-
кується питаннями управління транспортною 
інфраструктурою Республіки Польща, включа-
ючи будівництво автострад та швидкісних доріг, 
доріг республіканського значення, мережі 
залізниць, аеропортів, і національного мор-
ського транспорту [6]. Крім того, зазначене 
міністерство також відповідає за житлову та 
будівельну політику в межах своїх повноважень. 

До контролюючих органів польської системи 
галузі будівництва відносяться: Інспекторати 
Будівельного Нагляду підпорядковані 
Міністерству інфраструктури та будівництва до 
завдань яких входить контроль за дотриманням 
будівельного законодавства, у тому числі при 
здійсненні приватного житлового будівництва. 
Інспекторат є органом адміністративної юрис-
дикції у справах про порушення будівельного 
законодавства [1]. Серед заходів адміністра-
тивного примусу при виявлених містобудів-
них порушеннях посадові особи інспекторату 
застосовують припис про усунення порушень, 
штраф та рішення про знесення самочинного 
будівництва. Втручання інспекторів будівель-
ного нагляду у процес будівництва відбувається 
виключно для захисту суспільних інтересів. Крім 
того, ці органи влади здійснюють реагування у 
разі зміни способу використання будівлі або її 
частини без необхідного дозволу чи повідом-
лення.

На рівні повіту здійснення містобудівних 
завдань передбачає розвиток мережі громад-
ського транспорту і дорожнього сполучення 
повітового значення, благоустрою територій і 
нагляду за будівництвом, охорони довкілля та 
вирішення інші питання, що за своїм масшта-
бом не можуть бути передані до повноважень 
ґміни [8]. Основні ж функції регулювання буді-
вельною та архітектурною діяльністю нале-
жать ґмінам, а саме: просторове планування, 
утримання та розбудова комунальних доріг, 
вулиць, мостів, площ, будівництво та утри-
мання звалищ відходів, здійснення комуналь-
ного житлового будівництва, облаштування та 
утримання комунальних цвинтарів та інші [8].

Важливим в управлінському аспекті є вста-
новлення на законодавчому рівні процедури 
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розгляду питань розподілу землі для конкрет-
них цілей на основі принципів формування 
просторової політики, встановлення проце-
дурних правил розробки, публічного обгово-
рення, прийняття органами місцевого само-
врядування планів просторового розвитку 
відповідної території та їхнього оприлюд-
нення. Також законодавство визначає місце-
вий план просторового розвитку місцевим 
нормативно-правовим актом, який є основою 
територіального планування в ґміні, повіті та 
воєводстві, в основу мети правового впливу 
якого ставиться публічний інтерес [9]. У цьому 
ж контексті слід зазначити про делегування 
повноважень недержавним самоврядним 
інституціям, що передбачає визначення квалі-
фікаційної спроможності суб’єктів містобудів-
ної діяльності.

Головною функцією німецької моделі місто-
будування є перспективне планування, що 
включає розвиток міста на основі якісного 
життєвого середовища, визначення екологіч-
ного стану, розширення засобів комунікації 
тощо. У Федеративній Республіці Німеччини 
(далі – ФРН) правове регулювання територі-
ального планування здійснюється за допомо-
гою Будівельного кодексу ФРН, який висвітлює 
питання територіального плануванням і роз-
витку міст. За його нормами, широким колом 
повноважень наділена територіальна громада, 
яка здійснює погодження нового будівництва, 
а також у випадку прогнозованих загроз цим 
будівництвом безпеці життєдіяльності видає 
заборонні акти на будівництво. Відповідно до 
згаданого Кодексу проектна документація на 
будівництво, використання та забудови тери-
торії обов’язково виносяться на громадське 
обговорення, під час якого німці протягом 
місяця подають свої зауваження і пропози-
ції. На підставі громадської думки виконавчий 
орган муніципалітету зобов’язаний підготувати 
підсумковий звіт, який передає представниць-
кому органу громади для подальшого затвер-
дження. Резолюції громадських обговорень 
є підставою для обов’язкового внесення змін 
у проектну документацію на будівництво [7]. 
Вартим уваги є закріплений у Будівельному 
кодексі ФРН інститут публічних містобудівних 
договорів. Такі договори укладаються територі-
альною громадою із забудовниками. У зазначе-
них договорах можуть закріплюватись норми, 
які регулюють інфраструктурні збори, що є 
аналогами внесків пайової участі на розвиток 
інфраструктури за українським містобудів-
ним законодавством. Питання відшкодування 
витрат органу місцевого самоврядування на 
створення інфраструктури може регулюватись 
також окремим договором [9].

Особливістю німецької моделі регулювання 
містобудівної діяльності є будівельні статути, 
які передбачають визначені правила забудови 
населених пунктів. Серед іншого характерною 
ознакою є організації професійного само-
врядування спеціалістів будівельних профе-
сій, наприклад Федеральна палата інженерів, 
Федеральна палата архітекторів, що відігра-
ють важливу роль при прийнятті управлінських 
рішень у питаннях будівельної та архітектурної 
діяльності. 

Таким чином, система місцевого само-
врядування ФРН наділена повноваженнями 
містобудівного контролю за дотриманням 
будівельних норм та правил. Німецький інсти-
тут будівельної техніки здійснює контроль в 
частині дотримання стандартів до будівель-
них конструкцій та матеріалів, який є спіль-
ною установою федерального уряду і влади 
земель ФРН [3]. На випадок виявлення пору-
шень у проектах забудови залучається адміні-
стративна (будівельна) поліція.

Французька модель управління місто-
будівної діяльності полягає в функціону-
ванні Міністерства територіальної цілісності 
(далі – Міністерство), як основного держав-
ного органу влади, що здійснює регулювання 
та реалізацію державної політики щодо про-
сторового планування та відбудови житла 
на основі забезпечення розвитку територій. 
Міністерство вивчає особливості територій, 
розробляє прогнози та консультує органи 
місцевого самоврядування з метою реалі-
зації програм будівельного розвитку тери-
торій. Основні ж повноваження регулювання 
містобудівної діяльності зосереджені у тріаді 
(комуна-департамент-область) місцевого 
самоврядування та закріплені у Загальному 
кодексі територіальних громад. На рівні 
комуни регулюються містобудівні питання  
з розгляду планування, благоустрою та 
дозволу на будівництво. Також до повнова-
жень місцевого самоврядування належить 
розробка, схвалення та реалізація містобудів-
них генеральних планів, проекти яких, незва-
жаючи на незалежність місцевої влади, після 
схвалення на місцевому рівні передаються на 
затвердження до міністерства [4]. Проекти 
генеральних планів підлягають публічному 
обговоренню. Претензії до оприлюднених 
проектів розглядаються муніципальними 
органами і з залученням компетентних екс-
пертів-професіоналів.

До містобудівного законодавчого забезпе-
чення у Франції слід віднести Містобудівний 
кодекс та закони, що мають на меті урегу-
лювання питань єдиного і стабільного бла-
гоустрою території, основні параметри і дина-
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міку розвитку території метрополій, перелік 
необхідної містобудівної документації, основні 
тенденції у сфері містобудування тощо

Державне управління у сфері архітек-
турно-будівельної діяльності, за французь-
кою моделлю, має комбінований характер, 
оскільки контроль здійснюється як централь-
ними органами влади, місцевим самовряду-
ванням, так і недержавними утвореннями у 
поєднанні із системою страхування [8].

У Великобританії сфера містобудування 
регулюється Будівельним актом, який поля-
гає у загальних вимогах здійснення будівель-
ної діяльності та встановлює повноваження 
місцевої влади щодо будинків та споруд [2]. 
Разом з тим містобудівні положення містяться 
у низці нормативно-правових актах (Акт про 
гранти на житлове будівництво, будівництво та 
реконструкцію, Акт про місцеву демократію, 
економічний розвиток та будівництво). Також 
система планування представлена Актом про 
планування міст та країни. Цим документом 
встановлено систему планування містобу-
дування за якої забудовник не тільки міг бути 
обмежений у своїх проектах, а й зобов’яза-
ний фінансово відшкодувати місцевій громаді 
зміни в навколишньому середовищі.

Особливістю моделі управління будівельною 
та архітектурною діяльністю Великобританії 
є дія місцевих Кодексів будівельної практики, 
який розробляється органами місцевого само-
врядування з метою моніторингу, контролю, 
управління та забезпечення нормативних при-
писів для інфраструктурних проектів. Цим доку-
ментом встановлюється обов’язкові стандарти 
та процедури, у тому числі режим будівельних 
робіт, що спричиняють незручності мешкан-
цям близько розміщених будинків до забу-
дови, а також мінімальні стандарти і порядок 
управління для зменшення шкідливого впливу 
проектів будівництва на підвладній території. 
Встановлені Кодексом будівельної практики 
стандарти регулюють широкий спектр відно-
син, які можуть вплинути на довкілля, безпеку 
місцевого населення, підприємств та громад-
ськості поблизу проведення будівельних робіт. 
Документ охоплює також регулювання квалі-
фікаційних вимог до працівників у будівництві. 
Зобов’язує забудовників працевлаштовувати 
місцеве населення на об’єктах будівництва. 
Окрема увага приділяється розміру плати за 
додаткові адміністративні послуги, наприклад: 
консультування на предмет відповідності еко-
логічному законодавству, розгляд скарг, зміна 
руху транспорту [8]. 

Відносно діяльності недержавних само-
врядних інституцій Великобританії, які безпо-
середньо взаємодіють з органами державної 

влади, зокрема представниками місцевого 
самоврядування, їм делеговано такі повнова-
ження: аналіз та координація діяльності підкон-
трольних організацій, удосконалення діяльно-
сті підвідомчих компаній, організація навчання 
персоналу та проведення процесу атестації 
й підвищення кваліфікації кадрів будівельної 
галузі, представлення інтересів галузі в уряді, 
встановлення власних додаткових критеріїв 
та показників для компаній та організацій. 
У даному контексті слід відмітити, що контро-
люючи функції здійснюються як визначеними 
органами влади, так і приватними установами 
будівельного управління.

Висновки. Таким чином, під час аналізу 
світового досвіду управління будівельною та 
архітектурною діяльністю було визначено про-
відну роль регулювання сфери містобудування 
органами місцевого самоврядування, що при-
таманно багатьом європейським країнам. 
Містобудівна діяльність здійснюється на основі 
системи нормативно-правових актів, зокрема 
затверджених будівельних кодексах, актах про 
гранти на житлове будівництво, будівництво 
та реконструкцію, акту про планування міст та 
країни, акту про місцеву демократію, економіч-
ний розвиток та будівництво тощо

На місцевому рівні органами місцевого 
самоврядування регулюються питання про-
сторового планування, утримання та розбу-
дови комунальних доріг, вулиць, мостів, площ, 
будівництва та утримання звалищ відходів, 
здійснення комунального житлового будівниц-
тва, облаштування та утримання комунальних 
цвинтарів та інше

До контролюючих органів системи буді-
вельної та архітектурної діяльності відно-
сяться органи державної влади у тому числі 
міністерства інфраструктури та будівництва, 
інспектори будівельного нагляду, працівники 
інституту будівельної техніки, приватні неза-
лежні спеціалізовані установи або окремі екс-
перти-професіонали, спеціалісти будівельних 
професій, наприклад інженери, архітектори, 
що відіграють важливу роль при прийнятті 
управлінських рішень у питаннях будівельної 
та архітектурної діяльності. 

Також до управління у сфері архітектурно- 
будівельної діяльності залучають недержавні 
утворення, проводять публічні обговорення, 
досліджуючи громадську думку, після чого 
обов’язково звітують перед громадськістю.
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У статті проаналізовано, що проєкт соці-
альної дії можна розглядати як взаємозв’язок 
технологічних, управлінських та організацій-
них рішень, які спрямовані на вирішення пев-
них соціальних проблем, покращення умов 
життєдіяльності особистості, здійснення 
потрібних соціальних змін.
Аналіз існуючого рівня підготовки проєктів 
місцевими органами територіальних гро-
мад висвітлює резерви підвищення їх яко-
сті, зокрема соціального розвитку громад, 
визначення раціональних підходів до обґрун-
тування життєздатності проєктів, збіль-
шення масштабності проєктів та підви-
щення рівня їх інноваційності, забезпечення 
сталості результатів проектів, тощо. 
На нашу думку, при відборі проєктів соціаль-
ної дії, що планують реалізувати на тери-
торії територіальної громади, органи міс-
цевого самоврядування повинні обов’язково 
проводити активне залучення населення 
до реалізації проєктів, що будуть реалізову-
ватись у рамках стратегії розвитку об’єд-
наної територіальної громади. Створити 
можливість залучення жителів до обгово-
рення проєктів можна також шляхом прове-
дення голосування на вебсайті громади.
Під час дослідження розкрито залучення 
коштів для фінансування проєктів соці-
альної дії за допомогою Державного фонду 
регіонального розвитку, Всеукраїнського 
громадського бюджет участі та грантової 
діяльності.
Органи місцевого самоврядування можуть 
використовувати ще один механізм діа-
гностування пріоритетів населення, ана-
ліз настроїв та потреб, зокрема партици-
паторне бюджетування. Бюджет участі 
є механізмом фінансової децентралізації, 
який дозволяє залучити додаткові кошти 
із бюджету для розвитку громади. В 
основу партиципаторного бюджетування 
покладено прагнення налагодити довіру 
між владою та населенням через спільний 
розвиток проєктів регіонального та соці-
ального значення. 
Ключові слова: проєкти соціальної дії, 
органи місцевого самоврядування, партици-

паторне бюджетування, фінансування проо-
єктів соціальної дії.

