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Прийміть щирі вітання з нагоди 
виходу чергового номера збірника 
“Публічне урядування”!

Запорукою авторитету та високо-
го рейтингу вашого видання є праг-
нення бути на передових позиціях 
щодо вирішення конкретних завдань 
у галузі державного управління,  
пропонувати нові підходи і формати 
донесення інформації до сучасного 
вибагливого читача.

Переконаний, що збірник і надалі 
об’єднуватиме творчий потенціал пе-
редових вчених та практиків із дер-
жавного управління та матиме значні 
здобутки для забезпечення інформа-
ційно-аналітичного, експертного і 
організаційного розвитку громадян-
ського суспільства в Україні.

ШАНоВНІ  ДРУЗІ!

Бажаю невичерпної енергії для 
здійснення творчих задумів, щастя, 
добробуту, талановитих авторів і 
вдячних читачів!

З повагою,
доктор наук з державного управління, 
професор, завідувач відділу комплексних проблем
державотворення Інституту законодавства
Верховної Ради України В. Є. Воротін  



14

ШАНоВНІ  коЛЕги!

Від імені редакції збірника “Пу-
блічне урядування” прийміть вітан-
ня з нагоди виходу № 2 (12) — бере-
зень 2018.

На сьогодні збірник висвітлює 
актуальні питання вдосконалення 
державного управління, приведен-
ня його відповідно до європейських 
стандартів, ознайомлює вітчизняну 
та європейську громадськості з роз-
витком демократичних засад полі-
тичних інституцій.

На сторінках видання обгово-
рюються найнагальніші проблеми 
сучасних механізмів державної по-
літики в Україні, формуються ко-
роткострокові і довготермінові пер-
спективи для їх вирішення, особливу 
увагу звернено на досягнення міжна-
родних підходів підвищення ефек-
тивності публічного адміністрування 
у світі. 

Видання англомовної версії збір-
ника сприяє підтриманню позитив-
ного іміджу України на міжнародній 
арені, створює передумови для пов-
ноцінної інтеграції України у євро-
пейський науковий простір та надає 
вітчизняній суспільно-політичній 
думці світового масштабу.

Тож, вітаючи засновників, редак-
ційну колегію збірника “Публічне 
урядування” з виходом чергового 
номера, бажаю, щоб і в майбутньо-
му добір тем наукових публікацій, їх 
діапазон, проблематика були багато-
гранними та різноплановими, на піку 
актуальності й читацького інтересу!

Міцного здоров’я, щастя, успіш-
ного втілення наукових задумів та 
планів, творчої наснаги, вагомих здо-
бутків!

З повагою,
головний редактор, 
завідувач кафедри публічного адміністрування  МАУП, 
доктор наук з державного управління, професор,
заслужений юрист України                                Є. О. Романенко
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РоЛЬ  тА  мІсЦЕ  ЕкоНомІЧНоЇ  БЕЗПЕки  
В  систЕмІ  ДЕРЖАВНого  УПРАВЛІННЯ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  НАЦІоНАЛЬНоЇ  БЕЗПЕки  
УкРАЇНи

Анотація. Розкрито сутність таких понять, як “національна безпека”, 
“економічна безпека”; визначено складові національної та економічної  
безпеки України; механізми державного управління економічною безпекою, 
схарактеризовано основні індикатори економічної безпеки; виявлено загро-
зи, які впливають на економічну безпеку; розроблено рекомендації щодо  
підвищення ефективності впроваджених заходів та мінімізації наявних за-
гроз. 

Визначено, що на сьогодні державне управління суб’єктами забезпечен-
ня національної безпеки з урахуванням реальних і потенційних загроз має 
бути направлене на вдосконалення організаційної структури управління 
суб’єктів забезпечення національної безпеки, а саме: уточнення функцій мі-
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ністерств та інших центральних органів виконавчої влади, ліквідацію над-
лишкових управлінських підрозділів, спрощення і відносно здешевлення 
апарату управління з урахуванням оцінювання впливу інформаційних ме-
реж на організацію управління суб’єктами забезпечення національної безпе-
ки в єдиному інформаційному просторі.

Розглянувши складові національної безпеки, дійдемо висновку, що най-
важливішою в загальній системі національної безпеки є економічна безпека, 
оскільки вона є  матеріальною основою національної суверенності, що ви-
значає реальні можливості в забезпеченні інших видів безпеки.

Зазначено, що основним змістом економічних реформ в Україні є ство-
рення умов для подолання бідності і надмірного майнового розшарування в 
суспільстві, наближення соціальних стандартів до рівня держав Централь-
ної і Східної Європи —  членів ЄС, досягнення економічних критеріїв, не-
обхідних для набуття Україною членства в ЄС. Відповідно до прийнятої 
“Стратегії національної безпеки України” основною умовою нової якості 
економічного зростання є забезпечення економічної безпеки.

Ключові слова: державне управління, національна безпека, економічна 
безпека, політична безпека, екологічна безпека, воєнна безпека, інформацій-
на безпека, соціальна безпека, науково-технологічна безпека, механізми дер-
жавного управління.

РОЛЬ  И  МЕСТО  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  
В  СИСТЕМЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  УКРАИНЫ 

Аннотация. Раскрыта сущность таких понятий, как “национальная без-
опасность”, “экономическая безопасность”; определены составляющие на-
циональной и экономической безопасности Украины; механизмы государ-
ственного управления экономической безопасностью; охарактеризованы 
основные индикаторы экономической безопасности; обнаруженны угрозы, 
которые влияют на экономическую безопасность; разработаны рекоменда-
ции по повышению эффективности внедренных мероприятий и минимиза-
ции имеющихся угроз.

Определено, что в настоящее время государственное управление субъ-
ектами обеспечения национальной безопасности с учетом реальных и по-
тенциальных угроз должно быть направлено на совершенствование орга-
низационной структуры управления субъектов обеспечения национальной 
безопасности, а именно: уточнение функций министерств и других цент-
ральных органов исполнительной власти, ликвидацию избыточных управ-
ленческих подразделений, упрощение и относительно удешевление ап-
парата управления на основе оценки влияния информационных сетей на 
организацию управления субъектами обеспечения национальной безопас-
ности в едином информационном пространстве.

Рассмотрев составляющие национальной безопасности, можно констати-
ровать, что важнейшим в общей системе национальной безопасности явля-
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ется экономическая безопасность, поскольку она является материальной ос-
новой национальной суверенности, что определяет реальные возможности в 
обеспечении других видов безопасности.

Отмечено, что основным содержанием экономических реформ в Украине 
является создание условий для преодоления бедности и чрезмерного иму-
щественного расслоения в обществе, приближение социальных стандартов 
до уровня государств Центральной и Восточной Европы — членов ЕС, до-
стижение экономических критериев, необходимых для обретения Украиной 
членства в ЕС. Согласно принятой “Стратегии национальной безопасности 
Украины” основным условием нового качества экономического роста явля-
ется обеспечение экономической безопасности.

Ключевые слова: государственное управление, национальная безопас-
ность, экономическая безопасность, политическая безопасность, экологи-
ческая безопасность, военная безопасность, информационная безопасность, 
социальная безопасность, научно-технологическая безопасность, механизмы 
государственного управления.

ROLE  AND  PLACE  OF  ECONOMIC  SECURITY  IN  THE  SYSTEM  
OF  STATE  ADMINISTRATION  ENSURING  NATIONAL  SECURITY  

OF  UKRAINE 

Abstract. The essence of such concepts as “national security”, “economic 
security” is disclosed; the components of the national and economic security of 
Ukraine are defined; mechanisms of public administration economic security; the 
main indicators of economic security are described; detected threats that affect 
economic security; Recommendations are developed to improve the effectiveness 
of implemented measures to minimize existing threats.

It is determined that at present state administration of the subjects of ensur-
ing national security taking into account real and potential threats should be di-
rected to the improvement of the organizational structure of the management of 
the subjects of ensuring national security, namely: clarification of the functions of 
ministries and other central executive bodies, elimination of surplus administra-
tive units, simplification and relatively cheaper control of the management appa-
ratus, taking into account the assessment of the impact of information networks 
on the management of entities with bezpechennya national security in a single 
information space.

Having considered the components of national security, it was concluded that 
the most important in the overall system of national security is economic secu-
rity, since it is the material basis of national sovereignty, which determines the 
real possibilities for securing other types of security.

It is noted that the main content of economic reforms in Ukraine is the crea-
tion of conditions for overcoming poverty and excessive property stratification 
in society, bringing social standards closer to the level of the states of Central 
and Eastern Europe — the EU member states, achieving the economic criteria 
necessary for Ukraine to become a member of the EU. According to the adopted 
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“Strategy of National Security of Ukraine”, the main condition for a new quality 
of economic growth is the provision of economic security.

Keywords: public administration, national security, economic security, politi-
cal security, environmental security, military security, information security, social 
security, scientific and technological security, mechanisms of public administra-
tion.

Постановка проблеми. В сучас-
них умовах глобалізації кожна країна 
прагне до економічної незалежності. 
Зокрема, саме для досягнення цього 
результату важливим постає питан-
ня про визначення ролі та місця еко-
номічної безпеки в загальній системі 
державного управління забезпечен-
ня національної безпеки України. В 
реаліях сьогодення ми можемо поба-
чити тенденцію щодо впливу загроз-
ливих чинників на діяльність держа-
ви. Надалі це все може призвести до 
зниження рівня економічної безпеки 
України, що, своєю чергою, значно 
вплине на національну безпеку краї- 
ни загалом.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Визначення ролі та місця 
економічної безпеки в системі забез-
печення національної безпеки Украї- 
ни одна з найважливіших тем, яка 
знаходить своє відображення в пра-
цях вітчизняних науковців: О. Бара-
новський, І. Боднар, Є. Буравльов,  
А. Васіна, Л. Герасименко, О. Грицен-
ко, С. Дзюбик, Т. Желюк, О. Кравчук, 
О. Користін, С. Макуха, А. Мельник, 
Ю. Міронова, І. Мігус, М. Небава,  
С. Онишко, Т. Попович, Т. Поснова, 
Г. Пухтаєвич, О. Ривак, Г. Старостен-
ко, В. Стогній, Л. Шевченко та ін.

Мета статті — розкрити сутність 
таких понять як “національна безпе-
ка”, “економічна безпека”; визначити 

складові національної та економічної 
безпеки України; схарактеризува-
ти основні індикатори економічної 
безпеки; виявити загрози, які впли-
вають на економічну безпеку; розро-
бити рекомендації щодо підвищення 
ефективності впроваджених заходів 
з мінімізації наявних загроз. 

Виклад основного матеріалу. 
Держава є основною інституцією, 
яка створює відповідні умови для 
функціонування кожного суб’єкта 
господарювання. Але на відміну від 
цього не варто забувати й про те, що 
держава повинна бути захищеною 
від загроз, які можуть впливати на її 
економіку. Для цього існує механізм 
державного управління національ-
ною безпекою, який забезпечує усі 
сфери суспільного життя. Однією 
з найважливіших складових є еко-
номічна безпека. Для кращого розу- 
міння цього питання доцільно роз-
глянути дефініцію понять “націо-
нальна безпека” та “економічна без-
пека”. 

У ст. 1 Закону України “Про ос-
нови національної безпеки України”  
визначено, що національна безпе- 
ка — це захищеність життєво важли-
вих інтересів людини і громадянина, 
суспільства і держави, за якої забез-
печуються сталий розвиток країни, 
своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація реальних та потенцій-
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них загроз національним інтересам у 
різних сферах діяльності [1].

Зауважимо, що провідною складо-
вою національної безпеки держави є 
економічна безпека, яка виконує чіт-
ко визначені функції, несе на собі сут-
тєве функціональне навантаження.  
В економічній літературі відсутнє 
єдине визначення поняття “еконо-
мічна безпека”. На думку С. Дзю-
бик та О. Ривак, економічна безпека 
держави — це такий стан економіки 
та інститутів влади, за якого забез-
печується гарантований захист на-
ціональних інтересів, гармонійний, 
соціально орієнтований розвиток 
країни загалом, достатній економіч-
ний та оборонний потенціал навіть за  
найнесприятливіших варіантів роз-
витку внутрішніх та зовнішніх про-
цесів [2].

Однак О. Користін вважає, що 
економічну безпеку варто тракту-
вати як забезпечення здатності до 
виживання країни у випадку стихій-
них та екологічних лих або за умов 
національних і світових економіч-
них катастроф [3]. Науковці Г. Ста-
ростенко, С. Онишко та Т. Поснова 
стверджують, що економічна безпе-
ка — це складна багатофакторна ди-
намічна система, що виражається в 
її масштабах, структурі і технічному 
рівні [4].

Погоджуємось з більшістю дослід-
ників, що економічна безпека сприяє 
створенню надійної та забезпеченої 
всіма необхідними засобами держа-
ви, захищеності національно-дер-
жавних інтересів у сфері економіки. 

Відповідно до Закону України 
“Про основи національної безпеки 
України” до основних суб’єктів, які 
забезпечують національну безпе-

ку, належать: 1) Президент України;  
2) Верховна Рада України; 3) Кабі-
нет Міністрів України; 4) Рада націо- 
нальної безпеки і оборони України;  
5) міністерства та інші центральні ор-
гани виконавчої влади; 6) Національ-
ний банк України; 7) суди загальної 
юрисдикції; 8) прокуратура Украї-
ни; 9) Національне антикорупційне 
бюро України; 10) місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого 
самоврядування; 11) Збройні сили 
України; 12) Служба безпеки Украї-
ни; 13) Служба зовнішньої розвідки 
України; 14) Державна прикордон-
на служба України та інші військові 
формування, утворені відповідно до 
законів України; 15) органи і підроз-
діли цивільного захисту; 16) грома-
дяни України, об’єднання громадян 
[1].

У ст. 9 зазначеного Закону йдеть-
ся, що відповідно до Конституції та 
на підставі законодавчих актів Украї-
ни дані суб’єкти наділені такими пов-
новаженнями:

Президент України як глава дер-
жави, гарант державного сувере-
нітету, територіальної цілісності 
України, додержання Конституції 
України, прав і свобод людини і гро-
мадянина, Верховний Головнокоман-
дувач Збройних сил України і Голова 
Ради національної безпеки і оборони 
України здійснює загальне керівниц-
тво у сферах національної безпеки та 
оборони України.

Верховна Рада України в межах 
повноважень, визначених Конститу-
цією України, визначає засади вну-
трішньої та зовнішньої політики, ос-
нови національної безпеки, формує 
законодавчу базу в цій сфері, схвалює 
рішення з питань введення надзви-
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чайного і воєнного стану, мобіліза-
ції, визначення загальної структури, 
чисельності, функцій Збройних сил 
України та інших військових форму-
вань, створених відповідно до зако-
нів України.

Рада національної безпеки і обо-
рони України координує та контро-
лює діяльність органів виконавчої 
влади у сферах національної безпе-
ки і оборони; з урахуванням змін у 
геополітичній обстановці вносить 
Президенту України пропозиції що-
до уточнення Стратегії національної 
безпеки України та Воєнної доктри-
ни України.

Кабінет Міністрів України як ви-
щий орган у системі органів вико-
навчої влади забезпечує державний 
суверенітет і економічну самостій-
ність України, вживає заходів щодо 
забезпечення прав і свобод людини 
і громадянина, обороноздатності, на-
ціональної безпеки України, громад-
ського порядку і боротьби зі злочин-
ністю.

Національний банк України від-
повідно до основних засад грошо-
во-кредитної політики визначає та 
проводить грошово-кредитну полі-
тику в інтересах національної безпе-
ки України [1].

Міністерства, інші центральні ор-
гани виконавчої влади, Служба без-
пеки України та Служба зовнішньої 
розвідки України в межах своїх пов- 
новажень забезпечують виконання 
передбачених Конституцією і зако-
нами України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України 
завдань, здійснюють реалізацію кон-
цепцій, програм у сфері національної 
безпеки, підтримують у стані готов-
ності до застосування сили та засоби 

забезпечення національної безпеки 
[1].

Місцеві державні адміністрації та 
органи місцевого самоврядування за-
безпечують вирішення питань у сфе-
рі національної безпеки, віднесених 
законодавством до їхньої компетен-
ції.

Воєнна організація держави за-
безпечує оборону України, захист її 
суверенітету, територіальної цілісно-
сті і недоторканності кордонів; про-
тидіє зовнішнім загрозам воєнного 
характеру. Органи і підрозділи ци-
вільного захисту здійснюють заходи 
щодо захисту населення і територій 
від надзвичайних ситуацій у мирний 
час та в особливий період.

Правоохоронні органи ведуть бо-
ротьбу зі злочинністю і протидіють 
тероризму. Суди загальної юрисдик-
ції здійснюють судочинство у спра-
вах про злочини, що завдають шкоди 
національній безпеці України.

Прокуратура України здійснює 
повноваження у сфері національної 
безпеки України відповідно до Кон-
ституції України та Закону України 
“Про прокуратуру України” [1].

Громадяни України через участь 
у виборах, референдумах та інші 
форми безпосередньої демократії, а 
також через органи державної влади 
та органи місцевого самоврядуван-
ня, які вони обирають, реалізують 
національні інтереси, добровільно і 
в порядку виконання конституцій-
них обов’язків здійснюють заходи, 
визначені законодавством України 
щодо забезпечення її національної 
безпеки; як безпосередньо, так і через 
об’єднання громадян привертають 
увагу суспільних і державних інсти-
тутів до небезпечних явищ і процесів 
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у різних сферах життєдіяльності кра-
їни; у законний спосіб і законними 
засобами захищають власні права та 
інтереси, а також власну безпеку [1].

Отже, зазначені суб’єкти є учас-
никами відповідних правовідносин, 
які мають суб’єктивні права та ви-
конують юридичні обов’язки щодо 
національної безпеки. У загальному 
значенні суб’єктом забезпечення на-
ціональної безпеки є будь-який еле-
мент побудови держави — від вищих 
органів державної влади до кожного 
окремого громадянина, оскільки їх 
об’єднує спільна мета — національна 
безпека.

На сьогодні державне управління 
суб’єктами забезпечення національ-
ної безпеки з урахуванням реальних і 
потенційних загроз має спрямовува-
тися на вдосконалення організацій-

ної структури управління суб’єктів 
забезпечення національної безпеки, а 
саме: уточнення функцій міністерств 
та інших центральних органів вико-
навчої влади, ліквідацію надлиш-
кових управлінських підрозділів, 
спрощення і відносно здешевлення 
апарату управління з урахуванням 
оцінювання впливу інформаційних 
мереж на організацію управління 
суб’єктами забезпечення національ-
ної безпеки в єдиному інформацій-
ному просторі.

Щоб краще зрозуміти важливість 
такої складової як економічна безпе-
ка пропонуємо розглянути структур-
ну схему національної безпеки (див. 
рис. 1).

Як ми бачимо з рис. 1 національну 
безпеку держави складають такі види 
безпеки:

Рис. 1. схема національної безпеки України1  

Зовнішнє і внутрішнє 
середовище

Загрози забезпечення 
національної безпеки

Національні інтереси 
держави

Національна безпека 
держави

Політична

Інформаційна Соціальна Нацково-технологічна

Економічна Екологічна Воєнна

Державна політика

1 Складено автором на основі джерела [3].
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• політична безпека — це стійкий 
стан і ефективний розвиток політич-
ної системи суспільства, який дозво-
ляє адекватно реагувати на негативні 
внутрішні та зовнішні дії, зберігати 
цілісність соціуму і його сутнісні яко-
сті [5, с. 82];

• економічна безпека — це та-
кий стан національної економіки, за 
якого забезпечуються захист націо-
нальних інтересів, стійкість до вну-
трішніх і зовнішніх загроз, здатність 
до розвитку та захищеність життєво 
важливих інтересів людей, суспіль-
ства, держави [6];

• екологічна безпека — це такий 
стан навколишнього природного се-
редовища, при якому забезпечується 
попередження погіршення екологіч-
ної обстановки та виникнення небез-
пеки для здоров’я людей [7];

• воєнна безпека – це стан пра-
вових норм, які дозволяють: шля-
хом проведення політики безпеки 
стримувати і послідовно знижувати 
рівень воєнної загрози і воєнної не-
безпеки застосування збройної сили 
проти держави; при виникненні во-
єнного конфлікту — відбити агресію 
та виключити або максимально об-
межити деструктивний вияв зброй-
ної сили всередині держави [8];

• інформаційна безпека — це су-
купність засобів забезпечення ін-
формаційного суверенітету України, 
захист інформаційної сфери від зов-
нішніх і внутрішніх інформаційних 
загроз [9, с. 69];

• соціальна безпека — це стан су-
спільства, в тому числі всіх основних 
сфер виробництва, соціальної сфери, 
охорони внутрішнього конституцій-
ного порядку, зовнішньої безпеки, 
культури, при якому забезпечується 

номінальний рівень соціальних умов 
та соціальних благ матеріальних, 
санітарно-епідеміологічних, еколо- 
гічних, психологічних тощо, що ви-
значають якість життя людини і су-
спільства загалом та гарантує міні-
мальний ризик для життя, фізичного 
та психічного здоров’я людей [4];

• науково-технологічна безпе- 
ка — це ступінь (міра, рівень) захи-
щеності життєво важливих інтересів 
особи, суспільства і держави від не-
раціонального розвитку (відсутність 
у стратегії розвитку інноваційної, 
соціально-економічної, екологічної 
збалансованих складових) [10, с. 35].

Розглянувши складові національ-
ної безпеки, вважаємо, що найважли-
вішою в загальній системі національ-
ної безпеки є економічна безпека, 
як матеріальна основа національної 
суверенності, що визначає реальні 
можливості в забезпеченні інших ви-
дів безпеки. Тому варто визначити 
основні складові економічної безпе-
ки України (рис. 2).

Щоб простежити стан економіч-
ної безпеки визначають її рівень 
за допомогою сукупності показни-
ків-індикаторів, які мають кількісне 
вираження. Індикатори економічної 
безпеки — це реальні статистичні по-
казники розвитку економіки країни, 
які найповніше характеризують яви-
ща і тенденції в економічній сфері 
[12].

Для визначення цього рівня фа-
хівцями виокремлено певні групи 
показників. Розглянемо їх. 

До першої групи відносять показ-
ники економічного зростання. Це 
найважливіші показники економіч-
ної безпеки, а саме: основні відтворю-
вальні макроекономічні показники 
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загального плану (валовий внутріш-
ній продукт, валовий національний 
продукт, національний дохід в абсо-
лютному і відносному значеннях), а 
також динаміка і структура вітчиз-
няного виробництва і доходу, обсяги 
і темпи промислового виробництва, 
галузева структура господарства і 
динаміка окремих галузей, обсяги і 
структура інвестицій тощо.

Друга група розкриває природ-
но-ресурсний, виробничий, науко-
во-технічний, інноваційно-техноло-
гічний та інші аспекти економічного 
потенціалу країни [13, с. 48].

Показники третьої групи харак-
теризують різні параметри госпо-
дарського механізму, передусім його 
динамічність, адаптивність, залеж-

ність від зовнішнього впливу. Сюди 
відносять показники рівня інфля-
ції, дефіциту платіжного балансу, 
стабільності національної валюти  
(рівень доларизації, монетизації то-
що), внутрішнього і зовнішнього 
боргів.

Четверта група показників від-
творює якість життя у країні. Голов-
ний серед них — ВВП, розрахований 
на душу населення. Саме він відо-
бражає загальний рівень економіч-
ного розвитку взагалі і через нього — 
якість, рівень і тривалість життя на-
селення, здоров’я нації, забезпече-
ність продуктами харчування, рівень 
освіти тощо. До складу цієї групи 
входять також показники доходів на-
селення, рівня зайнятості і безробіт-
тя, стану довкілля, рівня криміноген-
ності і злочинності [13, с. 49].

Рис. 2. основні складові економічної безпеки України2

2 Складено автором на основі джерела [11].
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Варто відзначити, що валовий 
внутрішній продукт України у січ-
ні-червні 2017 року зріс на 2,5 %, а 
інфляція склала 7,6 %. Незважаючи 
на позитивну динаміку ВВП загалом,  
промисловість України у першому 
півріччі 2017 року продемонструвала 
хоча й незначну, але все-таки нега-
тивну динаміку. Обсяг промислового 
виробництва зменшився на 0,4 % р/р: 
у добувній промисловості та енерге-
тичному секторі випуск упав на 6 
та 5,6 % відповідно, а в переробній 
промисловості відбулося зростання 
на 3,6 %. У сільському господарстві 
обсяг виробництва зменшився на  
2,1 %. У рослинництві відбулося па-
діння на 8,5 %, а в тваринництві — 
скоротилося на 0,9 % р/р. Через не-
сприятливу погоду навесні та на 
початку літа урожайність озимої 
пшениці була набагато нижчою, ніж 
торік — на 1 липня вона становила 
33,4 ц/га (–12,3 % р/р). Урожайність 
пшениці була низькою у південних  
та центральних областях, які по-
страждали від посухи. Відносно ви-
сока врожайність була в Одеській 
області — 55,8 ц/га та західних об-
ластях.