The article analyzes that the project of social 
action can be considered as the relationship of 
technological, managerial and organizational 
decisions aimed at solving certain social 
problems, improving the living conditions of the 
individual, the implementation of the necessary 
social changes.
Analysis of the current level of project 
preparation by local authorities of territorial 
communities highlights the reserves  
of improving their quality, including social 
development of communities, determining 
rational approaches to justifying the viability 
of projects, increasing the scale of projects 
and increasing their innovation, ensuring 
sustainable project results.
In our opinion, when selecting social action 
projects to be implemented on the territory of 
the territorial community, local governments 
must actively involve the population in the 
implementation of projects to be implemented 
within the strategy of the united territorial 
community. It is also possible to involve residents 
in the discussion of projects by voting on the 
community’s website.
The study revealed the attraction of funds for the 
financing of social action projects with the help 
of the State Fund for Regional Development, the 
All-Ukrainian public budget of participation and 
grant activities.
Local governments can use another 
mechanism to diagnose the priorities  
of the population, analysis of attitudes and 
needs, including participatory budgeting. 
The participation budget is a mechanism  
of financial decentralization that allows to 
attract additional funds from the budget 
for community development. Participatory 
budgeting is based on the desire to build trust 
between the government and the population 
through the joint development of projects  
of regional and social importance.
Key words: social action projects, local self-
government bodies, participatory budgeting, 
financing of social action projects.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Реформа децентралізації в Україні 
повинна створити умови, за яких об’єднані 
територіальні громади мали б підґрунтя для 
інституційної основи мотивованої самостій-
ної діяльності, що спрямована на отримання 
реального соціально-корисного результату 
відповідно пріоритетним очікуванням насе-
лення. Серед інструментів програмно-цільо-
вого підходу громад, одне з провідних місць 
посідають проєкти. Поряд з тим, проєкти соці-
альної дії в інтеграції із стратегіями розвитку 
територіальних громад уже набули поши-

рення у органах місцевого самоврядування, 
проте проєктну діяльність органів державних 
службовців не можна визнати такою, що пов-
ністю відповідає вимогам сучасності. Таке 
становище зумовлює не тільки недостатньою 
готовністі державних службовців до проєктної 
діяльності, а й проблемами методологічного 
забезпечення проєктної діяльності в україн-
ському самоврядуванні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблеми становлення та поширеного впро-
вадження проєктів соціальної дії зокрема в їх 
взаємопідтримці у процесах розвитку терито-
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ріальних громад, досліджується в публікаціях 
наступних науковців: В. Бабаєв, В. Вакуленко, 
О. Васильєва, В. Куйбіда, М. Латинін, М. Лахи- 
жа, Т. Маматова, В. Толкованов, С. Хаджи- 
радєва, І. Хожилота інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблемність тематики 
зумовлюється необхідністю усунення проти-
річь між потребою органів місцевого самовря-
дування в переході до проєктно-орієнтованого 
управління та спроможність об’єднаних тери-
торіальних громад щодо можливостей розв’я-
зання соціальних проблем з допомогою про-
єктної діяльності.

Мета статті. Мета дослідження полягає 
в обґрунтуванні методів щодо забезпечення 
та підтримки проєктного управління терито-
ріальних громад України, а також рекоменда-
цій щодо практичного впровадження проєктів 
соціальної дії в діяльність органів місцевого 
самоврядування.

Виклад основного матеріалу. У IX ст. 
німецький соціолог Макс Вебер увів у вико-
ристання термін, як «соціальна дія». У шир-
шому понятті – це будь-яка дія, що вчинена 
для когось іншого. М. Вебер намагався не 
лише розглянути ту чи іншу соціальну дію, 
але й також розпізнати зміст і ціль того, що 
відбувається, із точки зору задіяних в цій дії 
людей. Науковець вважав, що «соціальною» 
дія настає тільки у тому випадку, коли вона 
співвідноситься із діями інших людей і орієн-
тується на них. М.Вебер зазначав, що не усі дії 
людей являють собою соціальні дії, оскільки 
досягнення далеко не всякої мети передбачає 
орієнтацію на других людей. Усвідомити себе 
тісно пов’язаним зі своїм оточенням, грома-
дою, світом в цілому – ключ до ефективної 
«соціальної дії» [6].

Щодо визначення терміну «проєктування 
соціальної дії» існують різні точки зору, проте 
більшість науковців вказує на інструменталь-
ній значущості проєктування, його місця та 
ролі в процесі практичної соціальної роботи.

Соціальний проєкт – це сконструйоване 
ініціатором проєкту соціальне нововведення, 
мета якого є створення, підтримання або 
модернізація у середовищі, що змінюється, 
матеріальної чи духовної цінності. Це новве-
дення мусить мати просторово-часові коорди-
нати, а його вплив на населення – визначатися 
позитивним за соціальним значенням [6].

Отже, проєктування можна розподілити на 
дві взаємопов’язані складові:

– розроблення певного проєкту
– виконання проєкту.
До основних ознак проєктів соціальної дії 

можна віднести:

1. Цілепокладання (відображення розроб-
ників проєкту щодо того, яким мав би бути 
результат роботи);

2. Соціально-детермінована складова 
(наявність у суспільному житті ситуації, що 
потребує вирішення шляхом нововедень та 
окремих змін);

3. Часова складова (кожний проєкт соціаль-
ної дії має свій початок та завершення);

4. Територіальна складова (чітко визначені 
певні регіони, у яких проводяться проєктні 
заходи);

5. Соціально-інституційна складова 
(заклади, організації, установи, в яких прово-
дяться проєктні заходи);

6. Інноваційна складова;
7. Ресурсна складова (затверджена специ-

фікація та графік використання ресурсів);
8. Організаційна складова (наявність певної 

організаційної структури з урахуванням масш-
табності проєкту).

9. Соціально-інформаційна складова (кож-
ний проєкт соціальної дії містить компонент 
інформування громадськості про проєктні 
заходи та їх вплив на зміну ситуації).

Державний фонд регіонального розвитку 
є одним із інструментів впровадження дер-
жавної політики, який розпочав свою роботу  
в 2012 р. і на даний момент є одним з інстру-
ментів фінансування проєктів соціальної дії.

З 2015 р. супровід Державного фонду 
регіонального розвитку здійснює Міністер- 
ство розвитку громад і територій, а з 2016 р.   
Міністерство розвитку громад і територій  
є головним розпорядником коштів держав-
ного фонду (рис. 1) [8].

Міністерство розвитку громад і територій 
постійно вдосконалює підходи до підготовки, 
оцінювання і відбору соціальних проєктів та 
проєктів регіонального розвитку, які реалізу-
ються за кошти Державного фонду регіональ-
ного розвитку (рис. 2.)

Згідно останніх змін, визначено загальну 
вартість фінансування:

– більше 5 млн грн – для проектів із будів-
ництва;

– більше1 млн грн – для всіх інших проектів. 
Проєкти соціальної дії, що подаються орга-

нами місцевого самоврядування на фінансування 
з Державного фонду регіонального розвитку, 
повинні відповідати одній з наступних умов:

1) відповідність пріоритетам, які визначені  
у Державній стратегії регіонального розвитку;

2) упровадження соціально-інвестиційних 
програм і проєктів як проєктів співробітництва 
об’єднаних територіальних громад; 

3) підтримка добровільно об’єднаних тери-
торіальних громад [7].
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Рис. 1. Розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку. 

*Джерело: [8] 
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80% – всім регіонам відповідно до 
чисельності населення 

20% – регіонам, у яких показник 
ВРП в розрахунку на одну особу 
становить менше 75% середнього 

показника по Україні 

Рис. 1. Розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку
*Джерело: [8]

Рис. 2. Етапи подання проєктів, що фінансуються за рахунок коштів  
Державного фонду регіонального розвитку

*Джерело: складено на основі [7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Етапи подання проєктів, що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку 

*Джерело: складено на основі [7] 
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Також слід зазначити, що при відборі проєктів 
не більше 10% коштів Державного фонду регіо-
нального розвитку передбачається на розвиток 
спортивної інфраструктури та енергозбереження.

Також слід зазначити, що при відборі проєктів 
не більше 10% коштів Державного фонду регіо-
нального розвитку передбачається на розвиток 
спортивної інфраструктури та енергозбереження.

Партиципаторний бюджет – нова для 
України демократична практика, що дозволяє 
населенню пропонувати проєкти, в тому числі  
і соціальної дії, що будуть втілені в життя коштом 
державного фонду регіонального розвитку.

Органи місцевого самоврядування можуть 
використовувати ще один механізм діагносту-
вання пріоритетів населення, аналіз настроїв та 
потреб. Бюджет участі є механізмом фінансової 
децентралізації, який дозволяє залучити додат-
кові кошти із бюджету для розвитку громади. 
В основу партиципаторного бюджетування 
покладено прагнення налагодити довіру між 

владою та населенням через спільний розвиток 
проєктів регіонального та соціального значення.

Етапи реалізації проєктів за допомогою парти-
ципаторного бюджетування зображено на рис. 3.

До основних переваг громадського бюджету, 
на нашу думку, можна віднести: 

– розширення участі населення у вирішенні 
питань розподілу фінансів державного та міс-
цевого бюджетів;

– ріст рівня довіри жителів до органів дер-
жавної влади;

– усунення соціальних конфліктів; 
– зростання довіри до місцевих органів влади;
– ефективне управління бюджетом; 
– вирішення проблем, які найбільше хви-

люють жителів міста, регіону чи країни. 
Бюджет участі є важливим кроком до демо-

кратії та зростання громадської активності, 
оскільки дозволяє мешканцям розробляти 
власні проєкти та контролювати частину дер-
жавного бюджету.

що будуть втілені в життя коштом державного фонду регіонального 

розвитку. 
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Етапи реалізації проєктів за допомогою партиципаторного 

бюджетування зображено на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партиципаторне бюджетування 

Області готуються до запровадження партиципаторного бюджету  
На підготовчому етапі ОМС формують положення про бюджет участі, створюють 

експертні робочі групи, напрацьовують стратегію інформаційної кампанії 

Населення пропонує проєкти 
Ідеї публікуються онлайн. Робоча група надає висновки щодо можливостей 

фінансування задуму. За необхідності здійснюється доопрацювання проєктів 

Відбувається електронне голосування  
Відбувається онлайн голосування, прозоро і відкрито для усього населення 

регіону. Згодом оприлюднюються результати голосування 

Підтримані проєкти втілюються в життя
Регіональна комісія виносить рішення про можливість реалізації проєктів. Органи 

місцевого самоврядування втілюють ініціативи та звітують про це онлайн 

Рис. 3. Етапи реалізації проєктів за допомогою партиципаторного бюджетування
*Джерело: складено на основі [9]
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В Україні відсутнє національне законодав-
ство щодо партиципативного громадського 
бюджету. Нормативні акти погоджуються чле-
нами робочих груп Бюджету, до складу яких 
входять представники влади, депутатського 
корпусу рад, громадських організацій та 
затверджуються на місцевому рівні. 

Соціальною інновацією є Всеукраїнський 
громадський бюджет, до практики реалізації 
якого Україна приєдналася після Португалії, 
Іспанії, Австралії та Південної Кореї. Найбільше 
громадських бюджетів реалізовується у містах 
України, але уже з 2018 р. 36 громад теж почали 
застосовувати цю практику для реалізації 
також проєктів соціальної дії. Особливістю  
є те, що територіальні громади використову-
ють певні електронні платформи, що дозволяє 
не тільки здійснювати процедуру голосування, 
а і вивчати нормативну базу, відслідковувати 
поетапно реалізацію проєктів – від їх реєстра-
ції до реалізації.

В Україні історія партиципаторного бюдже-
тування бере початок з 2015 р., практика 
Бюджету участі здійснювалася на базі поль-
ської моделі. За сім років реалізації громад-
ського бюджету в Україні, сума коштів, яку 
виділяють органи місцевого самоврядування 
на втілення проєктів громадян, зросла майже 
у 60 разів, а кількість людей, що беруть участь 
у голосуванні за них – майже у 110 раз.

Найбільша активність авторів і автор-
ських колективів проєктів спостерігається  
в Києві, Івано-Франківську, Дніпрі, Чернівцях 
та Хмельницькому. В даних містах подали 
найбільшу кількість проєктів із розрахунку на 
одного мешканця територіальної громади.

Гранти передбачають надання ресурсів, як 
безповоротної фінансової допомоги і благо-
дійних внесків, які мають певне цільове при-
значення і направляються на вирішення пев-
ної суспільно-соціальної проблеми. Гранти 
можуть виступати, як інструмент фінансування 
проєктів соціальної дії, перш за все, із питань 
енергозбереження, охорони навколишнього 
середовища й розвитку транспортної інфра-
структури. Гранти, крім фінансових ресурсів 
також можуть надаватися у вигляді майна, 
робіт, послуг чи інтелектуальної власності.

За допомогою грантів здійснюється необ-
хідна підтримка проєктів соціальної дії, які  
не є прибутковими, але є досить важливими  
у розвитку суспільства або громади [12].