У першому півріччі позитивну 
динаміку продемонстрував оптовий 
товарообіг (+ 1,5 % р/р ), а вантажо-
обіг зріс на 9,1 % р/р. Знаковим стало 
зростання в будівництві — на 24,6 % 
р/р. Обсяг будівництва будівельних 
споруд збільшився на 28,7 %, нежит-
лових будівель — на 27,3 %. Темпи 
зростання в цих двох секторах були 
найвищими з початку року. Обсяг бу-
дівництва житлових будівель зріс на 
16,5 % — більшими темпами, ніж за 
п’ять місяців року, але меншими, ніж 
у першому кварталі.

Великі і середні підприємства 
України в січні–червні 2017 року 
отримали 186,3 млрд грн прибутку 
до оподаткування, що в 3 рази вище 
показника за аналогічний період по-
переднього року на рівні 62,9 млрд 
грн. Частка збиткових підприємств в 
Україні за підсумками січня–червня 
2017 року знизилася до 31,2 з 34,6 % 
роком раніше.

У першому півріччі 2017 року 
ключову роль у розвитку економіки 
відігравали відновлення внутріш-
нього попиту та події на Сході краї-
ни. Водночас підтримку економіці на 
початку 2017 року надало приватне 
споживання, завдяки відновленню 
зростання реальних доходів насе-
лення і збільшенню інвестицій. У  
I кварталі 2017 року зростання номі-
нальних доходів населення істотно 
прискорилося  за рахунок їх найбіль-
ших складових: соціальних допомог 
та інших одержаних поточних тран-
сфертів (зросли на 31,8 % р/р) та за-
робітної плати (зросла на 25,9 % р/р).

Тривало поліпшення ділових очі-
кувань підприємств та споживчих 
настроїв населення. Крім того, у II 
кварталі значно збільшилися капі-
тальні видатки зведеного бюджету. 
Відповідно, обсяги виконання буді-
вельних робіт, як і раніше, зростали 
високими темпами, навіть попри під-
вищення бази порівняння. Зокрема 
значно активізувалося будівництво 
інженерних споруд завдяки спря-
муванню значної частини митних 
зборів у рамках “митного експери-
менту” на відновлення дорожньої 
інфраструктури. Це свідчить про збе-
реження ролі інвестицій в економіч-
ному зростанні. Споживчий попит 
продовжив зростати в умовах під-
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вищення реальних заробітних плат 
населення, формування позитивних 
споживчих очікувань на тлі зміц-
нення курсу гривні відносно долара 
США, а також поступового пожвав-
лення споживчого кредитування.  

Фіскальна політика залишала-
ся стриманою в умовах виконання 
бюджетів усіх рівнів із профіцитом.  
У січні–травні 2017 року додатне 
сальдо зведеного бюджету сягнуло 
50,5 млрд грн завдяки профіциту бю-
джетів усіх рівнів. Доходи зведеного 
бюджету збільшилися на 46 % по-
рівняно з попереднім роком, у тому 
числі за рахунок податкових змін та 
додаткових ресурсів (перерахування 
НБУ та конфісковані кошти). Високі 
темпи зростання податкових надхо-
джень (31,1 % р/р) були передусім 
забезпечені значними надходження-
ми від ПДФО, податку на прибуток 
підприємств та ПДВ [14].

Показники, що представлені ви-
ще, можуть мати кращі позиції, але 
згідно зі ст. 7 Закону України “Про 
основи національної безпеки Укра-
їни” основними реальними та по-
тенційними загрозами національній 
безпеці України, стабільності в су-
спільстві, з економічної точки зору 
є: 1) істотне скорочення внутріш-
нього валового продукту, зниження 
інвестиційної та інноваційної актив-
ності і науково-технічного та техно-
логічного потенціалу, скорочення 
досліджень на стратегічно важливих 
напрямах інноваційного розвитку; 
2) ослаблення системи державно-
го регулювання і контролю у сфе-
рі економіки; 3) нестабільність у 
правовому регулюванні відносин у  
сфері економіки, в тому числі  
фінансової (фіскальної) політики 

держави; 4) відсутність ефективної 
програми запобігання фінансовим 
кризам; 5) зростання кредитних ри-
зиків; 6) критичний стан основних 
виробничих фондів у провідних га-
лузях промисловості, агропромис-
ловому комплексі, системах життє- 
забезпечення; 8) недостатні темпи 
відтворювальних процесів та по-
долання структурної деформації в  
економіці; 9) критична залежність 
національної економіки від кон’юнк-
тури зовнішніх ринків, низькі темпи 
розширення внутрішнього ринку; 
10) нераціональна структура екс-
порту з переважно сировинним ха-
рактером та низькою питомою ва-
гою продукції з високою часткою 
доданої вартості; 11) велика боргова 
залежність держави, критичні об-
сяги державних зовнішнього і вну-
трішнього боргів; 12) небезпечне для 
економічної незалежності України 
зростання частки іноземного капі-
талу у стратегічних галузях еконо-
міки; 13) неефективність антимо-
нопольної політики та механізмів 
державного регулювання природних 
монополій, що ускладнює створення 
конкурентного середовища в еконо-
міці; 14) критичний стан з продо-
вольчим забезпеченням населення; 
15) неефективність використання 
паливно-енергетичних ресурсів, не-
достатні темпи диверсифікації дже-
рел їх постачання та відсутність ак-
тивної політики енергозбереження, 
що створює загрозу енергетичній 
безпеці держави; 16) “тінізація” на-
ціональної економіки; 17) перева-
жання в діяльності управлінських 
структур особистих, корпоративних, 
регіональних інтересів над загально-
національними [1].
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Зазначимо, що основним зміс-
том економічних реформ в Україні є 
створення умов для подолання бід-
ності і надмірного майнового розша-
рування в суспільстві, наближення 
соціальних стандартів до рівня дер-
жав Центральної і Східної Європи —  
членів ЄС, досягнення економічних 
критеріїв, необхідних для набуття 
Україною членства в ЄС. Відповідно 
до прийнятої “Стратегії національної 
безпеки України” основною умовою 
нової якості економічного зростання 
є забезпечення економічної безпеки 
шляхом: 

1) контроль за експортно-імпорт-
ною діяльністю, спрямованою на 
підтримку важливих для України 
пріоритетів та захист вітчизняного 
виробника; 

2) боротьба з протиправною еко-
номічною діяльністю, протидія не-
контрольованому відпливу націо-
нальних матеріальних, фінансових, 
інтелектуальних, інформаційних та 
інших ресурсів; 

3) підвищення стійкості націо-
нальної економіки до негативних 
зовнішніх впливів, диверсифікації 
зовнішніх ринків, торговельних та 
фінансових потоків; 

4) забезпечення готовності еконо-
міки до відбиття Україною збройної 
агресії; 

5) юридичного захисту в міжна-
родних інституціях майнових ін-
тересів фізичних і юридичних осіб 
України та Української держави, по-
рушених Росією; 

6) стабілізації банківської систе-
ми, забезпечення прозорості грошо-
во-кредитної політики та відновлен-
ня довіри до вітчизняних фінансових 
інститутів; 

7) системної протидії організо-
ваній економічній злочинності та 
“тінізації” економіки на основі фор-
мування переваг легальної господар-
ської діяльності та водночас консолі-
дації інституційних спроможностей 
фінансових, податкових, митних та 
правоохоронних органів, виявлен-
ня активів організованих злочинних 
угруповань та їх конфіскації; 

8) створення найкращих у Цен-
тральній і Східній Європі умов для 
інвесторів, залучення іноземних ін-
вестицій у ключові галузі економіки, 
зокрема в енергетичний і транспорт-
ний сектори, як інструменту забезпе-
чення національної безпеки; 

9) розвитку оборонно-промисло-
вого комплексу як потужного висо-
котехнологічного сектору економіки, 
здатного відігравати ключову роль у 
її прискореній інноваційній модерні-
зації; 

10) деолігархізації, демонополіза-
ції і дерегуляції економіки, захисту 
економічної конкуренції, спрощення 
й оптимізації системи оподаткуван-
ня, формування сприятливого біз-
нес-клімату та умов для прискорено-
го інноваційного розвитку;  

11) забезпечення цілісності та 
захисту інфраструктури в умовах 
кризових ситуацій, що загрожують 
національній безпеці, та особливого 
періоду; 

12) ефективного використання 
бюджетних коштів, міжнародної еко-
номічної допомоги та ресурсів між-
народних фінансових організацій, 
дієвого контролю за станом держав-
ного боргу [15].

Отже, економічна безпека є важ-
ливим елементом системи державно-
го управління в забезпеченні націо-
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нальної безпеки загалом. Економічна 
безпека посідає одне з чільних місць 
у системі забезпечення національної 
безпеки України і стосується прак-
тично всіх інших складових. Дотри-
мання наведених рекомендацій дасть 
можливість вивести економічну  
безпеку на новий рівень, тобто закрі-
пити її позиції, і тим самим зміцнити 
національну безпеку України зага-
лом.
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ШЛЯхи  ПоПЕРЕДЖЕННЯ  ПРоФЕсІЙНоЇ  
ДЕФоРмАЦІЇ  У  ПРАЦІВНикІВ  

АВАРІЙНо-РЯтУВАЛЬНих  ПІДРоЗДІЛІВ  
ДЕРЖАВНоЇ  сЛУЖБи  УкРАЇНи  
З  НАДЗВиЧАЙНих  ситУАЦІЙ

Анотація. Зниження ступеня власної відповідальності, втрата альтру-
їзму, емоційне вигорання є найпоказовішими особистісними змінами у 
фахівців-рятувальників, які свідчать про наявність у них професійних 
деформаційних змін. Проблема професійної деформації працівників екс-
тремального профілю є провідною в межах основних проблем психології 
праці, інженерної, юридичної та військової, а також психології діяльності 
в особливих умовах. 

Служба у ДСНС України належить до тих видів професійної діяльності, 
умови й характер яких можуть чинити травмуючий вплив на психіку пра-
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цівників, тому питання щодо попередження, запобігання та профілактики 
професійної деформації у працівників аварійно-рятувальних підрозділів 
ДСНС України є нагальними. 

Визначено, що пріоритетні напрями щодо попередження професійної де-
формації у працівників аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України 
ґрунтуються на комплексному підході та включають організаційно-адміні-
стративні, відновлювально-реабілітаційні та психолого-педагогічні методи, 
які направлені  на сприяння: формуванню позитивної самооцінки й усвідом-
ленню унікальності особистості кожної людини; підтримки особистої пози-
ції, яка ґрунтується на  переконаннях і цінностях особистості; створенню 
правил роботи в підрозділах, що забезпечить ефективність взаємодії; акту-
алізації особистого розуміння працівником поняття “професійна деформа-
ція” як негативних змін особистості, які виникають внаслідок впливу умов 
професійної діяльності як для себе самого, так і для інших співробітників; 
розумінню професійної деформації службовця на різних етапах його життя 
для з’ясування причин її виникнення та поглиблення; усвідомленню відпо-
відальності працівника за наслідки прийнятих рішень; виробленню готовно-
сті до активної життєвої позиції; активізації  відчуття особистості; розвит-
ку креативності та подолання стереотипів мислення працівників; розвит ку 
навичок групової взаємодії; розвитку навичок щодо аналізу інформації; 
усвідомленню зв’язку між причинами та проявами; розвитку комунікатив-
них навичок, створення позитивного клімату в аварійно-рятувальному під-
розділі; емоційній релаксації працівників; визначенню життєвих цінностей  
тощо.

Ключові слова: державне управління; державна служба; професійна де-
формація; професійне вигорання; аварійно-рятувальні підрозділи; Держав-
на служба надзвичайних ситуацій України.

ПУТИ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕФОРМАЦИИ  У  РАБОТНИКОВ  АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СЛУЖБЫ  УКРАИНЫ 

ПО  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ 

Аннотация. Снижение степени собственной ответственности, потеря 
альтруизма, эмоциональное выгорание являются наиболее показательными 
личностными изменениями у специалистов спасателей, которые свидетель-
ствуют о наличии у них профессиональных деформационных изменений. 
Проблема профессиональной деформации работников экстремального про-
филя является ведущей в пределах основных проблем психологии труда, 
инженерной, юридической и военной, а также психологии деятельности в 
особых условиях.

Служба в ГСЧС Украины принадлежит к тем видам профессиональной 
деятельности, условия и характер которых могут оказывать травмирующее 
воздействие на психику работников, поэтому вопросы по предупреждению, 
предотвращению и профилактике профессиональной деформации у работ-
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ников аварийно-спасательных подразделений ГСЧС Украины являются не-
отложными.

Определено, что приоритетные направления по предупреждению про-
фессиональной деформации у работников аварийно-спасательных подра-
зделений ГСЧС Украины основаны на комплексном подходе и включают 
организационно-административные, восстановительно-реабилитацонные 
и психолого-педагогические методы, направленные на содействие: форми-
рованию положительной самооценки и осознанию уникальности личности 
каждого человека; поддержания личной позиции, основанной на убеждени-
ях и ценностях личности; созданию правил работы в подразделениях, что 
обеспечит эффективность взаимодействия; актуализации личного понима-
ния работником понятия “профессиональная деформация” как негативных 
изменений личности, которые возникают в результате воздействия условий 
профессиональной деятельности как для себя самого, так и для других со-
трудников; пониманию профессиональной деформации служащего на раз-
ных этапах его жизни для выяснения причин ее возникновения и углубле-
ния; осознанию ответственности работника за последствия принимаемых 
решений; выработке готовности к активной жизненной позиции; активиза-
ции ощущения личности; развития креативности и преодоления стереоти-
пов мышления работников; развития навыков группового взаимодействия; 
развития навыков анализа информации; осознанию связи между причинами 
и проявлениями; развития коммуникативных навыков, создание положи-
тельного климата в аварийно-спасательном подразделении; эмоциональной 
релаксации работников; определению жизненных ценностей.

Ключевые слова: государственное управление; государственная служба; 
профессиональная деформация; профессиональное выгорание; аварийно-
спасательные подразделения; Государственная служба МЧС Украины.

OF  PREVENTION  OF  PROFESSIONAL  DEFORMATION  
BY  WORKERS  OF  EMERGENCY  RESCUE  DEPARTMENTS  OF  THE 

STATE  SERVICE  OF  UKRAINE  ON  EMERGENCY  SITUATIONS 

Abstract. Decrease in the degree of one's own responsibility, loss of altru-
ism, emotional burnout are the most revealing personal changes in the rescuers' 
specialists, which indicate that they have professional deformation changes. The 
problem of professional deformation of extreme profile workers is leading within 
the main problems of labor psychology, engineering, legal and military, as well as 
the psychology of activity under special conditions. 

Service in the DSNC of Ukraine belongs to those kinds of professional ac-
tivities, the conditions and nature of which can have a traumatic impact on the 
psyche of workers, therefore the issue of prevention, prevention and preven-
tion of professional deformation among emergency rescue troops of Ukraine is 
urgent.

It was determined that the priority directions of prevention of professional de-
formation among workers of the emergency rescue units of the SSNU of Ukraine 
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are based on an integrated approach and include organizational and administra-
tive, rehabilitation and rehabilitation and psychological and pedagogical me-
thods aimed at promoting: the formation of a positive self-esteem and awareness 
of the uniqueness of the personality of each person; supporting a personal posi-
tion based on beliefs and values of the individual; creation of rules of work in di-
visions that will ensure the effectiveness of interaction; actualization of personal 
understanding by the employee of the concept of “professional deformation” as 
negative changes in personality that arise as a result of influencing the conditions 
of professional activity for themselves and for other employees; understanding 
the professional deformation of the employee at different stages of his life in or-
der to find out the causes of its occurrence and deepening; awareness of the em-
ployee's responsibility for the consequences of the decisions taken; development 
of readiness for an active life position; activating a sense of personality; develop-
ment of creativity and overcoming of stereotypes of thinking of workers; devel-
opment of group interaction skills; development of skills in information analysis; 
awareness of the connection between causes and manifestations; development of 
communicative skills, creation of a positive climate in the emergency rescue unit; 
emotional relaxation of workers; definition of vital values, etc. 

Keywords: public administration; state service; professional deformation; 
professional burnout; emergency rescue units; the State Emergency Service of 
Ukraine.

Постановка проблеми. Поси-
лення потреби суспільства в якісно 
підготовлених кадрах стало основ-
ною ознакою розвитку професійної 
освіти XXI століття [1]. Реалізацію 
найголовніших життєво важливих 
інтересів у галузі захисту населен-
ня та територій від надзвичайних 
ситуацій природного, техногенного 
та соціального походження покли-
кані виконувати фахівці Держав-
ної служби надзвичайних ситуацій 
України (ДСНС). Їхня діяльність 
завжди супроводжується надсиль-
ними стресогенними факторами, які 
негативно впливають на особистість 
рятувальника. Зниження ступеня 
власної відповідальності, втрата аль-
труїзму, емоційне вигорання є найпо-
казовішими особистісними змінами 

у фахівців-рятувальників, які свід-
чать про наявність у них професій-
них деформаційних змін. Проблема 
професійної деформації працівників 
екстремального профілю є провід-
ною в межах основних проблем пси-
хології праці, інженерної психології, 
юридичної та військової психології, 
а також психології діяльності в осо-
бливих умовах [2].

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У сфері державного 
управління та державної служби, 
проблемам соціальної психології  
та професійної адаптації присвячу-
вали свої дослідження такі науков-
ці, як Н. Афанасьєва, О. Акімов [3],  
Ю. Бідило [4], Н. Гончарук [5], І. Кри-
нична [3], Н. Липовська [5], Л. Паш-
ко [6], С. Серьогін [5]. Безпосеред-
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ньо у системі органів та підрозділів  
ДСНС (МНС) України Т. Селюкова 
[7], Н. Сергієнко [8], Г. Лещенко [1] 
та ін. 

Проблемами адаптаційного син-
дрому почав займатися ще у 50-х 
роках ХХ століття видатний вчений  
Г. Сельє [9], який представив концеп-
цію загального адаптаційного син-
дрому. Пізніше у 1974 р. відомий пси-
холог Г. Фрейденберг уперше описав 
і ввів у вжиток термін burnout [10], 
який раніше використовувався як 
сленговий вираз для позначення ста-
ну після тривалого прийому нарко-
тичних засобів людиною, але ж при 
цьому Г. Фрейденберг визначив його 
як “емоційне вигоряння”, що наслі-
дує постійне тривале психоемоційне 
навантаження на людину.

Також у своїх роботах Е. Аронсон 
не залишив поза увагою такі пробле-
ми соціальної психології як: виник-
нення та розвиток стресу у людини 
в умовах сучасного швидкоплинного 
суспільства, що супроводжується ве-
ликим потоком подій, інформаційно-
го навантаження, виникненням не-
передбачуванних ризиків, великою 
складністю проблем та завдань, що 
виконуються у повсякденному жит-
ті та безпосередньо при виконанні 
службових обов’язків [11].

Вагомий внесок у розвиток розу-
міння причин виникнення стресу в 
сучасної людини внесли такі вчені, 
як: К. Маслак [12], Е. МакКоннелл 
[13], Я. Штехміллер [14] та інші, в ро-
ботах яких розкриваються проблеми 
розвитку стресу на робочому місці та 
виникнення синдрому вигорання.

Також треба відзначити наукові 
доробки В. Бойко [15], В. Вилюнаса 
[16], Н. Водоп’янової [17], Д. Дзвін- 

чука [18], Т. Ронгинської [19],  
Н. Світличної [20], С. Умняшкіної 
[21], в яких також було вивчено та 
описано вплив стресу на робочому 
місці на розвиток синдрому вигоран-
ня та його наслідки для людини.

Незважаючи на великий науковий 
доробок у цій сфері соціальної пси-
хології, питання щодо попереджен-
ня, запобігання та профілактики 
професійної деформація у працівни-
ків аврійно-рятувальних підрозділів 
ДСНС України майже не вирішу-
ються.  

Виділення не вирішених частин 
загальної проблеми. Робота пра-
цівників ДСНС України пов’язана з 
постійним ризиком для життя і здо-
ров’я. Однією з найпоширеніших 
причин професійної деформації, на 
думку дослідників, є специфіка про-
фесійної діяльності та особливості 
найближчого оточення фахівця. Ін-
шою важливою причиною деформа-
ційних змін виступає розподіл праці 
та звуження спеціалізації фахівців. 
Щоденна робота протягом багатьох 
років з вирішення завдань за при-
значенням удосконалює не тільки 
професійні знання, а й формує про-
фесійні звички, стереотипи, визна-
чає стиль мислення та стиль спілку-
вання. Служба працівників у ДСНС 
України належить до тих видів про-
фесійної діяльності, умови й харак-
тер яких можуть шкідливо впливати 
на психіку (психологічна напруже-
ність праці, можливість отримання 
травми чи втрати життя, велика від-
повідальність) [4].

Беручи до уваги особливі умо-
ви праці робітників ДСНС України 
(часті ситуації із непередбаченим на-
слідком, спілкування з асоціальни-
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ми елементами, ризик травмування 
або поранення, психічні та фізичні 
перевантаження), цілком логічно 
припустити, що в цьому виді діяль-
ності професійна деформація буде 
розвиватися особливо інтенсивно та 
масштабно. Наслідком розвитку цьо-
го феномену можуть бути такі вияви 
поведінки працівників ДСНС Украї- 
ни, які не лише не співпадають із 
професійною етикою та мають гли-
боке неприйняття у суспільстві, а й 
призводять до прямого порушення 
закону і навіть злочинів [8].

Метою статті є аналіз психоло-
гічної діяльності працівників аварій-
но-рятувальних підрозділів ДСНС 
України для удосконалення шляхів 
попередження, запобігання та про-
філактики професійної деформації в 
особливих умовах.

Виклад основного матеріалу. 
Відповідно до Наказу Міністерства 
України з надзвичайних ситуацій 
“Про затвердження Інструкції з орга-
нізації психологічного забезпечення 
службової діяльності аварійно-ря-
тувальних служб” від 23.02.2004 р.  
№ 89, закріплено порядок організації 
та здійснення психологічного забез-
печення службової діяльності ава-
рійно-рятувальних служб, професій-
но-психологічного відбору на службу 
в підрозділи МНС України [22]. Але, 
на жаль, вона не містить визначення 
поняття “синдром вигорання”. Серед 
основних завдань, які ставляться пе-
ред службою у п. 1.2.9 “Інструкції…” 
йдеться лише про “психологічний 
аналіз причин та умов  виникнення 
психологічних травм …”. Але ж “пси-
хологічна травма” і “синдром виго-
рання” — це різні сентенції, які не 
можна ототожнювати.

В екстремальних ситуаціях пра-
цівнику аврійно-рятувального під-
розділу необхідно оцінити ситуацію, 
прийняти правильне рішення і при 
цьому зберегти адекватну поведінку. 
Ефективність професійної діяльно-
сті працівників ДСНС України знач-
ною мірою залежить від професійно 
важливих якостей, знань, умінь і на-
вичок, набутих у процесі діяльності. 
Серед найважливіших якостей, при-
таманних особистості, яка постійно 
працює у тісній взаємодії з іншими 
людьми в екстремальних умовах,  
Т. В. Селюкова виділяє відповідаль-
ність, самоконтроль і організованість 
[7].

Поведінкові наслідки виявляють-
ся як на рівні окремого працівника, 
так і на рівні організації. “Вигорілі” 
працівники вдаються до неконструк-
тивних або неефективних моделей 
поведінки, що посилюють власне 
переживання дістресу і підвищують 
напруженість навколо себе. Це по-
значається у зниженні якості роботи 
і комунікації. Психофізіологічні на-
слідки відображаються у психосома-
тичних розладах, таких як безсоння, 
головний біль, загальне погіршення 
самопочуття, що, в кінцевому підсум-
ку, може призвести до стану глибокої 
депресії. Синдром професійного ви-
горання — це несприятлива реакція 
на робочі стреси, що включає в себе 
психологічні, психофізіологічні та 
поведінкові компоненти [20]. 

Стрес призводить до емоційного 
вигорання (burnout) і як наслідок —  
емоційне та професійне вигорання, 
які небезпечні тим, що становлять 
не епізод, а кінцевий результат про-
цесу згорання “дотла” та мають цілу 
низку небезпечних наслідків. Загаль-
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ні наслідки вигорання полягають у 
розвитку негативних установок сто-
совно людей, служби, організації за-
галом, або до себе. 