Інформацію про грантові конкурси потрібно 
шукати на офіційних сайтах донорських орга-
нізацій. Для об’єднаних територіальних гро-
мад слід створити власну базу грантодавців

Висновки. Провівши дослідження були 
вирішені наступні завдання:

– обґрунтувано наукові положення щодо 
методологічного забезпечення й координаці-
йної підтримки проєктів соціальної дії;

– проаналізувано існуючий рівень підго-
товки проєктів соціальної дії ТГ і визначити 
напрями зростання якості проєктів;

– досліджено методи фінансування проєк-
тів соціальної дії в територіальних громадах  
в умовах реформування; 

– розроблено рекомендації щодо покра-
щення реалізації проєктів соціальної дії в тери-
торіальних громадах. 
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У статті розглядається питання стосовно 
забезпечення належного рівня пожежної без-
пеки об’єднаних територіальних громад, 
як невід’ємної частини державної діяль-
ності щодо охорони життя та здоров’я 
людей, національного багатства і навко-
лишнього природного середовища. Пояс-
нюється актуальністьдослідження даної 
проблематики в контекстіпошуку шляхів 
удосконалення державного управління у 
сфері забезпечення пожежної безпеки,ор-
ганізації заходів цивільного захисту,гасіння 
пожеж, захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій різного характеру, 
зокремав режимі функціонування Єдиної 
державної системи цивільного захисту в 
умовах воєнного стану в Україні. На основі 
аналізу стану пожежної безпеки зроблено 
висновок про недостатній рівень цивільного 
захисту об’єднаних територіальних громад 
та необхідність посилення інституційної 
спроможності саме органів місцевого само-
врядування у самостійному вирішенні даних 
завдань.Розглянуто основні завдання та 
проблеми функціонування місцевої та добро-
вільної пожежної охорони в Україні.Визна-
чено пріоритетні напрями вдосконалення 
системи місцевої пожежної охорони в сіль-
ських населених пунктах України.Наведено 
позитивні приклади європейського досвіду у 
розв’язанні цієї проблематики.Акцентовано 
увагу на тому, що існуюча система Держав-
ної служби України з надзвичайних ситуацій 
нездатна самостійно та в повному обсязі 
виконувати завдання за призначенням в умо-
вах ліквідації наслідків бойових дій. Доведено, 
що розбудова і функціонування підрозділів 
місцевої та добровільної пожежної охорони 
сприятимуть протипожежному захисту 
населених пунктів, а також посиленню 
спроможностей пожежно-рятувальних під-
розділів Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захистустосовногасіння пожеж, 
рятування населення, надання допомоги у 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 
мирний час та в особливий період.

Ключові слова: цивільний захист, надзви-
чайна ситуація,об’єднана територіальна 
громада, місцева пожежна охорона, місцеве 
самоврядування, пожежа.

The article considers the issue of ensuring 
the appropriate level of fire safety of the 
united territorial communities, as an integral 
part of state activities for the protection of 
human life and health, national wealth and the 
environment. The urgency of the study of this 
issue in the context of finding ways to improve 
public administration in the field of fire safety, 
organization of civil protection, firefighting, 
protection of the population and territories from 
emergencies of various kinds, in particular in the 
functioning of the Unified State Civil Protection 
in martial law. Ukraine. Based on the analysis 
of the state of fire safety, it was concluded 
that the level of civil protection of the united 
territorial communities is insufficient and the 
need to strengthen the institutional capacity of 
local governments in solving these problems 
independently. The main tasks and problems 
of local and voluntary fire protection in Ukraine 
are considered. The priority directions of 
improvement of the system of local fire protection 
in rural settlements of Ukraine are determined. 
Positive examples of European experience in 
solving this problem are given. Emphasis is 
placed on the fact that the existing system of 
the Civil Service of Ukraine for Emergencies is 
unable to independently and fully perform the 
assigned tasks in the conditions of liquidation 
of the consequences of hostilities. It is proved 
that the development and operation of local 
and voluntary fire brigades will contribute to fire 
protection of settlements, as well as strengthen 
the capacity of fire and rescue units of the Civil 
Protection Rescue Service to extinguish fires, 
rescue the population, provide assistance in 
dealing with emergencies and emergencies. in 
a special period.
Key words: civil protection, emergency situation, 
united territorial community, local fire protection, 
local self-government, fire.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сьогодні в Україні гостро стоїть 
питання щодо організації гасіння пожеж та 
загорянь, ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій (подій)у сільській місцевості. Існує 
велика кількість населених пунктів, до яких час 
прибуття першого пожежно-рятувального під-

розділу Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій (далі – ДСНС)перевищує мак-
симально допустимі значення. Адже, відстань 
від підрозділівДСНС до віддалених населе-
них пунктів може сягати понад 30–40 кіломе-
трів. Такий стан речей змушує констатувати, 
що сільська місцевість є найбільш ураженою 
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в контексті відсутності у багатьохсільських 
населених пунктах протипожежних формувань 
(підрозділів), які б у найкоротші термінипер-
шими могли б реагувати на виникнення пожеж 
тарізних надзвичайних ситуацій (подій). Що 
власнепідтверджуєщорічна негативнастатис-
тика за обсягами жертв та матеріальних збит-
ків від пожеж.

Один із шляхів розв’язання проблем забез-
печення пожежної безпеки в сільських насе-
лених пунктах є створення місцевих пожеж-
них команд та добровільних протипожежних 
формуваньдля забезпечення місцевої та 
добровільної пожежної охорони (далі – МПО).
Наявність таких підрозділів забезпечить опе-
ративне й швидке реагування на ліквідацію 
пожеж та інших надзвичайних ситуацій, які 
виникають на території населених пунктів. 
А це, не лише врятоване майногромадян, 
а й врятовані людські життя.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню питання забезпечення 
пожежної охорони присвячено наукові праці: 
В. Доманського, М. Удода, П. Пилипенка, 
А. Стахова, А. Антонова, В. Коновалова, 
І. Куца, В. Палюха, В. Назаренка, О. Козинець, 
В. Гуцієвої, І.Панченка, Б. Касимова, А.Рожкова, 
О.Полтанова та ін. Створення і функціону-
вання добровільних пожежних підрозділів 
досліджували О. Трущ, Л. Жукова, Н. Клименко, 
В. Тищенко, С. Андреєв. Питанню розвитку 
цивільного захисту об’єднаних територіальних 
громад в контексті реформи місцевого само-
врядування в Україні присвячені наукові праці 
В.О. Костенка, І.П. Криничної та ін.

Аналіз наукових праць свідчить, що на сьо-
годні залишається актуальним розв’язання 
проблеми надійного захисту населення і тери-
торій від пожеж та надзвичайних ситуацій, осо-
бливо в умовах функціонування воєнного стану.

Мета статті – висвітлити актуальністьство-
рення та функціонування підрозділів місцевої 
пожежної охорони для забезпечення надій-
ного захисту територіальних громад у мирний 
час та в особливий період.

Виклад основного матеріалу. З почат-
кузбройної агресії Росії проти України внас-
лідок ракетно-бомбових ударів відбувається 
пошкодження таруйнування об’єктів критич-
ної інфраструктури, життєзабезпечення насе-
лення, загибель великої кількості людей. Під 
час бойових дійвиникають масштабні вибухи 
і пожежі, які представляють загрозу життю 
населення, особливо при застосуванні спе-
ціальних запальних боєприпасів із напалмом 
та іншими горючими речовинами. Тому необ-
хідно одразу після нанесення удару виявити, 
локалізувати та погасити пожежі до того, як 

ті завдали шкоди майну, людям і оточуючому 
середовищу.

Співробітники ДСНС працюють практично 
безперервно, під звуки сирен тривоги щодня 
гасять пожежі, розбирають завали та рятують 
життя людей.Станом на 17 березня 2022 року 
за даними МОЗ пошкоджено 117 лікарень, 
обстріляні 43 машини екстреної медичної 
допомоги, знищено понад 3500 об’єктів інф-
раструктури, у т.ч. 230 об’єктів транспортної 
інфраструктури, 165 об’єктів життєзабезпе-
чення, таких як електропідстанціїтагазопро-
води.Повністю знищено 651 та пошкоджено 
ще 3780 житлових будинків [1].

На виконання Указу Президента України 
«Про введення воєнного стану в Україні» 
від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 
Державнуслужбу України з надзвичайних 
ситуацій (ДСНС), Єдину державну систему 
цивільного захисту, її функціональні та терито-
ріальні підсистеми приведено у готовність до 
виконання завдань за призначенням в особли-
вий період [2].

У надзвичайно складних умовах основні 
зусилля та ресурси підрозділів ДСНС зосе-
редженні на реагуванні та ліквідації наслід-
ків бойових дій, гасінні масштабних пожеж, 
як правило у великих містах. У зв’язку із цим, 
сільська місцевість стає недостатньо захище-
ною, а тому потребує створення надійної сис-
теми цивільного захисту на місцевому рівні.  
Як зазначалось вище,один із шляхів розв’я-
зання проблем забезпечення безпеки тери-
торіальних громад є створення та функціону-
вання підрозділів МПО.

З настанням весняно-літнього пожежо-
небезпечного періоду різко зросла кількість 
пожеж в екосистемах (лісові пожежі, лісо-
паркові зони, торфовища і сільськогосподар-
ські угіддя, сухостій тощо). На теперішній час 
понад 40% усіх пожеж відбуваються саме у 
сільській місцевості, внаслідок яких гинуть 
люди, завдаються значні матеріальні збитки.
Саме тому,на сьогодні гостро стоїть питання 
організації та забезпечення гасіння пожеж 
саме на території об’єднаних територіаль-
них громад та надання допомоги підрозділам 
ДСНС у ліквідації наслідків надзвичайних ситу-
ацій воєнного характеру.

Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» [3] та ст. 19 Кодексу цивільного 
захисту України (Кодекс ЦЗ) [4] визначено 
повноваження органів місцевого самовряду-
вання у сфері організації заходів цивільного 
захисту, захисту населення і територій від при-
родних та техногенних загроз, реагування на 
надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, 
забезпечення пожежної безпеки, функціону-
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вання пожежно-рятувальних підрозділів МПО 
та добровільноїпожежної охорони (ДПО).

З метою підвищення рівня пожежної без-
пеки територіальних громад, а також своєчас-
ного реагування на пожежі та надання допомоги  
у ліквідації наслідків різних надзвичайних ситу-
ацій у разі їх виникнення органами місцевого 
самоврядування утворюється МПО.Основними 
завданнями МПОє: забезпечення пожежної без-
пеки; запобігання виникненню пожеж та нещас-
них випадків під час пожеж; гасіння пожеж, ряту-
вання населення, надання допомоги у ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій.

До основних повноважень органів місце-
вого самоврядування базового рівня відне-
сено забезпечення гасіння пожеж, що перед-
бачає подальший розвиток та підвищення 
боєздатності вже існуючих та створення нових 
підрозділів МПО, затверджених Концепцією 
реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 01.04.2014 року № 333-р [5].

Реформування місцевого самовряду-
вання та децентралізація влади передбача-
ють подальшу передачу більших повноважень 
та ресурсів на рівень територіальних громад, 
оскільки переважна більшість територіальних 
громад через їх надмірну подрібненість та над-
звичайно слабку матеріально-фінансову базу 
виявилися неспроможними виконувати у пов-
ному обсязі повноваження органів місцевого 
самоврядування. На сьогодні, функціонування 
органів місцевого самоврядування у переваж-
ній більшості територіальних громад не забез-
печує надійного захисту громадян від пожеж 
та надзвичайних ситуацій, зокрема в умовах 
особливого періоду. Удосконалення потребує 
також система організації та забезпечення 
цивільного захисту на відповідних територіях.

Відповідно до статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» [3] 
до виключної компетенції сільських, селищ-
них, міських рад віднесено питання створення 
відповідно до законодавства комунальної ава-
рійно-рятувальної служби.Зазначену функцію 
може виконувати місцева пожежна команда 
(МПК) у разі набуття нею відповідно до дію-
чого Порядку атестації аварійно-рятувальних 
служб і рятувальників, затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів України від 13 листо-
пада 2013 року № 828 [6], статусу аварій-
но-рятувальної служби, що надасть змогу не 
лише виконувати більший спектр робіт, пов’я-
заних із ліквідацією наслідків надзвичайних 
ситуацій та пожеж, але й здійснювати постійне 
і обов’язкове обслуговування на договірній 
основі суб’єктів господарювання.Порядок 

здійснення такого обслуговування затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 
11 січня 2017 р. № 5 [7].

Відповідно до статті 62 Кодексу цивільного 
захисту України [4]:

1. У селах, селищах, де немає пожежно-ря-
тувальних підрозділів, сільські та селищні ради 
за погодженням з центральним органом вико-
навчої влади, який забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері цивільного 
захисту, утворюють пожежно-рятувальні під-
розділи для забезпечення МПО.

2. Фінансування та матеріально-технічне 
забезпечення пожежно-рятувальних підроз-
ділів для забезпечення МПО здійснюються за 
рахунок коштів місцевих бюджетів та інших 
джерел, не заборонених законодавством.

3. У разі якщо в населеному пункті, розта-
шованому на відповідній території та з’єдна-
ному з іншими населеними пунктами під’їз-
ними шляхами загального користування, 
утворено пожежно-рятувальний підрозділ для 
забезпечення МПО, який здатний виконувати 
завдання за призначенням на території насе-
лених пунктів, де немає таких підрозділів,  
відповідних місцевих бюджетах можуть перед-
бачатися видатки на матеріально-технічне 
забезпечення таких підрозділів.

4. Порядок забезпечення МПО, права і обо- 
в’язки працівників пожежно-рятувальних під-
розділів визначаються положенням про міс-
цеву пожежну охорону, яке затверджується 
органом, що її утворив, за погодженням  
з центральним органом виконавчої влади, 
який забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у сфері цивільного захисту.

Залежно від проведеного аналізу пожеж, 
надзвичайних ситуацій та небезпечних подій 
керівництвом громади визначається необ-
хідна кількість пожежно-рятувальних підроз-
ділів (частин) для забезпечення МПО та місця 
їх розташування з урахуванням забезпечення 
належного реагування протягом 20 хвилин із 
часу отримання повідомлення у найвіддалені-
шому від підрозділу місці на відповідній тери-
торії, а також тип і кількість пожежно- та ава-
рійно-рятувальних автомобілів і оснащення, 
що необхідні для реагування [8].

Досвід країн Європейського союзу демон-
струє, що ефективним засобом в забезпеченні 
пожежної безпеки є добровільна пожежна 
охорона, яка побудована, переважним чином, 
на засадах матеріального стимулювання. 
Зокрема, доброволець пожежної охорони 
крім погодинної оплати праці отримує ще  
й соціальні пільги. Поширеними також  
є засоби морального стимулювання, наприклад 
нагороди, відзнаки, суспільні подяки [9]. 
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Особливої уваги потребує розвиток та 
популяризація добровільного пожежного 
руху на території громад, який у розвинених 
країнах є основою пожежної безпеки. Для 
цього слід використати досвід таких країн 
як: Федеративної Республіки Німеччина, 
Республіки Польща, Республіки Австрія, 
Канади, Сполучених Штатів Америки та 
Угорщини з цього питання.

Досвід країн Європейського Союзу в орга-
нізації та діяльності ДПО також демонструє, 
що Україна потребує вдосконалення системи 
забезпечення пожежної безпеки. Тож для 
ефективної діяльності добровільних пожежних 
дружин, перш за все, необхідною є правова 
база, яка на сьогодні в Україні, на жаль прак-
тично відсутня. Доцільним є прийняття закону, 
який би детально регламентував діяльність 
пожежників-добровольців. 

Важливим для зміцнення захисту тери-
торіальних громад є прийнятт Верховною 
Радою України у другому читанні законопро-
ект № 3688, який дозволить ДСНС передавати 
спеціальну пожежну та рятувальну техніку і 
необхідне майно територіальним громадам.

Вже найближчим часом частина тех-
ніки ДСНС підсилить добровільні та місцеві 
пожежні об’єднання і допоможе місцевому 
самоврядуванню формувати спроможні ряту-
вальні команди.

Проєкт акта був спрямований на виконання 
пріоритетів, визначених метою 13.2 Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України, затверд- 
женої постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 вересня 2019 р. № 849, у частині ство-
рення центрів безпеки в об’єднаних терито-
ріальних громадах, що дозволить збільшити 
відсоток вчасного (нормативного) прибуття 
до місця надзвичайної ситуації відповідних 
пожежно-рятувальних підрозділів.

Разом із цим статтею 7 Закону України «Про 
передачу об’єктів права державної та кому-
нальної власності» визначено вичерпний пере-
лік об’єктів державної власності, які безоп-
латно передаються з державної в комунальну 
та спільну власність територіальних громад, до 
якого не включено цілісні майнові комплекси 
державних пожежно-рятувальних підрозділів 
(частин), інше нерухоме та окреме індивіду-
ально визначене (рухоме) майно, яке не вико-
ристовується і не планується до використання в 
органах та підрозділах цивільного захисту. 

Висновки. Отже, на даний час ефектив-
ного та швидкого розв’язання на рівні тери-

торіальних громад потребують такі проблеми: 
розвиток МПО залежно від ризиків і небезпек, 
притаманних для відповідної території, сис-
тематизація результатів виконання заходів 
цивільного захисту на рівні ланок територі-
альних підсистем цивільного захисту в умовах 
воєнного стану; організації та забезпечення 
пожежної безпеки на території об`єднаних 
територіальних громад; створення місцевих 
пожежних команд та центрів безпеки громад, 
активізації запровадження руху добровільних 
пожежних тощо.
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У статті обґрунтована актуальність фор-
мування кадрового потенціалу державної 
служби в умовах військових операцій та 
бойових дій. З’ясовано, що на сьогодні від-
сутні системні дослідження формування 
кадрового потенціалу державної служби в 
умовах здійснення військових операцій та 
бойових дій. Обґрунтовано, що об’єктив-
ними показниками ефективного управління 
людськими ресурсами державної служби в 
умовах здійснення військових операцій та 
бойових дій можуть бути не тільки еконо-
мічні показники (підвищення ефективності 
та продуктивності праці, високий рівень 
інтеграції кадрової стратегії у корпоратив-
ний розвиток трудового колективу з ураху-
ванням стратегічних перспектив, справед-
лива винагорода за індивідуальний внесок 
у кінцевий результат організації), а також 
соціальні показники. Автором доведено, що 
доцільно готувати та розвивати ризик-ме-
неджерів системи державної служби, які 
здатні працювати в умовах надзвичайних 
ситуацій, у тому числі в період ведення бойо-
вих дій та операцій. Виокремленні основні 
заходи щодо підготовки та розвитку кадро-
вого потенціалу ризик-менеджерів державної 
служби, зокрема: слід виокремити наступні: 
здійснення ефективних заходів відбору та 
селекції кадрів з урахуванням особистих 
психологічних якостей, які сприяють роботі  
у невизначених та надзвичайних ситуацій; 
формувати технології мотивації та сти-
мулювання трудової діяльності з урахуван-
ням надзвичайних умов та бойових дій,зо-
крема формування професійної захищеності 
кадрів; формування навичок аналізу ситуації, 
яка може швидко та несистемно змінюва-
тися, та вмінь формування оптимальних 
державно-управлінських рішень в таких 
ситуаціях; застосування інноваційних техно-
логій формування у кадрів вмінь вирішувати 
конфлікти та аналізу конфліктної ситуації 
та ін. вміння реалізовувати стратегії кадро-
вого ризик-менеджменту: ідентифікація, 
аналіз, кількісна та якісна оцінка кадрових 
ризиків; методики управління кадровими 
ризиками; розвиток інноваційного потенці-
алу працівника та інноваційного потенціалу 
персоналу; формування заходів щодо фор-
мування лояльності та інноваційної сприй-
нятливості персоналу під час застосування 
інновацій та інших.
Ключові слова: кадровий потенціал дер-
жавної служби в умовах військових операцій 
та бойових дій, відбір кадрів, стресостій-
кість, професійна захищеність державних 
службовців, підготовка кадрів державної 

служби, підвищення кваліфікації державних 
службовців.

The study substantiates the relevance of 
the formation of human resources in the civil 
service in the context of military operations and 
hostilities. The author found that today there are 
no systematic studies of the formation of human 
resources in the civil service in the context of 
military operations and hostilities. The author 
substantiates that objective indicators of effective 
management of human resources in the civil 
service in the context of military operations and 
hostilities can be not only economic indicators 
(increasing efficiency and productivity, high 
level of integration of personnel strategy 
into corporate, taking into account strategic 
prospects of labor collective, fair reward for 
individual contribution to the end result of the 
organization), as well as social indicators. The 
author proves that it is expedient to train and 
develop risk managers of the civil service system 
who are able to work in emergency situations, 
including during hostilities and operations. The 
article highlights the main measures for training 
and development of human resources risk 
managers of the civil service, in particular: the 
following should be highlighted: implementation 
of effective measures of selection and selection 
of personnel taking into account personal 
psychological qualities that contribute to work 
in uncertain and emergency situations; to form 
technologies of motivation and stimulation  
of labor activity taking into account emergency 
conditions and combat operations, in particular 
formation of professional security of personnel; 
formation of skills of analysis of a situation that 
can change quickly and unsystematically, and 
the ability to form optimal public administration 
decisions in such situations; application  
of innovative technologies for the formation 
of personnel ‘ability to resolve conflicts and 
analysis of the conflict situation, etc. ability 
to implement personnel risk management 
strategies: identification, analysis, quantitative 
and qualitative assessment of personnel risks; 
methods of personnel risk management; 
development of the innovative potential of the 
employee and the innovative potential of the 
staff; formation of measures for the formation  
of loyalty and innovation receptivity of staff in the 
application of innovations and others.
Key words: personnel potential of civil service 
in the conditions of military operations and 
hostilities, personnel selection, stress resistance, 
professional protection of civil servants, training 
of civil service personnel, advanced training  
of civil servants.

Постановка питання. Проблеми форму-
вання та розвитку кадрового потенціалу сис-
теми державної служби відіграє виключну 
роль у реалізації функцій держави, форму-
вання безпекового середовища для суспіль-
ства, надання якісних адміністративних послуг 
населенню, забезпечення громадян країни 

всіма потрібними ресурсами. Ця роль дер-
жавних службовців набуває важливого та 
ключового значення у надзвичайних ситуа-
цій, зокрема у воєнний час та під час бойових 
дій. Адже під час військових дій та конфліктів 
населення потребує не лише надання адміні-
стративних послуг, виплат соціальних допомог, 
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пенсій, а й якісного інформування про ситуацію 
в певній галузі, сфері, швидкого реагування на 
нові виклики та небезпеки, прийняття держав-
но-управлінських рішень в умовах невизначе-
ності та стресової ситуації.

Тому виникає обґрунтована потреба у аналізі 
проблеми формування та розвитку кадрового 
потенціалу державної служби в умовах здійс-
нення військових операцій та бойових дій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми формування кадрового потенціалу 
державної служби аналізують: В. Андреев, 
О. Антонова, О. Воронько, Н. Гончарук, А. Гри- 
щук, Д. Іманбердієв, Ю. Ковбасюк, Н. Липов- 
ська, В. Ладиченко, В. Лобанов, В. Малинов- 
ський, Н. Нижник, О. Оболенський, О. Охотни- 
кова, В. Огаренко, Ю. Осипов, В. Олуйко, 
А. Рачинський, С. Серьогін, І. Сурай та ін. 
Зазначені автори розглядають питання фор-
мування кадрового складу державної служби, 
проблеми професіоналізації кадрів держав-
ної служби, навчання, підвищення кваліфікації 
кадрів, питання відповідальності державних 
службовців, проблеми розвитку кадрів дер-
жавного управління та ін. Разом з тим, відсутні 
системні дослідження формування кадрового 
потенціалу державної служби в умовах здійс-
нення військових операцій та бойових дій.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. На сьогодні відсутні системні 
дослідження проблеми формування кадрового 
потенціалу державної служби в умовах здійс-
нення військових операцій та бойових дій.

Мета статті є системний аналіз проблем 
формування кадрового потенціалу державної 
служби в умовах здійснення військових опера-
цій та бойових дій, обґрунтування інноваційних 
механізмів формування кадрового потенціалу 
державної служби в умовах здійснення вій-
ськових операцій та бойових дій.

Виклад матеріалу. Об’єктивними показ-
никами ефективного управління людськими 
ресурсами державної служби в умовах здійс-
нення військових операцій та бойових дій 
можуть бути не тільки економічні показники 
(підвищення ефективності та продуктивності 
праці, високий рівень інтеграції кадрової стра-
тегії у корпоративний розвиток трудового 
колективу з урахуванням стратегічних пер-
спектив, справедлива винагорода за індивіду-
альний внесок у кінцевий результат організа-
ції), а також соціальні показники:

– невисокий рівень деструктивної конфлік-
тності та соціальної напруги в організації;

– високий рівень лояльності та настрою 
персоналу щодо організації;

– гармонізація системи соціально-трудо-
вих відносин у трудовому колективі;

– своєчасна профілактика кадрових ризиків;
– прийняття державно-управлінських рішень 

в умовах невизначеності та надзвичайних си- 
туацій;

– аналіз ситуації в умовах військових дій  
та конфліктів;

– знання законодавства, що регулює питання 
військового стану та відповідних документів та ін.

На нашу думку, доцільно готувати та роз-
вивати ризик-менеджерів системи державної 
служби, які здатні працювати в умовах надзви-
чайних ситуацій, у тому числі в період ведення 
бойових дій та операцій. До основних заходів 
щодо підготовки та розвитку кадрового потен-
ціалу ризик-менеджерів державної служби 
слід виокремити наступні:

– здійснення ефективних заходів відбору 
та селекції кадрів з урахуванням особистих 
психологічних якостей, які сприяють роботі  
у невизначених та надзвичайних ситуацій;

– формувати технології мотивації та сти-
мулювання трудової діяльності з урахуванням 
надзвичайних умов та бойових дій,з окрема 
формування професійної захищеності кадрів;

– формування навичок аналізу ситуації, 
яка може швидко та несистемно змінюватися, 
та вмінь формування оптимальних держав-
но-управлінських рішень в таких ситуаціях;

– застосування інноваційних технологій 
формування у кадрів вмінь вирішувати кон-
флікти та аналізу конфліктної ситуації та ін.;

– вміння реалізовувати стратегії кадрового 
ризик-менеджменту: ідентифікація, аналіз, 
кількісна та якісна оцінка кадрових ризиків; 
методики управління кадровими ризиками;

– розвиток інноваційного потенціалу пра-
цівника та інноваційного потенціалу персоналу;

– формування заходів щодо формування 
лояльності та інноваційної сприйнятливості пер-
соналу під час застосування інновацій та інших.

Таким чином, основним механізмом форму-
вання та розвитку кадрового потенціалу дер-
жавної служби в умовах військових операцій та 
бойових дій є відбір кадрів в системі державної 
служби із високим ступенем стресостійкості. 
Службова діяльність державних службовців  
в умовах військових дій та конфліктів пов’язана 
з високою нервово-психічною напругою через 
наявність реальної вітальної загрози, а також 
з впливами різних екстремальних факторів, 
необхідністю прийняття державно-управлін-
ських рішень у мінливих умовах (невизначе-
ність, дефіцит часу, висока відповідальність).