Професійна деформація особи-
стості — зміна сприйняття стерео-
типів особистості, способів спілку-
вання, поведінки, а також характеру 
тривалого виконання професійної 
діяльності. Професійна деформація 
співробітників може носити стійкий 
або епізодичний характер, бути пози-
тивною або негативною, а також мати 
поверхневий або глобальний харак-
тер. Зазвичай вона виявляється не 
лише в манерах поведінки і жаргоні, 
а й у зовнішньому вигляді людини. 
Причинами професійної деформації 
можуть бути: нерозуміння характе-
ру і цілей роботи; небажання працю-
вати у цій сфері; самовпевненість; 
неправильна дисципліна; слабкий 
контроль, а то й зовсім відсутність 
вимогливості з боку начальства; пе-
ревантаження працівника службови-
ми справами; підвищена нервозність 
[23].

Також як один із видів професій-
ної деформації науковці розглядають 
“синдром вигорання”, який стано-
вить несприятливу реакцію на робочі 
стреси, що включає в себе психологіч-
ні, психофізіологічні та поведінкові 
компоненти [17, с. 8], та який зумов-
лений безпосереднім впливом на са-
мопочуття працівників, ефективність 
їхньої праці і стабільність роботи.

Своєю чергою, стрес, сам со- 
бою, — це негативні відчуття та уяви, 
які виникають у людей, коли їм зда-
ється, що вони не в змозі впоратися із 
вимогами ситуації [11, с. 466]. Отже, 
наведемо авторську діаграму, що на-
очно пояснює фактори виникнення 

стресу у працівників аварійно-ряту-
вальних підрозділів ДСНС України 
(див. рисунок).

На нашу думку, попередження 
професійної деформації у працівни-
ків аварійно-рятувальних підрозділів 
ДСНС України має включати в себе 
низку превентивних заходів, спря-
мованих на виявлення передумов де-
формації для своєчасного їх усунен-
ня. На рисунку відображено, які саме 
фактори впливають на людину/пра-
цівника ДСНС України і призводять 
до виникнення стресу. Превентивні 
заходи, які можна застосувати, щоб 
запобігти виникненню стресу: 

1. Тиск з боку близьких та рідних 
осіб. Пов’язаний найперше з їхнім 
хвилюванням за життя та здоров’я 
постраждалого, пов’язаного з вико-
нанням ним службових обов’язків. 
Непоодинокі випадки, коли досвід-
чені співробітники ДСНС України 
звільняються під дією цього тиску. 
Пом’якшити/послабити інтенсив-
ність потоку подій λ, які відбува-
ються в ньому, можливо шляхом 
проведення роз’яснювальної роботи, 
співбесід, інформаційно-комуніка-
ційних компаній у засобах масової 
інформації. 

2. Відчуття неконтрольованості 
ситуації. Працівник усвідомлює, що 
ніяк не може вплинути на навколиш-
нє середовище, на ті обставини та 
події, які його супроводжують у по-
всякденному житті та при виконанні 
службових обов’язків. Тому необхід-
но залучати працівника до  вирішен-
ня тих чи інших процесів, які від-
буваються в організації, що надасть 
йому більшої свободи у виборі спо-
собу його дій та пом’якшить фізичне 
напруження.
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3. Фізичне напруження. Пов’яза-
не насамперед із самою специфікою 
несення служби. По-перше, це умови 
несення служби у добовому наряді, 
коли Статут допускає режим спан-
ня у рамках “не більше 4-х годин 
на добу”. По-друге, великі фізичні 
навантаження на працівників, які 
виникають у процесі ліквідації над-
звичайних подій (ситуацій). По-тре-
тє, вдихання шкідливих продуктів у 
результаті горіння, виливу хімічних 
речовин та викидів радіоактивних 
елементів тощо, що призводить до 
швидкої втоми та швидкої втрати 
сил, але ж навіть при цьому вико-

нання поставлених завдань ніхто не 
відміняє, тобто завдання або “нака-
зи” виконуються доти, доки вони не 
будуть виконані повністю.  

4. Перевтома. Виконання пра-
цівником ДСНС своїх службових 
обов’язків завжди пов’язане з вели-
ким фізичним напруженням, вто-
мою, хронічним недосипанням  і як 
наслідок — втратою працездатності, 
розвитком хронічних неврологічних 
та серцево-судинних захворювань. 
Виникає необхідність щодо норма-
тивного врегулювання обмеження 
перебування працівника на службі. 
На сьогодні існують граничні норми 

Фактори, що призводять до виникнення стресу у працівників  
аварійно-рятувальних підрозділів ДсНс України
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[24] скільки працівник повинен про-
водити на службі “не менш”, а також 
потрібні норми, в яких було б чітко 
встановлено межі “не більш”. Тому 
виходом із цього становища може бу-
ти фіктивне балансування між часом, 
відведеним для виконання службо-
вих обов’язків, та особистим часом. 

5. Небезпечні фактори, що діють 
в епіцентрі надзвичайної ситуації. Із 
відомих сучасній науці способів, ме-
тодів та засобів ліквідації надзвичай-
ної ситуації не має таких, які  могли 
б захистити працівника від негатив-
ного впливу зовнішніх та внутрішніх 
факторів в епіцентрі події. У цьому 
і полягає основний ризик професії 
працівника ДСНС України. Тіль-
ки засобами новітнього технічного 
озброєння, дотримання всіх встанов-
лених правил безпеки можна знизи-
ти інтенсивність потоку подій λ, що 
виникають.

6. Тиск з боку постраждалих осіб 
та осіб, причетних до них. Ввести 
такий собі “демпфер” між рятуваль-
ником та постраждалими особами у 
вигляді спеціально підготовленого 
співробітника з офіцерського складу, 
який має обіймати посаду заступни-
ка начальника караулу, який повинен 
займатися збором і передачею необ-
хідної інформації з місця ліквідації 
надзвичайної ситуації, події.

7. Тиск з боку керівництва. 
Знешкодження негативної дії цього 
фактора докладно описано С. Серьо-
гіним та Н. Гончарук у навчальному 
посібнику “Кадрова політика і дер-
жавна служба” [5]. Наведемо деякі 
основні положення: відмова від при-
низливого та грубого поводження, 
налагодження довірчих стосунків, 
повага з боку керівника до підлеглих 

тощо. Тут (як і в п. 7 та 8) державне 
управління має всі повноцінні важе-
лі, методи, засоби та способи вихо-
вання високої управлінської куль-
тури у керівників. При цьому не 
людина, на яку тиснуть, повинна 
керувати та опікуватися процесом 
зменшення цього тиску, а особа, яка 
тисне, повинна дбати про цей про-
цес, інакше ми повернемося до п. 7, 8  
“невдоволеність собою та своїм ста-
новищем” і “фрустрація”.

8. Тиск з боку підлеглих. На служ-
бу до лав ДСНС приходять вже до-
статньо зрілі особистості, деякі з них 
мають досвід бойових дій у тих чи ін-
ших локальних конфліктах. Для того, 
щоб керівник міг вивчити психоло-
гічну поведінку кожного зі своїх під-
леглих, він повинен мати відповідну 
спеціальну підготовку, щоб частково 
або повністю нівелювати психоло-
гічний тиск на себе, навчитися ним 
повністю управляти, застосовувати 
методи та прийоми “психологічного 
айкідо” та “психологічного карате”.

9. Невдоволеність собою та сво-
їм становищем. Способи та методи 
роботи з психологічним станом осо-
би, що невдоволена собою та своїм 
становищем, описано в спеціальній 
психологічній та медичній літерату-
рі. У кожному Головному Управлінні 
ДСНС області існує спеціалізована 
служба зі своїм керівником, облад-
нанням, кваліфікованими співро-
бітниками. Але саме належність цієї 
служби до штату ДСНС виключає 
інформацію, отриману від працівни-
ка оперативно-рятувального підроз-
ділу з категорії конфіденційності.  
Такий працівник ставиться “на об-
лік”, а дані його психологічного ста-
ну передаються керівникові.  



38

10. Фрустрація. Відповідальність 
за виникнення такого стану праців-
ника лежить на керівникові. Цей 
параметр можна і потрібно повні-
стю контролювати шляхом зняття 
бар’єрів та перешкод у діяльності та 
житті працівника ДСНС України. 
Керівник у межах своєї компетенції 
повинен визначити шляхи для без-
перешкодного розвитку особистості 
працівника, підвищення його само- 
оцінки, недопущення деградації його 
особистості.

11. Тиск з боку мас-медіа. Форму-
вання позитивного іміджу працівни-
ка Державної служби надзвичайних 
ситуацій України, вироблення у су-
спільстві довіри до неї, компенсація 
негативного впливу деяких мас-ме-
діа щодо діяльності цієї служби пов-
ністю лежить на органах державної 
влади на територіальному та загаль-
нодержавному рівні. Центри громад-
ських зв’язків повинні проводити 
щоденну ціленаправлену роботу в 
цьому напрямі. Необхідно залучати 
до цієї роботи кваліфікованих спе-
ціалістів, які раніше мали досвід ро-
боти в комерційних або державних 
мас-медіа. 

12. Інформаційне перевантаження 
унаслідок надмірності надходження 
службової інформації. Для знижен-
ня негативно дії цього небезпечного 
фактору розвитку стресу, державне 
управління повинно у кілька разів 
знизити інтенсивність потоку подій 
λ службової інформації в перерахун-
ку на одну особу, позбавитися “ін-
формаційного шуму” у своїй діяль-
ності, застосовувати новітні технічні 
та аналітичні засоби аналізу та пода-
чі інформації. Кожна одиниця пода-
ної інформації особливо в напрямі  

“згори-вниз” повинна нести не про-
сто якийсь обсяг інформаційного 
навантаження, а бути конкретно 
спрямованою певній групі осіб, чи 
окремій особі. Потрібно у кілька ра-
зів знизити кількість звітів, складан-
ня доповідних записок, доповідей. 
Для цього необхідно структурувати 
та кодифікувати систему звітності, 
що наразі існує у ДСНС України. 

Підсумовуючи викладене, слід 
зазначити, що на сьогодні ДСНС 
України потребує істотного рефор-
мування, складовими якого має бути: 
оптимізація складу територіальних 
органів управління та упорядкуван-
ня організаційно-штатних структур, 
але не за рахунок основних опера-
тивних підрозділів; передача низки 
повноважень на місця, у тому числі  
територіальними органами управ-
ління — місцевим органам (міським, 
районним управлінням, відділам, 
секторам); остаточне усунення еле-
ментів дублювання функцій, у то-
му числі з органами управління з 
надзвичайних ситуацій державних 
адміністрацій; відмова від бюрокра-
тичних методів адміністрування ді-
яльності підпорядкованих органів 
управління та підрозділів і найперше 
від зайвих паперових носіїв інформа-
ції; підвищення рівня відповідально-
сті керівників усіх ланок за прийнят-
тя ними некомпетентних рішень та 
здійснення протиправних дій (вчин-
ків) під час реалізації управлінських 
повноважень; введення заборони 
призначення на керівні посади пси-
хологічно не готових до роботи з 
людьми, які ризикують своїм життям 
в екстремальних умовах [17].

Подолання професійної деформа-
ції, підвищення відчуття в них ефек-
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ту керування стресом [11, с. 476– 
478], має стати одним з напрямів ді-
яльності установ і органів, в яких 
працюють працівники цієї професії. 

Висновки. Таким чином, профе-
сійна діяльність працівників аварій-
но-рятувальних підрозділів справляє 
деформуючі впливи на особистість 
працівника порівняно з непрофе-
сійними видами діяльності та при-
зводить до невипадкових, але зако-
номірних розбіжностей у фахових 
типах особистості. 

Тож вивчення факторів, які впли-
вають на працівника ДСНС України 
та призводять до виникнення стресу, 
а в подальшому емоційного та про-
фесійного вигорання, а саме: тиск 
з боку близьких та рідних осіб; від-
чуття неконтрольованості ситуації; 
фізичне напруження; перевтома; не-
безпечні фактори, що діють в епіцен-
трі надзвичайної ситуації; тиск з боку 
постраждалих осіб та осіб, причетних 
до них; тиск з боку керівництва; тиск 
з боку підлеглих; невдоволеність со-
бою за своїм становищем; фрустра-
ція; тиск з боку мас-медіа; інфор-
маційне перевантаження унаслідок 
надмірності надходження службової 
інформації, — дозволяє розроби-
ти шляхи вдосконалення щодо по- 
передження, запобігання та профі-
лактики професійної деформації 
працівників аварійно-рятувальних 
підрозділів. 