Стресостійкість державного службовця  
як якість особистості складається із сукупності 
наступних компонентів:

1) психофізіологічного компоненту (тип, 
властивості нервової системи);
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2) мотиваційного компоненту;
3) емоційного досвіду особистості, накопи-

ченого у процесі подолання негативних впли-
вів екстремальних та надзвичайних ситуацій;

4) вольового компоненту, який виявляється 
у свідомій саморегуляції дій, приведенні їх у 
відповідність до вимог ситуації;

5) професійної підготовленості, поінформо-
ваності та готовності особи до виконання тих 
чи інших завдань;

6) інтелектуального компоненту – оцінка 
вимог ситуації, прогноз її можливої зміни, при-
йняття рішень про способи дій [1].

Тому, саме стресостійкість державних 
службовців – є важливою рисою, яка надасть 
можливість працювати їм в умовах бойових дій 
та конфліктів, приймати оптимальні держав-
но-управлінські рішення.

Найважливішим компонентом формування 
кадрового потенціалу державної служби в умо-
вах здійснення військових операцій та бойових 
дій є система забезпечення професійної захи-
щеності державних службовців. 

Поняття «професійна захищеність», особ- 
ливо у взаємозв’язку з питаннями підви-
щення їхньої стресостійкості, необхідно роз-
глядати значно ширше. Професійну захище-
ність недоцільно відносити лише до проблеми 
захищеності від дій пов’язаних із виконан-
ням професійної діяльності, хоча ці поняття 
нерозривно пов’язані у професійній діяльності 
державних службовців. Професійна захище-
ність державних службовців – багатопланове 
та багатокомпонентне явище, що включає  
в себе взаємопов’язані складові, які одночасно  
є самостійними за своєю суті. Серед них 
можна виділити такі види:

1) економічна захищеність – відповідність 
матеріального забезпечення державного 
службовця його обґрунтованим потребам у 
необхідних матеріальних засобах;

2) правова захищеність – відповідність 
правової та нормативної бази діяльності дер-
жавних службовців в умовах військових дій та 
конфліктів реальним умовам та покладеним 
на них завданням. Ця захищеність визначає 
ступінь правового забезпечення професійної 
діяльності державних службовців та можли-
вості правового захисту при вирішенні ним 
компетентні завдання або життєві проблеми, 
пов’язані з професійною діяльністю;

3) матеріально-технічна захищеність – від-
повідність та співвідношення даного виду 
захищеності із забезпеченням ресурсами 
(матеріальними, технічними тощо) для вико-
нання професійної діяльності службовцями;

4) соціальна захищеність – гарантування 
державним службовцям, які працюють в умовах 

бойових дій та конфліктів відповідного соціаль-
ного захисту та відповідних виплат;

5) соціально-психологічна захищеність – від-
повідність думки суспільства про користь діяль-
ності державних службовців об’єктивним оцін-
кам їхньої діяльності, а також відповідність 
«образу державного службовця» реальним оцін-
кам, що даються громадянами та службовцями 
щодо самих себе;

6) кадрова захищеність – відповідність 
ступеня професійної надійності службовців 
(морально-моральних, емоційно-вольових, 
інтелектуальних якостей та їх професійної ком-
петентності) вимогам до особи державного 
службовця, які виконують завдання в умовах 
бойових дій та конфліктів;

7) інформаційна захищеність – відповідність 
наявної інформації та ресурсів для отримання 
необхідної інформації з метою ефективної про-
фесійної діяльності. Своєчасна можливість 
наукового та практичного підвищення знань, 
навичок, умінь та компетентності (наукові та 
практичні), об’єктивної значимості наявності 
такої інформації для подальшого виконання про-
фесійних завдань та забезпечення захищено-
сті від інформаційних небезпек та неправдивої 
інформації. Особливого значення забезпечення 
інформаційної безпеки державних службов-
ців набуває в період бойових дій та конфліктів, 
оскільки в інформаційному просторі існує багато 
неправдивої, викривленої інформації, яка може 
нашкодити як і особисто державному служ-
бовцю, так і якості  й ефективності його діяльно-
сті. Така інформація може стосуватися, напри-
клад, фейків щодо діяльності посадових осіб, їх 
неупередженості, чесності, відкритості;

8) психолого-педагогічна захищеність – від-
повідність психологічних та педагогічних захо-
дів, спрямованих на профілактику та попере-
дження психолого-педагогічної деформації 
особистості державного службовця під впли-
вом негативних факторів, стресових ситуацій 
та психологічних навантажень, рівнем реально 
існуючого впливу на службовця факторів пси-
хотравмуючого характеру, пов’язаних з бойо-
вими діями та конфліктами;

9) фізична захищеність – відповідність засто-
совуваних правових, управлінських, технічних, 
матеріальних та інших заходів, що забезпечу-
ють збереження життя та здоров’я державних 
службовців в період ведення бойових дій та кон-
фліктів (наприклад, забезпечення безпечним 
робочим місцем, бомбосховищем, захищеної 
інформаційною базою тощо).

Наступним механізмом розвитку кадро-
вого потенціалу ризик-менеджерів державної 
служби є підготовка кадрів з урахуванням над-
звичайних ситуацій, у тому числі військових дій.
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Крім основних знань та вмінь, ризик-ме-
неджери державної служби мають вміти ана-
лізувати надзвичайну ситуацію, приймати 
державно-управлінських рішень в умовах 
невизначеності та обмеженості часу й ресур-
сів; прогнозувати державно-управлінську 
ситуацію в умовах, які швидко та несистемно 
змінюватися, та мати навички з формування 
й реалізації оптимальних державно-управлін-
ських рішень; вміння вирішувати конфлікти 
та аналізувати конфліктну ситуацію в умовах 
надзвичайних ситуація; вміння реалізовувати 
стратегії кадрового ризик-менеджменту: іден-
тифікація, аналіз, кількісна та якісна оцінка 
кадрових ризиків; методики управління кадро-
вими ризиками; формування інноваційного 
потенціалу кадрів державної служби.

Зазначені навички можуть бути сформовані 
із застосування таких методів навчання як: 
тренінги, метод «мозкового штурму», рольові 
та імітаційні ігри, моделювання, навчальна 
дискусія, імерсивні ігри, ігри живої дії, імітаці-
йний тренінг та ін.

В основу тренінгу, на нашу думку, може 
бути покладена природна динаміка зміни 
психологічних станів професійної готовності 
державних службовців до прийняття держав-
но-управлінських рішень в умовах військових 
дій та конфліктів, надзвичайних ситуаціях, 
здійснювати діяльність в умовах невизначено-
сті та розуміння важливості ролі державного 
службовця в умовах бойових дій, формування 
відповідальності перед населенням країни за 
прийняті рішення та здійснені дії під час вико-
нання професійних обов’язків.

Метод мозкового штурму – оперативний 
метод вирішення проблеми на основі сти-
мулювання творчої активності, при якому учас-
никам обговорення пропонують висловлювати 
якнайбільшу кількість варіантів рішення, у тому 
числі найфантастичніших [2]. 

Мета методу мозкового штурму – стимулю-
вати групу осіб до швидкого генерування вели-
кої кількості ідей і отримати їх якнайбільше. Під 
час сеансу мозкового штурму відбувається 
ланцюгова реакція ідей, що призводить до 
інтелектуального вибуху. Саме цей метод дає 
можливість навчити державного службовця 
генерувати нові ідеї, знаходити інноваційні 
інструменти діяльності в умовах надзвичайних 
ситуаціях та небезпек.

Метод моделювання під час навчання дер-
жавних службовців дає можливість змоделю-
вати кризові ситуації, проаналізувати ресурси, 
проблеми, а також ризики, та знайти опти-
мальні алгоритми вирішення змодельованої 
ситуації. Моделювання кризової ситуації важ-
ливий елемент у навчанні державних служ-

бовців, оскільки дає можливість усвідомити 
кризову ситуацію, у тому числі ситуацію, яка 
виникла в умовах бойових дій та конфліктів, 
сформувати психологічну готовність держав-
ного службовця до такої ситуації та знайти 
варіанти вирішення кризової ситуації.

Імерсивні технології (англ. Immersive – зану-
рювати) – технології повного або часткового 
занурення у віртуальний світ або різні види 
змішання реальної і віртуальної реальності. 
Імерсивні технології також називають техно-
логіями розширеної реальності. До їх списку 
входить віртуальна і доповнена реальність, 
а також 360°-відео [3]. Вони забезпечують 
ефект повної або часткової присутності в аль-
тернативному просторі і тим самим змінюють 
призначений для користувача досвід в абсо-
лютно різних сферах [3]. Перевагами імерсив-
ного навчання державних службовців в умовах 
бойових дій та конфліктів є:

– наочність вивчення нового матеріалу: 
моделюючи віртуальний простір, слухачі 
можуть детально розглянути досліджувані 
об’єкти, змоделювати дії керівника та служ-
бовців, відпрацювати тактику прийняття опти-
мального управлінського рішення;

– повне залучення до діяльності: імерсивні 
технології дозволяють контролювати та зміню-
вати дії державних службовців;

– зосередженість: слухач не відволікається 
на зовнішні подразники, він повністю фокусу-
ється на конкретній змодельованій ситуації;

– безпека: віртуальне навчання надає мож-
ливості помилитися при вирішенні проблем, 
однак людина буде в безпеці;

– продуктивність: імерсивний формат нав-
чання дозволяє найбільш повно та точно змо-
делювати ситуації, в яких може опинитися 
державний службовець, реалізувати різні варі-
анти розвитку подій та програти кілька сцена-
ріїв. При цьому підході необхідні навички фор-
муються швидше та якісніше, тому навчання 
за допомогою імерсивних технологій ефектив-
ніше, порівняно з класичними підходами [4].

Найцікавішим (і при цьому найскладнішим 
для реалізації) є включення до освітнього про-
цесу ігор живого дії: квестів, різних варіан-
тів ділових ігор (рольових, імітаційних, орга-
нізаційних). Саме цей різновид ігор сприяє 
найбільш повному освоєнню навчального 
матеріалу, а також розвитку когнітивних нави-
чок службовців, хоч і вимагає від викладача 
значних витрат часу та інших ресурсів на роз-
робку або адаптацію гри та її проведення [5].

При імітаційних іграх на заняттях імітується 
діяльність будь-якої організації, підприємства 
чи його підрозділи в певних умовах. Імітуватися 
також можуть події, конкретна діяльність 
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людей, особливо в умовах невизначеності 
та бойових дій (ділова нарада, обговорення 
плану, проведення бесіди, методична нарада, 
прийняття рішення в умовах надзвичайних 
ситуаціях тощо), обстановка, умови, в яких 
відбувається подія або провадиться діяльність 
(кабінет керівника, зал засідань, бомбосхо-
вище тощо). Даний тип ділової ігри дозволяє 
впливати на формування загальнокультур-
них цінностей, прагнення до самопізнання, 
самодіяльності, самооцінки, самовизначення, 
стимулювати доброзичливість та такт у спіл-
куванні з колегами, опановувати норми етич-
ної поведінки, комунікативні та аналітичними, 
організаторськими, творчими здібностями.

Зазначені методи навчання нададуть дер-
жавним службовцям необхідні знання щодо 
прийняття та реалізації державно-управлін-
ських рішень в умовах надзвичайних ситуа-
ціях, під час бойових дій; сформують готов-
ність швидко та ефективно реагувати на 
виклики, які ставить суспільство на даний 
час; сформують психологічну готовність 
службовців до стресових та кризових ситуа-
ції; нададуть можливість оволодіти знаннями 
швидкого прийняття рішення в мінливих та 
нестабільних умовах.

Ще одним елементом формування ризик- 
менеджерів в системі державної служби в умо-
вах здійснення військових операцій та бойових 
дій є підвищення кваліфікації державних служ-
бовців з метою надання їм знань та навичок 
щодо прийняття рішень в умовах невизначе-
ності та військових конфліктів. Зазначені курси 
підвищення кваліфікації можуть бути організо-
вані за допомогою інформаційних технологій, 
особливо, коли державним службовцям саме 
зараз потрібні знання та навички щодо вико-
нання професійних обов’язків в умовах вій-
ськового стану.

Висновки. Проведений аналіз дає підстави 
стверджувати, що на сьогодні виникла потреба 
у формування ризик-менеджерів в системі дер-
жавної служби. До основних механізмів форму-
вання таких кадрів слід віднести: відбір кадрів  
в системі державної служби із високим ступе-
нем стресостійкості; систему забезпечення 
професійної захищеності державних службов-
ців; підготовку кадрів з урахуванням надзви-
чайних ситуацій, у тому числі військових дій; 
підвищення кваліфікації державних службовців 
з метою надання їм знань та навичок щодо при-
йняття рішень в умовах невизначеності та вій-
ськових конфліктів.

У перспективі подальших досліджень перед-
бачається проаналізувати закордонний дос-
від формування ризик-менеджерів в системі 
публічного управління, визначити умови підго-
товки таких фахівців, а також систематизувати 
наукові підходи до основних професійних ком-
петенцій ризик-менеджерів в системі публіч-
ного управління.
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У статті проаналізовано ключові визна-
чення поняття дипломатії, зокрема акцен-
тується, що дипломатію можна визначити 
як послідовну і системну діяльність керівни-
цтва держави та уповноважених ним дер-
жавних органів, спрямовану на реалізацію 
зовнішньої політики держави з використан-
ням мирних засобів. Враховуючи англомовне 
походження терміну «публічна дипломатія». 
У статті аналізується публічна, антикри-
зова, превантивна, культурна, е-демократії. 
Визначено, що головними перевагами засо-
бів дипломатії є їх гнучкість, множинність, 
здатність пристосовуватися під конкрет-
ний тип конфліктної взаємодії на основі 
аналізу специфіки ситуації, використовуючи 
попередній досвід і напрацьовані схеми так 
само, як і виробляти нові стратегії ефек-
тивні саме для даної ситуації. Отже, вихо-
дячи з аналізу функцій культурної диплома-
тії, можна зазначити, що її пріоритетними 
завданнями є: підтримка культурних зв’язків 
з міжнародними акторами; участь у між-
культурному діалозі; пропагування сильних 
сторін власної держави шляхом просування 
її культурних досягнень.
Слід враховувати, що сьогодні публічна 
дипломатія обов’язково має включати про-
цес створення державою інститутів (плат-
форм), які б ставили за мету своєї роботи 
координацію між інформаційними держав-
ними структурами та користувачами 
Інтернету. В умовах зростання локальних 
та міжнародних політичних конфліктів у 
сучасному світовому просторі, в яких задіяні 
країни з нестабільною політичною систе-
мою та нерозвиненими державними інсти-
тутами, відбувається суттєве розширення 
завдань миротворчих місій, які доповню-
ються заходами, спрямованими на забезпе-
чення ефективного функціонування струк-
тур державного управління в таких країнах.
Було визначено, що дипломатичні методи 
регулювання, попередження чи запобі-
гання конфліктів не передбачають вико-
ристання сили, насильницьких методів чи 
інших елементів тиску, що, в результаті 
встановлення миру, сприяє його стабіль-
ності і довготривалості, а також є однією 
з найважливіших переваг дипломатичного 
регулювання протистояння, не ставить під 
загрозу життя людей, мирного населення, 
яке часто виступає об’єктом маніпулю-
вання в процесі конфліктних взаємодій
Ключові слова: дипломатія, конфлікт, 
воєнно-політичний конфлікт, національна 
безпека, міжнародна безпека.

Key determinations of concept of diplomacy 
are analysed in the article, accented in 
particular, that diplomacy can be defined as 
successive and system activity of guidance of 
the state and authorized agents public organs 
them, sent to realization of foreign policy of the 
state with the use of peaceful facilities. Taking 
into account the English-language origin of 
term "public diplomacy". The public is analysed 
in the article, антикризова, превантивна, 
cultural, е-демократії. Certainly, that main 
advantages of facilities of diplomacy is their 
flexibility, multiplicity, ability to adapt under the 
concrete type of conflict co-operation on the 
basis of analysis of specific of situation, using 
previous experience and turned out charts the 
same as to produce new strategies effective 
exactly for this situation. Thus, coming from 
the analysis of functions of cultural diplomacy, 
it is possible to mark that her foreground 
jobs are: support of cultural connections with 
international actors; participating is in a cross-
cultural dialogue; propaganda of strong parties 
of the own state by advancement of her cultural 
achievements.
It follows to take into account that today public 
diplomacy must include the process of creation 
of institutes (platforms) that would put an aim 
the work co-ordination between informative 
state structures and users of the Internet the 
state necessarily. In the conditions of increase 
of local and international political conflicts 
in modern outer space, in that the involved 
countries with the unstable political system 
and undeveloped state institutes, there is 
substantial expansion of tasks of peacemaking 
missions, that is complemented by the 
measures sent to providing of the effective 
functioning of structures of state administration 
in such countries.
It was certain that the diplomatic methods  
of adjusting, warning or prevention of conflicts do 
not envisage the use of force, violent methods 
or other elements of pressure, that, as a result 
of peace establishment, assists his stability and 
duration, and also is one of major advantages 
of the diplomatic adjusting of opposition, does 
not put under a threat life of people, peaceful 
population that often comes forward as an 
object of manipulation in the process of conflict 
co-operations.
Key words: diplomacy, conflict, military-
political conflict, national safety, international 
safety.

МЕХАНІЗМИ ДИПЛОМАТІЇ  
В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
MECHANISMS OF DIPLOMACY IN THE CONTEXT  
OF MODERN MILITARY-POLITICAL CONFLICTS

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Початок XXI століття характеризу-
ється глибинною кризою системи міжнародної 
безпеки, серед інших чинників спричиненою 
активізацією воєнно-політичних конфліктів. 
Особливість даних конфліктів – пріоритет вико-
ристання супротивниками широкого спектру 

невійськових способів впливу (економічних, 
інформаційних, екологічних, соціальних, полі-
тичних та ін.). Ситуацію загострюють додат-
кові виклики, яких зазнають сучасні держави 
в питаннях забезпечення належного рівня 
безпеки громадян. З одного боку, це фактори 
глобального характеру (обмеженість природ-



  ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

95

  ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

них ресурсів, періодичне виникнення еконо-
мічних криз, стрімкий розвиток технологій, 
поглиблення глобалізації, підвищення вимог 
міжнародного співтовариства щодо захисту 
прав і свобод людини), з іншого – тенденції до 
зростання ризиків природних, техногенних та 
соціально-політичних загроз, з якими потен-
ційно може зіткнутися суспільство та кожна 
окрема людина в своєму щоденному житті. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Різновиди дипломатії досліджували 
Мостова Д.Ю., Кукалець О.Є., Висоцький 
О.Ю., Валюшко І.О. Дипломатію як чинник уре-
гулювання міжнародних конфліктів і кризових 
ситуацій розглядали в своїх працях Григор 
О.О., Родик Г.Ю., Окладна М.Г,, Стеценко В.Ю., 
Сивак Т.В., Черненко Т.В.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми і мета статті. Метою цієї 
публікації є дослідження актуальності меха-
нізмів дипломатії в умовах сучасних загроз та 
воєнно-політичних конфліктів.

Виклад основного матеріалу. Сьогодення 
характеризуються політичною та соціаль-
но-економічною взаємозалежністю держав. 
Глобальні процеси та явища в світі впливають 
на інтереси відразу кількох відносно неза-
лежних учасників міжнародних відносин, що 
призводить до постійної небезпеки набуття 
міждержавною та міжетнічною взаємодією 
конфліктного характеру. Використання дипло-
матичних стратегій управління конфліктами – 
надзвичайно важливий чинник стабільності як 
внутрішньодержавних, так і міжнародних від-
носин. Воєнно-політичні, збройні конфлікти та 
тероризм, нелегальні міграції, торгівля нарко-
тиками ставлять перед кожною країною непро-
сте завдання – вчасно і демократично відреагу-
вати на будь-яку загрозу, а в ідеалі – запобігти 
та передбачити їх виникненню в подальшому. 

Формою дипломатичної реалізації в широ-
кому розумінні є: безпосередньо переговори 
різних видів, підготовка і заключення дого-
ворів і угод, дипломатична переписка, участь 
у міжнародних організаціях, висвітлення 
позиції держави в засобах масової інформа-
ції, публікація офіційної інформації, офіційне 
видання міжнародних договорів і документів. 
Як бачимо, спектр дипломатичних механізмів 
надзвичайно широкий і їх ефективно можна 
використовувати не тільки на міжнародному 
рівні, а й для врегулювання чи запобігання вну-
трішньодержавних протистоянь [16, с. 127].

В умовах глобалізації необхідним є не тільки 
вдосконалення традиційно використовуваних 
інструментів і засобів міжнародної співпраці,  
а й активний пошук нових форм, методів та інсти-
туцій міжнародного партнерства [6, с. 46–47]. 

Систему таких інструментів і засобів становить 
сучасна дипломатія мета якої регулювати кон-
флікти та кризові ситуації. Відтак, з’явилось 
чимало напрямків, в яких та чи інша дипломатія 
знаходить своє застосування.

Головна відповідальність за попередження 
конфліктів покладена на національні уряди, 
адже лише вони мають в наявності великі 
кошти, отримані з податкової бази, які можуть 
бути витрачені у ході вирішення кризової 
ситуації. У той же час уряди мають свої обме-
ження та вади. По-перше, уряди через брак 
політичної волі не завжди здатні до вирішення 
конфліктних ситуацій самостійно. По-друге, 
не зважаючи на те, яку позицію вони визна-
чать, національні інтереси завжди відіграють 
в їхній діяльності не останню роль. Дуже часто 
подібні інтереси не мотивують уряди країн до 
певних дій через надмірну увагу представни-
ків народу до внутрішньої політичної ситуації. 
Таким чином, при залученні до превентивної 
діяльності з метою попередження збройного 
політичного конфлікту головним прагненням та 
завданням уряду є зменшення кількості влас-
них людських жертв та витрачення державних 
коштів всередині країни. По-третє, національні 
уряди за умови участі у попередженні зброй-
ного політичного конфлікту за межами власних 
територій часто є незацікавленими акторами.  
Та зрештою, окремий уряд не здатний само-
стійно створити нові міжнародні стандарти, 
тому не є єдиною та винятковою панацеєю 
при врегулюванні збройних політичних кон-
фліктів. Тому, коли виникає така необхідність, 
уряди в своїй превентивній діяльності можуть 
спиратися на міжнародні організації: ті, що 
перебувають в межах та поза межами системи 
Організації Об’єднаних Націй (ООН) [13, с. 115].

Так наприклад, коли Російська тотальна 
інформаційна атака на Україну здійснювалася 
безпосередньо на території нашої держави, 
так і опосередковано через інші країни ЄС  
та й СНД. Кремлівські пропагандисти намага-
лися нав’язати свою картину подій в Україні, 
де головними інформаційними посилами в 
маси було те, що в Україні йде громадянська 
війна, а Росія захищає її населення від нацис-
тів, що взагалі Україна це так-звана «failed 
state». Нарешті, усі ці обставини змусили 
Україну звернутися до поняття Джозефа Ная 
«soft power» у зовнішній політиці та публічної 
дипломатії як її інструмента [3, с. 120].

Публічна дипломатія являє собою осо-
бливу форму зовнішньої політичної діяльно-
сті. У сучасному політичному дискурсі є кілька 
визначень поняття «дипломатія»: вид діяль-
ності з управління відносинами між країнами, 
вміння вести таку діяльність; форма співпраці 
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між державами мирними засобами; діяль-
ність глав держав, урядів і спеціальних орга-
нів зовнішніх відносин щодо здійснення цілей  
і завдань зовнішньої політики держави,  
а також щодо захисту прав та інтересів держави 
за кордоном. Алан Хенріксон, професор історії 
дипломатії, вважає, що публічна дипломатія  
є способом здійснення урядами міжнародних 
відносин через відкриті ЗМІ та через взаємо-
дію з широким колом неурядових організацій 
(політичними партіями, корпораціями, тор-
говими асоціаціями, профспілками, навчаль-
ними закладами, релігійними організаціями, 
національними групами і навіть з окремими 
індивідами) з метою впливу на дії і політику 
інших урядів. Американський дослідник Сноу 
Крокер виходить з традиційного розуміння 
публічної дипломатії як дії уряду щодо впливу 
на зарубіжну громадськість в процесі зовніш-
ньополітичної діяльності. У цілому треба від-
значити, що публічна і традиційна дипломатії, 
є двома різними інструментами зовнішньої 
політики, спрямованими на досягнення однієї 
мети: здійснення політичного впливу на уряди 
інших країн. 

На відміну від традиційної, публічна дипло-
матія здійснює вплив на політику іншої дер-
жави через формування громадської думки 
її суспільства. Публічна дипломатія є сукуп-
ністю технологій та інструментів зовнішньої 
політики, що реалізуються в рамках діяльності 
політичних інститутів і акторів як державних, 
так і недержавних, спрямованих на реалізацію 
комплексної дипломатичної стратегії держави 
через вплив на населення зарубіжної держави 
з метою впливу на її політичні процеси і при-
йняття політичних рішень [5, с. 3].

Вперше термін «публічна дипломатія» вико-
ристано в 1856 р. у лондонській газеті Times, для 
позначення культури та ввічливості [26, с. 19]. 
Основною причиною використання нового тер-
міну була необхідність заміни терміну «пропа-
ганда», який мав негативне значення. Згідно 
з визначенням, запропонованим Гулліоном, 
публічна дипломатія – це здійснення впливу на 
сприйняття громадськістю іншої держави полі-
тики певної країни [9, с. 142].

Термін «публічна дипломатія» має декілька 
загальних визначень, які відображають його 
концептуальну еволюцію. По-перше, публічна 
дипломатія – це пряма комунікація держави 
з іноземцями з метою впливу на мислення 
та уряд останніх. По-друге, публічна дипло-
матія – спосіб комунікації уряду для форму-
вання розуміння національних ідей, ціннос-
тей, інститутів, культури, національних цілей 
та політик. По-третє, публічна диплома-
тія – це дії у сфері інформації, освіти, культури  

з метою впливу на іноземні уряди через гро-
мадян певної країни [25, с. 57].

До прикладу, «антикризова дипломатія» 
спрямована на зниження напруженості в умо-
вах конфлікту й кризи. Запобігати розвитку 
конфліктних ситуацій покликана „превентивна 
дипломатія”. Бутрос Бутрос Галі охарактери-
зував її, як сукупність дій, що спрямовані на 
попередження виникнення суперечок між сто-
ронами, недопущення переростання існуючих 
суперечок в конфлікти і обмеження масштабів 
конфліктів після їх виникнення [10]. 

В другій половині XX ст. дипломатія стає 
більш доступною для контролю із боку громад-
ськості. Відтак, у кінці 1970–1980 років починає 
формуватися напрямок «офіційної диплома-
тії». Це пов’язано із необхідністю ратифікувати 
важливі документи та виходом на міжнародну 
арену недержавних суб’єктів та усвідомлен-
ням того, що слід зайнятись пошуками згоди 
в конфлікті, появою інформаційного простору. 
Представниками такого напрямку є науковці, 
журналісти, тощо. «Офіційна дипломатія» зорі-
єнтована головним на врегулювання конфлік-
тів через низку завдань: формування робочих 
відносин між представниками ворогуючих сто-
рін на особистому рівні; підвищення адекват-
ності сприйняття; формування клопотань про 
конфлікт із погляду протилежної сторони, роз-
робка стратегій урегулювання конфлікту, але  
в обмеженому обсязі, тільки як можливих варі-
антів рішень [2].