Отже, пріоритетні напрями щодо 
попередження професійної дефор-
мації у працівників аварійно-ряту-
вальних підрозділів ДСНС України 
засновані на комплексному підході 
та включають організаційно-адмі-
ністративні, відновлювально-реабі-
літаційні та психолого-педагогічні 

методи, які спрямовані на: форму-
вання позитивної самооцінки й усві-
домлення унікальності особистості 
кожної людини; підтримку особистої 
позиції, яка ґрунтується на  переко-
наннях і цінностях особистості; ство-
рення правил роботи в підрозділах, 
що забезпечать ефективність взаємо-
дії; актуалізацію особистого розумін-
ня працівником поняття “професійна 
деформація” як негативних змін осо-
бистості, що виникають унаслідок 
впливу умов професійної діяльності 
як для себе самого, так і для інших 
співробітників; розуміння професій-
ної деформації службовця на різних 
етапах його життя для з’ясування 
причин її виникнення та поглиблен-
ня; усвідомлення відповідальності 
працівника за наслідки прийнятих 
рішень; вироблення готовності до ак-
тивної життєвої позиції; активізація 
відчуття особистості; розвиток кре-
ативності та подолання стереотипів 
мислення працівників; розвиток на-
вичок групової взаємодії; розвитку 
навичок щодо аналізу інформації; 
усвідомлення зв’язку між причинами 
та виявами; розвиток комунікатив-
них навичок, створення позитивно-
го клімату в аварійно-рятувальному 
підрозділі; емоційна релаксація пра-
цівників; визначення життєвих цін-
ностей; вибір життєвих пріоритетів; 
внутрішня довіра для отримання зво-
ротного зв’язку; визначення якостей 
особистості (риси характеру, емо-
ційні стани, особливості поведінки), 
які мінімізують вияви професійної 
деформації, або збільшують ризик 
виникнення професійної деформації; 
розвиток комунікативних навичок; 
розвиток навичок самоаналізу; під-
вищення рівня самоорганізації; по-
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шук внутрішніх ресурсів особистості; 
створення цілісного ставлення спів-
робітника до проблемної ситуації; 
зниження рівня фрустрації або стре-
су; саморегуляція, а саме: управлін-
ню власним психоемоційним станом; 
аналіз життєвих ситуацій з позицій 
членів сім’ї працівників ДСНС; роз-
ширення можливостей вирішення 
сімейних конфліктів, що підвищить  
професійний рівень служби загалом 
та наблизить її до стандартів Євро- 
союзу.
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ПРисЯгА ДЕРЖАВНого  сЛУЖБоВЦЯ  В  УкРАЇНІ: 
ПохоДЖЕННЯ,  ПоНЯттЯ  тА  ЗмІст

Анотація. Стаття присвячена визначенню поняття, сутності та змісту 
присяги державного службовця як складової частини їхнього правового 
статусу. Проаналізовано роль і значення присяги державного службовця 
відповідно до чинного законодавства та стратегії реформування державної 
служби та служби в органах місцевого самоврядування. Визначено, що при-
сяга державного службовця є спеціальним видом державно-управлінських 
відносин, зміст яких полягає в урочистій клятві громадянина, який вступає 
на державну службу для виконання функцій держави, на вірність українсь-
кому народові та державі.  Проте законодавець не надає чіткого визначення 
Присяги державного службовця, як правового та державно-управлінського 
феномена в механізмі проходження державної служби, що, у свою чергу, уне-
можливлює формування висококваліфікованого кадрового складу держав-
ної служби. Саме поняття, зміст, сутність Присяги державного службовця 
залишаються мало дослідженими і теоретично напрацьованими. Окрім ць-
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ого, аналіз чинного законодавства свідчить про відсутність єдиного підходу 
щодо Присяги державного службовця, як до факту набуття громадянином 
України відповідного правового статусу та негативно впливає на функціо-
нування органів державного управління в цілому і спричиняє певні колізії в 
законодавстві.

Отже, присяга державного службовця є невід’ємним елементом його 
правового та державно-управлінського статусу, точкою з якої громадянин 
України набуває всіх прав і обов’язків державного службовця, включаючи 
й обов’язок нести відповідальність за відмову від складення Присяги дер-
жавного службовця чи за її порушення. Відмова від складання Присяги 
суб’єктом, який вступає на посаду державного службовця, унеможливлює 
особу набути суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, які передбачені 
статусом державного службовця. Поняття, зміст та сутнісні ознаки Присяги 
державного службовця регулюються системою чинного законодавства, а та-
кож етичними нормами публічної служби і традиціями відповідної держав-
но-управлінської практики в Україні.

Ключові слова: присяга, державна служба, державний службовець, при-
сяга державного службовця, правовий статус державного службовця.

ПРИСЯГА  ГОСУДАРСТВЕННОГО  СЛУЖАЩЕГО  В  УКРАИНЕ: 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ,  ПОНЯТИЕ  И  СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация. Статья посвящена определению понятия, сущности и содер-
жания присяги государственного служащего как составной части их право-
вого статуса. Проанализированы роль и значение присяги государственного 
служащего в соответствии с действующим законодательством и стратегии 
реформирования государственной службы и службы в органах местного са-
моуправления.

Определено, что присяга государственного служащего является специ-
альным видом государственно-управленческих отношений, содержание 
которых заключается в торжественной клятве гражданина, поступает на 
государственную службу для выполнения функций государства, на вер-
ность украинскому народу и государству. Однако законодатель не пре-
доставляет четкого определения Присяги государственного служащего, 
как правового и государственно-управленческого феномена в механизме 
прохождения государственной службы, что, в свою очередь, делает невоз-
можным формирование высококвалифицированного кадрового состава 
государственной службы. Само понятие, содержание, сущность Присяги 
государственного служащего остаются мало исследованными и теоретиче-
ски наработанными. Кроме этого, анализ действующего законодательства 
свидетельствует об отсутствии единого подхода к Присяге государствен-
ного служащего, как к факту приобретения гражданином Украины соот-
ветствующего правового статуса и негативно влияет на функционирование 
органов государственного управления в целом и вызывает определенные 
коллизии в законодательстве.
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Констатировано, что присяга государственного служащего является не-
отъемлемым элементом его правового и государственно-управленческо-
го статуса, точкой с которой гражданин Украины приобретает все права 
и обязанности государственного служащего, включая обязанность нести 
ответ ственность за отказ от принесения Присяги государственного служа-
щего или за ее нарушение. Отказ от принятия Присяги субъектом, который 
вступает в должность государственного служащего, делает невозможным 
лицо приобрести субъективных прав и юридических обязанностей, предус-
мотренных статусом государственного служащего. Понятие, содержание и 
сущностные признаки Присяги государственного служащего регулируют-
ся системой действующего законодательства, а также этическими нормами 
публичной службы и традициями соответствующей государственно-управ-
ленческой практики в Украине.

Ключевые слова: присяга, государственная служба, государственный 
служащий, присяга государственного служащего, правовой статус государ-
ственного служащего.

PAGE  OF  PUBLIC  WORKERS  IN  UKRAINE:  ORIGIN,  CONCEPT 
AND  CONTENT 

Abstract. The article is devoted to the definition of the concept, essence and 
content of the oath of a civil servant, as an integral part of their legal status. The 
role and significance of the oath of a civil servant in accordance with the current 
legislation and the strategy of reforming the civil service and service in local self-
government bodies are analyzed.

It is determined that the oath of a public servant is a special type of state-man-
agement relations, the content of which is the solemn oath of a citizen who enters 
the civil service for the functions of the state, loyalty to the Ukrainian people and 
the state. However, the legislator does not provide a clear definition of the oath of 
a public servant as a legal and public-management phenomenon in the mechanism 
of civil service, which in turn makes it impossible to form a highly-qualified civil 
service. It is the concept, content, essence of the Oath of a public servant who re-
mains little investigated and theoretically worked out. In addition, the analysis of 
the current legislation shows that there is no single approach to the oath of a civil 
servant, as to the fact that a citizen of Ukraine acquires the corresponding legal 
status and negatively affects the functioning of public administration bodies in 
general and causes certain conflicts in the legislation.

It was concluded that the oath of a public servant is an integral part of his legal 
and state-management status, from which the citizen of Ukraine acquires all the 
rights and duties of a civil servant, including the responsibility to be responsible 
for refusing to make an oath of a civil servant, or for violation of it. A refusal to 
make an oath by an entity that enters the position of a civil servant makes it im-
possible for a person to acquire the subjective rights and legal obligations provided 
for by the status of a civil servant. Concept, content and essential features The 
oath of a civil servant is regulated by the system of current legislation, as well as 
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ethical norms of public service and traditions of the corresponding state-manage-
ment practice in Ukraine.

Keywords: oath, civil service, civil servant, oath of a civil servant, legal status 
of a civil servant.

Постановка проблеми. Згідно з 
Основним Законом, Україна є су-
веренна і незалежна, демократична, 
соціальна, правова держава, яка про-
йшла багатовікову історію державо-
творення і взяла курс на європейську 
інтеграцію, унаслідок чого укра-
їнське суспільство вдалося до ре-
формування усіх органів державної 
влади. На сучасному етапі розвитку 
Української держави серед важли-
вих завдань для країн з перехідною 
економікою є реформа державного 
управління, його переорієнтація, яка 
відповідатиме європейським стан-
дартам належного урядування. Ос-
новна мета реформи — вироблення 
стратегічних напрямів у формуван-
ні ефективної системи державного 
управління та всіх її сегментів, які 
здатні виробити і реалізувати цілісну 
державну політику. 

Відповідно до Стратегії реформу-
вання державного управління Украї- 
ни на 2016–2020 роки, основним із 
напрямів реформ у сфері публічно-
го управління та публічної служби є 
модернізація державної служби [1]. 
Адже ефективна державна служба, 
спрямована на реалізацію основних 
функцій Української держави, є 
одним з найважливіших чинників 
успішного проведення економічних, 
соціальних та політичних реформ в 
Україні. 

Відтак, відповідно до Плану за-
ходів щодо реалізації стратегії ре-
формування державної служби та 

служби в органах місцевого само-
врядування в Україні на період до 
2017 року [2], було прийнято Закон 
України “Про державну службу” від 
10.12.2015 р. № 889 [3], який закрі-
пив у своїх положеннях принципи 
державної служби, статус держав-
ного службовця, а також механізм 
прийняття на державну службу та 
її проходження відповідно до євро-
пейських принципів демократичного 
врядування.

Проте законодавець не надає чіт-
кого визначення Присяги держав-
ного службовця, як правового та 
державно-управлінського феномена 
в механізмі проходження державної 
служби, що, своєю чергою, унемож-
ливлює формуванню висококвалі-
фікованого кадрового складу дер-
жавної служби. Саме поняття, зміст, 
сутність Присяги державного служ-
бовця залишаються мало дослідже-
ними і теоретично напрацьованими. 
Крім цього, аналіз чинного законо-
давства вказує на відсутність єдино-
го підходу щодо Присяги державного 
службовця як факту набуття грома-
дянином України відповідного пра-
вового статусу, що негативно впливає 
на функціонування органів держав-
ного управління загалом і спричиняє 
певні колізії в законодавстві.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Проблеми теорії та 
практики дослідження окремих ас-
пектів присяги державного службов-
ця як правового елементу в механіз-



48

мі проходження державної служби, 
досліджувалися такими вченими:  
Г. Аджеджанова, Т. Василевська,  
М. Ганопольський, О. Гончаренко,  
В. Завальнюк, О. Кравчук, В. Кри-
венко, В. Кругляков, П. Михайлен- 
ко, Н. Мокрицька, М. Никифоров,  
Є. Папенко, А. Рачанський, Є. Рома-
ненко, Н. Русакова, В. Шадра, О. Се-
ліванова, С. Семенов та ін. 

Водночас проблематика визна-
чення поняття, змісту та сутності 
присяги державного службовця як 
елементу набуття правового статусу 
публічного службовця в Україні за-
лишається малодослідженою.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Основною метою статті є ви-
значення поняття, змісту та сутності 
присяги державного службовця як 
важливого складника його правового 
та державно-управлінського статусу.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Первинне значення 
терміна “присяга” (клятва, божба, 
обіцянка) означало “доторкання до 
предмета клятви” [4, с. 126]. У Київ-
ській Русі присяга або клятва також 
називалась “Хресним цілуванням” 
і означала зобов’язання перед ім’ям 
Христа.

Присягу переважно інтерпре-
тують з поняттям “клятва”, тому в 
більшості випадків автори зводять 
її до банальної офіційної, урочистої 
обіцянки дотримуватись певних зо-
бов’язань. Дослідження наукової 
літератури свідчить, що клятва по-
зиціонувалася переважно як ритуал, 
який слугував для підтвердження 
вірності, покори та відданості. 

Слід зауважити, що присяга як 
суспільне явище має давні історичні 
витоки, які сягають часів анімістич-

них культів і звичаєвого права. В її 
основі лежить страх перед невиди-
мою силою, руйнівну дію якої може 
зазнати особа, що присягнула у разі 
її порушення [5, с. 479–480], тобто 
зміст її полягав у релігійному обряді.