Дослідник Американського аналітичного 
центру REND (Research and Development), 
Ч. Вольф провів паралель між офіційною 
дипломатією та класичною. Таким чином, було 
з’ясовано: публічна дипломатія є відкритою та 
широко поширюється, тоді як офіційна дипло-
матія закрита та не передбачає широкого 
інформування; публічна дипломатія направля-
ється від уряду до широких верств населення, 
офіційна – від уряду до уряду; теми і проблеми 
офіційної дипломатії стосуються поведінки та 
політики держави, а публічної дипломатії – від-
носин і поведінки населення [12, с. 19–20].

Останнім часом все більшу увагу надають 
не просто зменшенню рівня напруженості,  
а, насамперед, попередженню розвитку кон-
фліктних та кризових ситуацій у світі. Це так 
звана превентивна дипломатія. Превентивна 
дипломатія – це дії, спрямовані на попере-
дження виникнення спорів між сторонами, 
недопущення переростання існуючих спорів у 
конфлікти та обмеження масштабів конфліктів 
після їх виникнення. Превентивна дипломатія 
може використовувати різноманітні диплома-
тичні, політичні, економічні, фінансові, пра-
вові, військові та інші інструменти для попе-
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редження переростання конфлікту у гарячу 
фазу чи для його локалізації. Вперше вона 
дістала своє відображення в одній із допові-
дей колишнього Генсека ООН Б. Бутроса-Галі 
на Генеральній асамблеї ООН від 17 червня 
1992 року № А47/277–S/24111 під назвою 
«План для досягнення миру. Превентивна 
дипломатія, забезпечення та збереження 
миру» («An Agenda for Peace. Preven-tive 
diplomacy, peacemaking and peace keeping»), 
де було намічено основні напрями миротво-
рчої діяльності ООН. Зa змістом і характером 
заходи превентивної дипломатії поділяються 
на політичні, економічні, дипломатичні, воєнні, 
гуманітарні.

Серед політичних заходів інформаційної 
безпеки – з’ясування односторонніх та бага-
тосторонніх інтересів шляхом обміну інформа-
цією та проведення переговорів; об’єктивне 
висвітлення сутності конфліктів та кризових 
проблем засобами масової комунікації; ство-
рення умов для професійної діяльності ЗМК  
у зонах напруженості для забезпечення досто-
вірною інформацією міжнародного співто-
вариства і формування відповідної світової 
думки; інформаційне супроводження політич-
них (референдумів) та виборчих процесів, ана-
літичні моніторинги за дотриманням основних 
прав і свобод людини; інформаційні контакти 
з опозиційними групами, неурядовими орга-
нізаціями з метою ефективності досягнення 
консенсусу між сторонами протиборства.

Інформаційні чинники економічних заходів 
передбачають надання матеріальної та фінан-
сової допомоги вільним і незалежним (опози-
ційним) засобам масової комунікації, забез-
печення інформаційної безпеки національних 
інституціональних мереж та систем, виявлення 
економічних факторів впливу на перебіг кризо-
вих процесів. Специфіка дипломатичних захо-
дів полягає у вивченні інформації про ситуацію 
в зоні конфлікту, в інформаційному супрово-
дженні переговорів, в тому числі обміні інфор-
мацією дипломатичного характеру, поширенні 
позиційних матеріалів у міжнародних інфор-
маційних потоках та проведенні інформацій-
них кампаній в країнах перебування з метою 
інформування дипломатичного корпусу інших 
країн та міжнародної спільноти про врегулю-
вання конфлікту. 

Військовий аспект превентивної диплома-
тії охоплює обмін інформацією військового 
призначення, створення запобіжних систем 
від несанкціонованого втручання в автомати-
зовані (комп’ютерні) системи управління вій-
ськами та військовою технікою, проведення 
навчань з інформаційних операцій; забезпе-
чення відновлення демократичних прав і сво-

бод у постконфліктний період [6, с. 48–50]. 
Комплекс заходів превентивної дипломатії 
включає як традиційні дипломатичні заходи 
(наприклад, переговори і посередництво),  
так і протести, санкції, контроль над роззбро-
єнням тощо. Ці заходи, на думку деяких 
дослідників, покликані мобілізувати зусилля 
міжнародної спільноти з метою попередження 
конфліктів на національному рівні [11, с. 214].

Особливістю превентивної дипломатії є те, 
що вона проявляється у період між дипло-
матією мирного часу та кризовою диплома-
тією – діями по врегулюванню конфлікту після 
його переходу у «гарячу» фазу. Відтак, ключова 
роль для успіху превентивної дипломатії відво-
диться фактору часу. Одним з прикладів ефек-
тивного міжнародного втручання до початку 
насильства було розміщення Сил превентив-
ного розгортання ООН в Македонії. Саме такі 
інструменти як превентивне розгортання у від-
повідь на звернення однієї з сторін конфлікту 
що його переходу в гарячу фазу вважається 
потенційно найефективнішими для уникнення 
повномасштабних воєн та збройних конфліктів. 

Превентивна дипломатія не змогла запо-
бігти насильству під час Майдану, росій-
ській анексії Криму та збройному конфлікту 
на сході України. З часу розгортання кризи  
з боку ООН та інших міжнародних організацій 
робилися окремі кроки щодо попередження 
перетворення мирних протестів громадян 
у повномасштабний міжнародний конфлікт. 
Анексія Криму поставила світове співтовари-
ство перед фактом, коли одна держава-член 
ООН та ОБСЄ порушує територіальну ціліс-
ність іншої шляхом прямого застосування 
воєнної сили. Спецпредставника Генсека ООН  
в Україні російські спецслужби усунули з тери-
торії Криму під час анексії, півострів взагалі 
був виведений з-під міжнародного спостере-
ження. Для сприяння ж врегулюванню кон-
флікту. Хоча превентивна дипломатія прова-
лилася на початковій стадії української кризи, 
її інструменти можуть виявитися необхідними 
для уникнення повторної ескалації збройного 
конфлікту чи, що важливіше, обмеження гео-
графічної зони його поширення. Для цього 
потрібна робота як міжнародних гравців, так  
і національних акторів щодо виявлення потен-
ційно вибухових конфліктних ситуацій, які  
з огляду на розвиток подій на сході країни чи 
враховуючи політичну ситуацію можуть при-
звести до нових збройних конфліктів, проявів 
сепаратизму тощо [21, с. 17].

Культурна дипломатія розглядається як 
концептуальна стратегія держави на основі 
міжнародних, європейських норм та норм вну-
трішньодержавного права з метою створення 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

98 Випуск 29. 2022

цілісного позитивного образу держави, орієн-
тованого на цінності. Основною функцією куль-
турної дипломатії є формування сприятливого 
образу країни, на основі якого можливо буду-
вати відповідні зв’язки з міжнародними акто-
рами. Умовно їх можна поділити на три рівні: 
глобальний, регіональний, національний. 

На глобальному рівні культурна диплома-
тія сприяє підтримці безпеки та миру у світі, 
що передбачає посилення міжнародної співп-
раці; усунення та попередження конфліктів 
на релігійному, культурному, етнічному рівні; 
збереження культурного розмаїття; боротьбу 
з культурною уніфікацією. На цьому рівні дер-
жави взаємодіють в рамках спільних проек-
тів інституцій системи ООН, Великої сімки, 
Великої двадцятки і проектів з формування та 
управління глобальними ініціативами у сфері 
міжкультурного та міжрелігійного діалогу. На 
регіональному рівні – зокрема, на рівні ЄС, 
культурна дипломатія передбачає формування 
взаємовигідних партнерських відносин з акто-
рами, які її оточують, шляхом формування та 
підтримки спільного позитивного культурного 
простору. На національному рівні культурна 
дипломатія сприяє захисту національних інте-
ресів та вирішенню завдань, які спрямовані 
на розвиток країни. Це передбачає практичну 
діяльність держави з впровадження націо-
нальної стратегії чи програми в сферу культур-
ної дипломатії та зовнішньої політики загалом. 
Важливо відмітити, що практичне досягнення 
зазначених цілей взаємопов’язане між собою 
та взаємно впливає і відображається на всіх 
рівнях взаємодії [5, с. 26]. 

Причиною підвищеного інтересу до рівнів 
публічної дипломатії став розвиток та поши-
рення інформаційно-комунікаційних технологій 
у галузі публічного управління. Погоджуючись з 
твердженням української дослідниці Т. Сивак, 
виділяємо такі рівні публічної дипломатії 
через: мас-медіа – медіадипломатія; культурні 
акції – культурна дипломатія; можливість здо-
бути освіту – освітня дипломатія; Інтернет – 
ноосферна або віртуальна дипломатія; – через 
неурядові організації – дипломатія «неополі-
тик»; взаємодію двох суб’єктів однієї сфери 
діяльності – парадипломатія; Інтернет – циф-
рова дипломатія; соцмережі як підвид цифро-
вої дипломатії – твіпломатія (або персональна 
дипломатія політичних лідерів); зовнішні 
ринки – економічна дипломатія; великі кор-
порації – корпоративна дипломатія; запобіжні 
заходи – превентивна дипломатія; позитивне 
світосприйняття – іміджева дипломатія, або 
державний брейдінг; міжкультурний спортив-
ний діалог – спортивна дипломатія; неурядові 
інституції – громадська дипломатія; публічне 

самоврядування – народна дипломатія; 
освіту, науку – освітня дипломатія [17, с. 106]. 
Відповіддю на безперервність викликів сучас-
ності є функціювання в галузі публічного управ-
ління освітньої дипломатії. Вона розглядається 
як засіб формування іміджу закладу освіти, 
міжособистісної, міжкультурної комунікації та 
міжнародної співпраці [15].

Російська військова агресія в Україні стала 
масштабним глобальним викликом. Утім, 
саме недостатня увага України до можливо-
стей публічної дипломатії і, навпаки, вели-
чезні ресурси, задіяні Росією зі свого боку  
(як фінансові, так і технічні та дипломатичні), 
створили підґрунтя для дещо розгубленої 
реакції країн Заходу, міжнародних інститутів на 
анексію Кримського півострова та подальше 
військове вторгнення на територію суверенної 
держави у центрі Європи. Більш того, тільки 
після трагедії з малайзійським Боїнгом, зби-
тим російськими військовими, увага європей-
ської громадськості зосередилась на подіях  
в Україні. Проблема з розумінням українських 
подій у світі полягає у відсутності об’єктив-
ної інформації про нашу країну, її трагічну та 
захоплюючу історію, культуру, її драматичне 
сьогодення [22, с. 67]. Якісним прикладом 
застосування інструментів публічної диплома-
тії саме у такому вимірі може слугувати ство-
рена в Ізраїлі у 2006 році платформа GIYUS, 
за допомогою якої окремі особи, залучені на 
засадах краудсорсингу (що передбачає залу-
чення необмеженої аудиторії) стали коорди-
наторами громадської участі в інтернет- акціях 
(написання коментарів на сайтах міжнародних 
видань, що опублікували антидержавні мате-
ріали, створення та розміщення колектив-
них петицій, збір підписів під колективними 
листами та петиціями, твіттер-шторми тощо). 

Важливим і вагомим елементом публічної 
дипломатії в національній системі стратегічних 
комунікацій мають бути інститути громадян-
ського суспільства, що посилить можливості 
побудови демократичного соціально орієнто-
ваного суспільства. Залучення до процесу стра-
тегічних комунікацій інститутів громадянського 
суспільства створює нові можливості для 
додаткового розвитку суспільних відносин, бо, 
відповідно до принципу взаємодії, вони сприя-
ють більш відкритим і прозорим відносинам між 
суспільством і державою [22, с. 67–68].

Дипломатичні служби провідних держав 
світу використовують Інтернет для комунікації 
із громадянами країн перебування, проведення 
опитувань, надання необхідної інформації. 
Якщо в роки «холодної війни» тільки держави 
могли здійснювати міжнародну комунікацію 
(через газети, радіомовлення), то сьогодні це 
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загальнодоступна опція для більшості людей. 
Серед основних завдань публічної дипломатії – 
комунікація з громадськістю іноземних держав 
з точки зору власних національних інтересів  
з метою донесення певного політичного рішення 
і в подальшому досягнення своїх зовнішньопо-
літичних цілей, а також поширення цінностей, 
покращення сприйняття країни за кордоном 
тощо. Відповідно, публічна дипломатія є важ-
ливим напрямом зовнішньої політики України  
з точки зору забезпечення національних інтере-
сів України і просування їх за кордоном, спри-
яння позитивному іміджу України, як надійного 
партнера, як форпосту захисту ліберальних  
цінностей у європейському просторі, що особ- 
ливо актуалізується в умовах гібридної війни  
з боку РФ. Для України напрям публічної дипло-
матії є відносно новим. Адже говорити про його 
інституалізацію і перші прояви не декларатив-
ного, а практично націленого політичного інтер-
есу можна лише починаючи з 2015 року. Попри 
це, публічна дипломатія України існувала і до 
того, хоча зводилася здебільшого до індиві-
дуальних ініціатив акторів, часто недержав-
них, подекуди фрагментарних. Саме поняття 
«публічна дипломатія» до 2015 року майже не 
фігурувало в українському публічному та медій-
ному дискурсах [14, с. 13–14].

З появою Інтернету та усвідомленням його 
інструментальних можливостей для розвитку 
пропагандистської діяльності на міжнарод-
ній арені, особливо для подальшого розвитку 
публічної дипломатії, електронна дипло-
матія поступово стає одним із важливіших 
засобів впливу на світову громадську думку. 
Електронна дипломатія є ознакою глобаліза-
ції, що спричиняє зміни й в галузі міжнародної 
пропаганди [8, с. 52].

Інструментарій е-дипломатії включає нові 
медіа, соціальні мережі, блоги та інші меді-
аінструменти інтернету. Використання медій-
них майданчиків, боротьба за завоювання 
широкої аудиторії, фактично дозволяє порів-
нювати електронну дипломатію з масмедіа.  
Як і у випадку масмедіа, серед головних 
завдань е-дипломатії стає розширення 
аудиторії та донесення до неї інформації. 
Популярності електронної дипломатії сприяли 
такі чинники, що сформувалися внаслідок роз-
витку інтернету: публічність; комунікативність; 
наявність технічних засобів, що обумовлюють 
публічний контакт з необмеженим колом спо-
живачів інформації; швидке та легке створення 
контенту; миттєве і одночасне редагування 
повідомлень; спільна робота над будь-яким 
текстом або проектом; постійне спілкування 
дипломатів та вищих державних осіб з масо-
вою аудиторією; зберігання великих обсягів 

інформації безпосередньо в мережі; легкість 
передачі аудіовізуальних даних; можливість 
оприлюднення будь-якої інформації в мережі. 

Е-дипломатію здійснюють державні відом-
ства, зокрема, зовнішньо-політичні, урядові 
органи, а також неурядові організації, чия 
діяльність пов’язана з реалізацією зовнішньо-
політичного порядку денного. Спостерігається 
високий рівень персоніфікації електронної 
дипломатії, коли дипломати ведуть інфор-
маційні блоги в таких соціальних мережах як 
Facebook і Twitter. Е-дипломатія просуває зов-
нішньополітичні інтереси через інтернет-теле-
бачення, соціальні мережі, мобільні телефони 
і спрямована на масову аудиторію та політичні 
еліти. Е-дипломатія зараз використовується 
значною частиною держав світу. У залежно-
сті від суб’єктів, об’єктів, засобів та контенту 
(характеру інформації, що передається) елек-
тронну дипломатію можна виділити на декілька 
видів та родів. 

Ефективність та результативність електро-
нної дипломатії залежить від зваженості, креа- 
тивності та ефективності засобів, що вико-
ристовуються для реалізації її завдань. Велику 
роль у ефективності засобів електронної дипло-
матії відіграє їх привабливість як основа «м’якої 
сили», що складає їх дієвість [4, с. 53–54].

Е-дипломатію як багатоплановий інстру-
мент можна ефективно використовувати за 
декількома напрямками: перенесення захо-
дів класичної публічної дипломатії на онлайн- 
аудиторію; формування нових інструментів 
зв’язку дипломатичних представництв, уря-
дових та неурядових організацій з цільовими 
аудиторіями; налагодження міжнародних 
контактів за декількома алгоритмами: «дер-
жава – громадяни», «громадяни – держава», 
«держава – держава», «громадяни – грома-
дяни»; збір і обробка великих об’ємів інформа-
ції з інтернет-ресурсів різноманітних країн, яка 
може використовуватися у досягненні політич-
них цілей і завдань, стратегічному плануванні 
тощо; встановлення контактів між державо та 
громадянами, що знаходяться за кордоном, 
встановлення стабільного зв’язку з діаспо-
рами у різних країнах; спрощення консуль-
ської діяльності, зокрема – онлайн-подання 
документів на отримання візи, тощо; зв’язок 
між посольствами та з посольствами інших 
держав [20, с. 69]. Отже, як ми бачимо, роль 
електронної дипломатії постійно зростає, тому 
можна припустити, що за деякий час такий вид 
дипломатії стане звичайним явищем у політиці 
та міжнародних відносинах.

Як правило, в якості комунікативних май-
данчиків такий дипломатії обираються най-
більш популярні ресурси Facebook, Twitter, 
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YouTube. Безсумнівною перевагою соціальних 
мереж є те, що за їх допомогою дипломатичні 
відомства та окремі чиновники та дипломати 
можуть надавати інформацію в режимі реаль-
ного часу [24]. 

Пандемія, спричинена коронавірусною ін- 
фекцією актуалізувала сьогодні викорис- 
тання цифрової дипломатії. У 2020 році  
проводились віртуальні саміти, конференції  
та зустрічі на міжнародному рівні. Україна  
у квітні 2020 року в режимі онлайн брала участь 
у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ, 
вперше відбулись онлайн-візити Прем’єр-
міністра та Міністра закордонних справ до 
Німеччини. Ситуація, яка склалась в світі, про-
демонструвала, що переведення в цифровий 
формат значної частини міжнародних відно-
син є цілком реальним і корисним. Вперше  
в історії саме інформаційно-телекомунікаційні 
технології стали ключовим засобом організації 
зустрічей, переговорів державних і політичних 
діячів. Вони також вирішують питання надання 
консульської допомоги громадянам, які пере-
бувають за кордоном. Спілкування з громадя-
нами відбувається шляхом використання циф-
рових ботів і каналів. Наприклад, в Естонії на 
сайтах державних органів створено Suve – бот, 
який надає інформацію щодо надзвичайної 
ситуації та коронавірусу естонською та англій-
ською мовою, а на території Литви діє чат-бот 
viLTė. Посольства та консульства звернулися 
до цифрових каналів, щоб запропонувати  
і дати поради щодо процедури повернення гро-
мадян, а також продемонструвати солідарність 
з місцевим населенням, що постраждало від 
пандемії [14, с. 17].

Міністерство закордонних справ вперше 
в історії України розробило і затвердило 
Комунікаційну стратегію та Стратегію публіч-
ної дипломатії. Обидва документи затверджені 
рішенням Колегії МЗС 24 березня 2021 року. 
Вперше в єдиному документі системати-
зовано що, кому, коли і як Україна говорить 
про себе у світі: ключові меседжі, аудиторії, 
формати та канали комунікацій. Тепер зміц-
нення репутації України в світі буде не точко-
вим, а системним, послідовним та цілісним. 
Стратегія встановлює чіткі та вимірювані цілі 
та завдання на 2021–2025 роки та визначає 
сім ключових напрямів публічної дипломатії: 
культурна; експертна; економічна; кулінарна; 
цифрова; науково-освітня; спортивна. Крім 
того, Міністр назвав п’ять принципів публічної 
дипломатії, визначених у Стратегії: проектний 
менеджмент (ставить чіткі цілі, переналашто-
вує робоче мислення на досягнення вимірю-
ваних і відчутних результатів); інноваційність 
(дозволяє використовувати найсучасніші спо-

соби просування інтересів України у світі та 
зміцнення її репутації), повага до культурного 
розмаїття (враховує всі культурні особли-
вості різних народів світу); людиноцентрич-
ність (покладає в основу діяльності інтереси 
людини); відповідальність (передбачає повагу 
до національного та іноземного законодав-
ства, міжнародного права, загальновизнаних 
етичних норм) [7; 18, с. 18].

Іншим напрямом, який став можливим 
завдяки інформаційно-комунікаційним мож-
ливостям Інтернету, стало перенесення  
у «Всесвітнє павутиння» певних функцій 
дипломатичних представництв. Основною 
формою його реалізації в дипломатичній прак-
тиці, окрім публікацій різного роду матеріалів, 
є створення віртуальних консульств – інтерак-
тивних веб-сайтів, які надають інформацію 
і полегшують електронний доступ до обме-
женого кола консульських послуг в районі, 
де немає реальної консульської установи. 
Діяльність такого віртуального представни-
цтва може підкріплюватись за допомогою від-
відувань цієї області співробітниками реальної 
дипломатичної місії (визначення за [19]). 

Яскравим прикладом реалізації ідеї вір-
туального консульства є згадані вище Virtual 
Presence Post, створювані США. Іншим 
прикладом, що ілюструє, зокрема, прак-
тику створення віртуального дипломатич-
ного представництва в умовах розірваних 
дипломатичних стосунків, є запуск 6 грудня 
2011 року «віртуального посольства» США  
в Ірані – країні, з якою дипломатичні стосунки 
були розірвані після ісламської революції  
в Ірані та захоплення радикальними ісламі-
стами десятків американських громадян як 
заручників у листопаді 1979 року. У відеозвер-
ненні у зв’язку із запуском цього сайту держсе-
кретар США Гілларі Клінтон заявила, що головне 
завдання «віртуального посольства» – сприяти 
налагодженню діалогу між громадянами США 
та Ірану. Коментуючи ідею, в американському 
керівництві зазначили, що розраховують таким 
чином встановити контакти з пересічними іран-
цями за відсутності дипломатичних зв’язків між 
Іраном та Сполученими Штатами [1].

Для України у сфері публічної дипломатії 
2015 рік став певним проривом – ця важлива 
для держави сфера була інституціалізована – 
22 грудня 2015 р. у Міністерстві закордон-
них справ України було створене Управління 
публічної дипломатії. До його ключо-
вих завдань належать: розвиток відносин  
громадськістю, громадськими об’єднан-
нями та медіа інших країн; реалізація імі-
джевих, культурних та інформаційних про-
ектів України за кордоном та координування 
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заходів інших органів виконавчої влади в цих 
сферах [2].

З огляду на постійну дезінформацію Кремля 
про ситуацію в Україні за результатами спів-
робітництва Міністерства інформаційної 
політики, МЗС України та інститутів грома-
дянського суспільства у 2015 році було розпо-
чато інформаційний проект Ukraine: Freedom, 
Dignity, Creativity («Україна: Свобода, Гідність, 
Креативність») та відповідну міжнародну кам-
панію My Ukraine is («Моя Україна – це…»). 
У межах кампанії запущено профільний сайт 
www.myukrianeis.org та розроблено одно-
йменний буклет. Ще одним важливим кроком, 
що свідчить про адаптацію української дипло-
матії до сучасних реалій розповсюдження 
російської дезінформації не тільки в Україні, 
а й у світі стало ухвалення влітку 2017 року 
Кабінетом міністрів рішення про створення 
«Українського інституту» [3, с. 123].

Висновки. Отже, очевидно, що в умовах 
гібридної інформаційної війни, Україні для врегу-
лювання конфліктів на своїй території необхідні 
як механізми обмеження ворожої інформації, 
так і посилення патріотизму серед населення. 
Загалом методи дипломатії сьогодні спрямовані 
на встановлення миру, проведення миротворчих 
операцій ненасильницьким шляхом на противагу 
практиці, яка проводиться у формі збройного 
втручання третьої сторони в конфліктну взаємо-
дію, використання військової сили чи інших еле-
ментів примусу з метою придушення конфлікту. 
Такий насильницький підхід регулювання кон-
фліктів абсолютно невиправданий, оскільки веде 
до встановлення диктатури сильніших держав  
і народів над слабшими, що не може жодним чином 
гарантувати стабільний і безконфліктний подаль-
ший розвиток і взаємодію. Механізми дипломатії  
у керуванні сучасними політичними конфліктами 
порівняно з іншими методами, зокрема сило-
вими, стають дедалі ефективнішими, оскільки 
стратегії дипломатичного врегулювання кон-
флікту генерується на основі детального аналізу 
конкретної ситуації, враховуючи мотиви непоро-
зуміння, передумови конфлікту, психологічні осо-
бливості поведінки конфліктуючих сторін, роз-
біжності культурного і ментального сприйняття 
ситуації та багато інших чинників, що безпосе-
редньо впливають на перебіг конфліктної взає-
модії [16, с. 130].

Початок російського військового втручання 
в Україну призвів до активізації диплома-
тії України. Розпочалися системні зрушення 
у самому Міністерстві закордонних справ. 
Інформаційна війна Кремля привернула увагу 
МЗС до таких інструментів у зовнішній полі-
тиці як «м’яка сила» та публічна дипломатія як 
її компонент. Адже у сучасних умовах завдан-

нями дипломатії є не тільки пошук шляхів до 
вирішення конфлікту а й поширення правди-
вої інформації про російську збройну агресію 
та окупацію, інформування світової спільноти 
про реальні кроки України на шляху реформ 
та інтеграції в євроатлантичну спільноту. Саме  
у цих умова публічна дипломатія набуває вели-
кого значення для України.

E-дипломатія відкриває нові можливості  
в розвитку та провадженні «м’якої сили», а також 
для напрацювання стратегій з попередження 
або вирішення політико-соціальних або еконо-
мічних криз, спираючись на хвилювання та реак-
ції соціуму на ті чи інші новинні вкидання у циф-
ровій дипломатії все частіше використовуються 
інститути неурядових організацій, бізнес-спіль-
ноти як всередині країни, так і для інших держав. 
При цьому виникає небезпека втрати державою 
повного контролю над реалізацією зовнішньої 
політики та національних інтересів.

Публічна дипломатія в системі стратегічних 
комунікацій створює можливості для взаємодії 
завдяки визначенню сфери загальних інтере-
сів та створенню простору діалогу на міжна-
родному рівні з метою побудови та зміцнення 
довготривалих дружніх відносин між краї-
нами – учасниками діалогу, враховуючи тради-
ції та специфіку розвитку цих країн. В умовах, 
коли світ опинився перед загрозою – корона-
вірусу, необхідність превентивно-дипломатич-
них заходів для врятування якомога більшої 
кількості людей стала ще більш нагальною.
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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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