Інститут присяги пройшов склад-
ний процес трансформації в істо-
ричному розвитку суспільства — від 
розпаду первісного суспільства, для 
якого даний “ритуал” був інститутом 
“табу”, до сьогодення, де інститут 
присяги набуває великого значення 
для становлення демократичної, пра-
вової держави. І досі, доволі часто, в 
науці поняття “присяга” тлумачить-
ся в загальновживаному аспекті, що 
унеможливлює її правову ідентифі-
кацію. Водночас архаїчні уявлення 
про феномен присяги не відображу-
ють її правову та державно-управ-
лінську природу, соціально-етичне 
і культурне призначення в сучасній 
державі.

Задля розуміння правового фе-
номену “присяга”, його сутності та 
змісту проаналізуємо етимологічне 
значення не лише поняття “прися-
га, а й “клятва”. В основі клятви, як 
первинного ритуалу, лежало не сло-
во, а певний рух або жест. Клятва у 
найдавніші часи за своєю формою 
була свого роду “фігурою тіла”. Під 
час ритуалу клятви особа торкалась 
до священного предмета, тим самим 
підтверджуючи вірність даній клятві. 
З цього моменту фактично на особу 
покладались певні обов’язки, такі як 
вірність, покора, відданість. 

Зважаючи на викладене, можна 
констатувати, що присяга це різно-
вид клятви, яка наділена всіма її оз-
наками, але водночас має низку спе-
цифічних характеристик. Присязі 
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притаманні ознаки правового явища, 
які відрізняють її від інших право-
вих явищ. Отже, присяга це різновид 
клятви, якої формально, або юри-
дично закріплює правовий зв’язок 
особи, що присягає, з державою, на 
благо якої присягають через набуття 
певного статусу.

Присяга приймається в особли-
вому порядку, тобто за певної про-
цедури, при виконанні певних дій. 
Ритуал присяги існував упродовж 
всієї історії становлення інституту 
присяги у вигляді постійного відтво-
рення певної моделі поведінки під 
час урочистих особливо значущих 
ситуацій. Незалежно від історичного 
етапу становлення інституту прися-
ги, виду присяги, тексту або особи, 
яка складала присягу, ритуал завжди 
відображав мету цієї присяги, а саме: 
служіння Батьківщині, народові.

Щодо визначення поняття, змісту 
та сутності присяги в юридичній лі-
тературі немає єдиної точки зору. Ок-
ремі автори вважають, що присяга це: 
урочиста офіційна обіцянка дотри-
муватись певних зобов’язань, клятва 
вірності якій-небудь справі; урочиста 
обіцянка, часто підкріплена згаду-
ванням чогось дорогого, священно-
го для того, хто обіцяє; запевнення у 
правдивості сказаного [6, с. 654].

На наш погляд, заслуговує на ува-
гу визначення поняття та сутності 
присяги Н. Русакової, яка вважає, 
що присяга — це юридичний факт, 
що являє собою прийняття офіцій-
ної клятви дотримуватись та вико-
нувати права та обов’язки відповідно 
до займаної посади, а також визна-
чає момент зміни правового статусу 
суб’єктів і здійснюється в особливо-
му ритуальному порядку на основі 

спеціалізованих символічних дій [7, 
c. 109].

Як відомо, символ — це умовне 
позначення предмета, поняття або 
явища [8, c. 159]. Державні симво-
ли — це умовні знаки державності, 
суверенітету. Вони розглядаються 
як важливі атрибути державності, 
здатні сприяти патріотичному вихо-
ванню громадян, а також застосову-
ються під час процедури прийняття 
присяги. Таким чином, правовий 
символ це умовні образи, закріплені 
в нормативно-правових актах задля 
вираження юридичного змісту.

Своєю чергою, правовий символ 
має свої специфічні риси, що відо-
бражають його юридичну природу, 
а саме: це штучний знак, який пред-
ставляє собою відмінну прикмету, 
образ, видиме, рідше чутне явище; 
знак, який має умовну природу, 
оскільки його форма і виражений 
нею юридичний зміст не пов’язані 
між собою за сутністю; знак, який 
санкціонується державою в особли-
вому процесуальному порядку; знак, 
який охороняється державою; знак, 
який застосовується в порядку, вста-
новленому законом; знак, який слу-
жить для закріплення і вираження 
соціально-значущого юридичного 
змісту [9, c.101].

Аналізуючи викладене, можна 
констатувати, що присяга має усі 
ознаки правового символу. Прися-
га є видимим і чутним явищем, яке 
являє собою зміну (трансформацію) 
правового статусу особи під час при-
йняття присяги. Прийняття присяги 
тягне за собою виникнення або втра-
ту юридичного зв’язку з державою, 
та набуття певних прав та обов’язків. 
Закріплення обов’язкової процеду-
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ри прийняття присяги як вимоги до 
набуття або зміни правового статусу 
суб’єкта права в нормативно-пра-
вових актах держави. Відповідно до 
чинного законодавства, за порушен-
ня присяги передбачена юридична 
відповідальність, яка врегульована 
апаратом державного примусу. При-
йняття присяги передбачено у ви-
падках прямо вказаних у норматив-
но-правових актах. Присяга є одним 
з елементів правового статусу суб’єк-
та владних повноважень.

Присяга — правовий і управлін-
ський символ, а процедура її здійс-
нення становить систему симво-
лічних дій. Символічність присяги 
дихотомічна. По-перше, присяга як 
правовий феномен є правовим сим-
волом — законодавчо закріплений 
умовний образ, що виражає момент 
зміни правового статусу суб’єкта. З 
цієї точки зору присяга символізує 
прийняття посадовою особою но-
вих суб’єктивних прав і юридичних 
обов’язків, його відповідальність пе-
ред суспільством і придбання нових 
прав і обов’язків [9, c. 32].

Сутність присяги полягає у здійс-
ненні певних дій, передбачених про-
цедурою її прийняття, тобто сам 
церемоніал вступу на посаду та ого-
лошення тексту присяги, що також 
являється правовим символом. Під 
час церемоніалу та проголошення 
присяги, як і в часи становлення ін-
ституту присяги, застосовуються ре-
чі, які несуть в собі певну символіку, 
а саме: Конституція України, Дер-
жавний Прапор України, Державний 
Герб України, Державний Гімн Укра-
їни. 

Таким чином, усі елементи, які 
притаманні інституту присяги, не 

тільки сама процедура її прийняття, а 
й усі необхідні атрибути для цього та 
проголошення її, змінюють правовий 
статус особи.

Чинне законодавство України 
встановлює порядок прийняття при-
сяги різними категоріями осіб на за-
міщення посад в органах державної 
влади. В механізмі правового регу-
лювання присяга є одним з найдав-
ніших інститутів, який посів чільне 
місце в чинному законодавстві Укра-
їни. 

Відтак інститут присяги відобра-
женой в Конституції України, що 
вказує на його значущість. Стаття 
79 Конституції України закріплює 
обов’язок народного депутата склас-
ти присягу перед вступом на посаду. 
Наслідком відмови від складання 
присяги є втрата депутатського ман-
дата. На конституційному рівні ст. 
104 передбачено порядок вступу на 
пост Президента, за умови складання 
присяги народові на урочистому за-
сіданні Верховної Ради України [10]. 
Юридична сила та значення присяги 
Президента, полягає в тому, що від-
мова від її складання унеможлив-
лює кандидата набрати відповідного  
статусу. 

Присягу складають й інші катего-
рії посадових осіб при прийнятті на 
публічну службу. Зокрема, поліцей-
ські — при вступі на службу; особи, 
зараховані на посаду: начальниць-
кого складу НАБУ, ДБР, прокурора; 
особи, які вперше призначені на по-
саду судді; особи призначені на поса-
ду члена Кабінету Міністрів України; 
громадяни України, які приймаються 
на службу цивільного захисту; члени  
Вищої Ради юстиції; Уповноважений 
Верховної Ради України з прав лю-
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дини; судді Конституційного суду; 
особи, які призначаються на посаду 
державної служби.

Суб’єкт, якого вперше признача-
ють на посаду державного службов-
ця, відповідно до п. 3 ст. 21 Закону 
України “Про державну службу”, 
складає Присягу державного служ-
бовця [3]. Процедура прийняття 
присяги передбачає наявність дер-
жавних символів, таких як Держав-
ний Герб України і Державний Пра-
пор України, офіційну символіку чи 
емблему державного органу, до якого 
вступає на службу особа. У присут-
ності керівника державного органу, 
працівника кадрового апарату та 
колективу структурного підрозділу 
державного органу, суб’єкт зачитує 
присягу та скріплює її текст власним 
підписом, чим засвідчує своє усві-
домлення високої відповідальності 
за додержання даної клятви. Текст 
Присяги державного службовця є 
складовою його особової справи. 

Відповідно до п. 4 ст. 36 Закону 
України “Про державну службу”, 
у разі відмови особи від складання 
присяги державного службовця вона 
вважається такою, що відмовилась 
від зайняття посади державної служ-
би, і акт про її призначення на посаду 
скасовується суб’єктом призначення. 
У такому разі застосовується відкла-
дене право другого за результатами 
конкурсу кандидата на зайняття ва-
кантної посади державної служби. 
Якщо конкурсною комісією такого 
кандидата не виявлено, проводиться 
повторний конкурс [3].

Аналізуючи Закон України “Про 
державну службу”, можна стверджу-
вати, що тільки за умови прийняття 
Присяги особа на правових підставах 

набуває правового статусу держав-
ного службовця. Тобто громадянин 
України, який став переможцем у 
конкурсі на вакантну посаду дер-
жавної служби набуває всіх прав і 
обов’язків, якими Закон України 
“Про державну службу” наділяє його 
відповідно до конкретної посади. 

У Законі України “Про державну 
службу” закріплена присяга такого 
змісту: “Усвідомлюючи свою високу 
відповідальність, урочисто присягаю, 
що буду вірно служити Українському 
народові, дотримуватися Конститу-
ції та законів України, втілювати їх у 
життя, поважати та охороняти права, 
свободи і законні інтереси людини і 
громадянина, честь держави, з гідні-
стю нести високе звання державного 
службовця та сумлінно виконувати 
свої обов’язки” [3]. 

Таким чином, виходячи зі змісту 
Присяги державного службовця, 
присяга є зобов’язанням особи, яка її 
складає чітко й неухильно дотриму-
ватися присяжних норм, закріплених 
у присязі державного службовця.  
У цьому контексті, присяга виступає 
як складова правового статусу дер-
жавного службовця, наділеного пев-
ними правами та обов’язками.

Деякі науковці вважають, що мо-
мент переходу від звичайної людини 
до статусу особи, наділеної певни-
ми повноваженнями, — це правовий 
зміст присяги. А морально-етичний 
зміст присяги — це сутність прися-
ги [15, с. 233]. З даним твердженням 
важко погодитись, оскільки прися-
га у своєму змісті містить обов’язки 
не тільки морального змісту: вірно 
служити народові України, з гідні-
стю нести високе звання державного 
службовця, а й юридичного змісту: 
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дотримуватися Конституції та зако-
нів України, втілювати їх у життя, 
поважати та охороняти права, свобо-
ди та законні інтереси людини і гро-
мадянина.

Присяжні норми, закріплені у 
змісті присяги державного служ-
бовця, ґрунтуються на принципах 
здійснення державної служби: вер-
ховенства права — забезпечення  
пріоритету прав і свобод людини і 
громадянина відповідно до Консти-
туції України, що визначають зміст 
та спрямованість діяльності держав-
ного службовця під час виконання 
завдань і функцій держави; законно-
сті — обов’язок державного службов-
ця діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що перед-
бачені Конституцією та законами 
України; патріотизму — відданість 
та вірне служіння українському на-
родові; доброчесності — спрямова-
ність дій державного службовця на 
захист публічних інтересів та відмо-
ва державного службовця від прева-
лювання приватного інтересу під час 
здійснення наданих йому повнова-
жень; ефективності — раціональне і 
результативне використання ресур-
сів для досягнення цілей державної  
політики; політичної неупередже-
ності — недопущення впливу по-
літичних поглядів надії та рішен-
ня державного службовця, а також 
утримання від демонстрації свого 
ставлення до політичних партій, де-
монстрації власних політичних по-
глядів під час виконання посадових 
обов’язків; прозорості — відкритість 
інформації про діяльність держав-
ного службовця, крім випадків, ви-
значених Конституцією та законами 
України [3].

Таким чином зміст присяги дер-
жавного службовця набуває юри-
дичного значення і містить вихідні 
норми та оцінні поняття правового і 
морального характеру. Слід погоди-
тися з авторами Науково-практич-
ного коментаря до Закону України 
“Про державну службу” (2017 р.), 
які визначають Присягу державного 
службовця, як “урочисту клятву дер-
жавного службовця на вірність Укра-
їнському народу” [13]. Водночас гро-
мадянин України, який вступає на 
державну службу, складає присягу на 
вірність не лише народові України, 
а й Українській державі, чиї функції 
він уповноважений реалізовувати. 

Прийняття Присяги державно-
го службовця є юридичним фактом 
зміни його правового статусу, “одер-
жавленням” цього статусу. Проце-
дура прийняття Присяги особою, 
яка вступає на посаду державного 
службовця, є обов’язком, перед-
баченим чинним законодавством 
України. Текст Присяги державного 
службовця — це акт, який породжує 
настання юридичних наслідків, а в 
разі його порушення настає юридич-
на відповідальність. Таким чином, з 
моменту складання Присяги держав-
ного службовця, громадянин набу-
ває суб’єктивних прав і юридичних 
обов’язків, а факт прийняття при-
сяги такою особою, фіксує настання 
зміни правового статусу особи.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Отже, Присяга дер-
жавного службовця є спеціальним 
видом державно-управлінських від-
носин, зміст яких полягає в урочистій 
клятві громадянина, який вступає 
на державну службу для виконання 
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функцій держави, на вірність україн-
ському народові та державі. 

Присяга державного службовця 
є невід’ємним елементом його пра-
вового та державно-управлінського 
статусу, точкою з якої громадянин 
України набуває всіх прав і обов’яз-
ків державного службовця, вклю-
чаючи й обов’язок нести відпові-
дальність за відмову від складання 
Присяги державного службовця, чи 
за її порушення. Відмова від складан-
ня Присяги суб’єктом, який вступає 
на посаду державного службовця, 
унеможливлює особу набути суб’єк-
тивних прав та юридичних обов’яз-
ків, які передбачені статусом держав-
ного службовця. 

Поняття, зміст та сутнісні озна-
ки Присяги державного службовця 
регулюються системою чинного за-
конодавства, а також етичними нор-
мами публічної служби і традиціями 
відповідної державно-управлінської 
практики в Україні. У цьому сенсі 
можна погодитись із М. Цурканом, 
що присяга публічного службовця 
спонукає державного службовця не 
лише до виконання своїх обов’язків, а 
й щодо “дотримання морально-етич-
них вимог”, які є не просто бажаними, 
а й обов’язковими [3, с. 26].

Своєю чергою, Присяга держав- 
ного службовця це складне держав-
но-управлінське явище з функціо-
нальним та смисловим навантажен-
ням, яке вимагає свого подальшого 
комплексного наукового досліджен-
ня.
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АНАЛІЗ  ІсНУЮЧих  мЕтоДІВ  ПРи  ЗДІЙсНЕННІ 
ДЕРЖАВНого  УПРАВЛІННЯ  сФЕРоЮ  

ПоЖЕЖНоЇ  БЕЗПЕки

Анотація. Досліджено основні принципи вибору методів для здійснення 
механізмів державного управління сферою пожежної безпеки. Розглянуто 
необхідні фактори, які слід враховувати при виборі принципів. Детально 
проаналізовано методи SAST (Strategic Assumption Surfacing and Testing) 
та МАІ (метод аналізу ієрархії).

Визначено, що структурний підрозділ з вирішення питань пожежної 
безпеки у ДСНС має обирати ті методи, які доцільно використовувати для 
ефективного вирішення поставленого завдання чи розв’язання проблеми у 
сфері пожежної безпеки із урахуванням кожного етапу формування рішен-
ня. Таким чином, цей структурний підрозділ з питань пожежної безпеки 
має сформувати документ (програму, план тощо), в якому будуть відобра-
жені графік і алгоритм вирішення завдання чи розв’язання проблеми, а для 
кожного етапу вирішення – результати оцінки його можливої тривалості та 
метод чи набір методів для кожного етапу вирішення завдання (розв’язання 
проблеми).   

При цьому зазначено, що методи, раніше відібрані для кожного етапу 
вирішення завдання у сфері пожежної безпеки, не можна вважати дог мою. 
Це обумовлено, у першу чергу, різноманітними змінами зовнішнього й 
внутрішнього середовища сфери пожежної безпеки, що відбуваються чи 
можуть відбуватися з часом. Врахування таких змін може призвести до за-
міни обраного спочатку методу для відповідного етапу вирішення завдан-
ня чи розв’язання проблеми на ефективніший із урахуванням умов, що 
склалися. 

Обґрунтовано, що заміна методу на кращий під час розв’язання пробле-
ми щодо пожежної безпеки чи вирішення завдання вимагає обов’язкового 
встановлення зворотного зв’язку, завдяки якому можна своєчасно виявляти 
менш ефективний метод, що не вважався таким до моменту появи неперед-
бачених змін чи обставин, наприклад, складових зовнішнього середовища: 
політичні події, військові дії, зростання вартості енергоресурсів, економіч-
на криза тощо.

Ключові слова: пожежна безпека, механізми та методи державного управ-
ління, апроксимація, антитерористична операція, динамічне програмуван-
ня, “мозковий штурм”, догма, Державна служба надзвичайних ситуацій.

АНАЛИЗ  СУЩЕСТВУЮЩИХ  МЕТОДОВ  ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ  В  СФЕРЕ  ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. Исследованы основные принципы выбора методов для осу-
ществления механизмов государственного управления сферой пожарной 
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безопасности. Рассмотрены необходимые факторы, которые следует учиты-
вать при выборе принципов. Осуществлен подробный анализ методов SAST 
(Strategic Assumption Surfacing and Testing) и МАИ (метод анализа иерархии).

Определено, что структурное подразделение по решению вопросов по-
жарной безопасности в ГСЧС должно выбирать те методы, которые целесо-
образно использовать для эффективного решения поставленной задачи или 
решения проблемы в сфере пожарной безопасности с учетом каждого этапа 
формирования решения. Таким образом, это структурное подразделение по 
вопросам пожарной безопасности должно сформировать документ (про-
грамму, план и т. п.), в котором будут отражены график и алгоритм решения 
задачи или решения проблемы, а для каждого этапа решения — результаты 
оценки его возможной продолжительности и метод или набор методов для 
каждого этапа решения задачи (решение проблемы).

При этом отмечено, что методы, ранее отобранные для каждого этапа ре-
шения задачи в сфере пожарной безопасности, нельзя считать догмой. Это 
обусловлено, в первую очередь, различными изменениями внешней и вну-
тренней среды сферы пожарной безопасности, что происходят или могут 
происходить со временем. Учет таких изменений может привести к замене 
выбранного сначала метода для соответствующего этапа решения задачи 
или решения проблемы на более эффективный с учетом сложившихся.

Обосновано, что замена метода на лучший при решении проблемы в сфе-
ре пожарной безопасности или решения задачи требует обязательного уста-
новления обратной связи, благодаря которому можно своевременно выяв-
лять менее эффективный метод, который не считался до момента появления 
непредвиденных изменений или обстоятельств, например, составляющих 
внешней среды: политические события, военные действия, рост стоимости 
энергоресурсов, экономический кризис и т. п.

Ключевые слова: пожарная безопасность, механизмы и методы государ-
ственного управления, аппроксимация, антитеррористическая операция, 
динамическое программирование, “мозговой штурм”, догма, Государствен-
ная служба чрезвычайных ситуаций.

ANALYSIS  OF  EXISTING  METHODS  IN  THE  IMPLEMENTATION  
OF  PUBLIC  FIRE  SECURITY  MANAGEMENT

Abstract. The article analyzes the basic principles of the choice of methods for 
implementation of the mechanisms of state control of the field of fire safety. Con-
sidered the necessary factors to consider when choosing the principles. A detailed 
analysis of the SAST (Strategic Assumption Surfacing and Testing) and MAI (hi-
erarchy analysis method) is carried out.

It is determined that the structural subdivision on the decision of the fire safety 
issues in the DSNC should choose those methods that should be used to effec-
tively address the problem or solve the problem in the field of fire safety taking 
into account each stage of the decision-making process. Therefore, this structural 
unit on fire safety issues must formulate a document (program, plan, etc.), which 
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will reflect the schedule and algorithm for solving the problem or solving the prob-
lem, and for each stage of the decision — the results of evaluation of its possible 
duration and method or set methods for each stage of the solution of the problem 
(solution of the problem).

It is noted that the methods previously selected for each stage of the solution of 
the problem in the field of fire safety, can not be considered a dogma. This is due, 
first of all, to a variety of changes in the external and internal environment of the 
field of fire safety, which occur or may occur over time. Taking into account such 
changes may lead to the replacement of the chosen method first for the appropri-
ate stage of the solution of the problem or the solution of the problem to more 
effective, taking into account the conditions.

It is substantiated that replacing the method with the best in the solution of 
the problem in the field of fire safety or solving the problem requires the obligatory 
establishment of feedback, which can be used in a timely manner to identify a less 
effective method that was not considered to be so before the unforeseen changes or 
circumstances, for example, of the external environment: political events, military 
actions, rising energy costs, economic crisis, etc.

Keywords: fire safety, mechanisms and methods of public administration, ap-
proximation, antiterrorist operation, dynamic programming, “brainstorming”, 
dogma, State Emergency Service.

Постановка проблеми. Реалізація 
організаційно-правових форм і меха-
нізмів державного управління зага-
лом, у тому числі й сферою пожежної 
безпеки в Україні, звичайно, зале-
жать не лише від сукупності управ-
лінських технологій, а й від обраної 
конфігурації методів, використан-
ня яких дає можливість державним 
органам здійснювати управлінську 
діяльність, реалізуючи заходи щодо 
регулюючих, організуючих і коор-
динуючих впливів на всі складові 
сфери пожежної безпеки та суспільні 
відносини шляхом вироблення, ухва-
лення та реалізації найефективніших 
управлінських рішень. 

Науковим підходом до визначен-
ня сукупності (набору) методів при 
реалізації механізмів державного 
управління сферою пожежної без-

пеки та їх можливої конфігурації, на 
нашу думку, має стати підхід, обґрун-
тований сукупністю принципів, ви-
користання яких буде об’єктивним і 
спрямованим на досягнення постав-
леної мети. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. На цьому питанні акцен-
тували увагу вітчизняні й зарубіжні 
науковці та фахівці: В. Б. Авер’янов, 
О. С. Анісімов, Г. В. Атаманчук,  
О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк,  
М. П. Гандзюк, В. А. Доманський,  
В. Ц. Жидецький, Н. М. Мельтюхо-
ва, Г. Пономаренко, Г. П. Ситник,  
Ю. Г. Учитель, Т. О. Щерба та ін.  

Результати проведеного дослі-
дження наявної джерельної бази да-
ють можливість стверджувати, що 
питання вибору методів державного 
управління в різних сферах людської 
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діяльності ще залишаються досить 
проблематичними внаслідок того, 
що значна увага фахівців і науковців 
зазначеної тематики звертає увагу 
більш на питання, пов’язані з умова-
ми застосування конкретних методів 
управління, класифікацію наявних 
методів управління та методи фор-
мування управлінських рішень. 

Формулювання цілей статті. Ме-
тою статті є аналіз існуючих методів 
при здійсненні державного управлін-
ня сферою пожежної безпеки.

Виклад основного матеріалу. 
Формуючи ту чи іншу сукупність 
або набір потрібних методів, органи 
державного управління саме таким 
чином мають обирати найкращий 
спосіб розв’язання проблеми або ви-
рішення завдання, що виникають або 
можуть з’явитися на будь-якому ета-
пі при реалізації механізмів  держав-
ного управління сферою пожежної 
безпеки.  

У зв’язку із зазначеним, обґрунту-
ємо склад принципів, використання 
яких забезпечить створення умов 
для формування необхідної сукуп-
ності методів для здійснення меха-
нізмів державного управління сфе-
рою пожежної безпеки. Важливість 
такого підходу зумовлена також і 
тим, що існує значна кількість на-
працьованих методів як у теорії ор-
ганізаційного управління та менедж-
менту, так і державного управління 
зокрема. 

Крім того, органам державного 
управління сферою пожежної без-
пеки, маючи конкретну проблему 
чи конкретне питання (завдання), а 
також сукупність комбінацій чи на-
борів можливих методів, необхідно 
визначатися з тією сукупністю мето-

дів, застосування яких може надати 
для умов, що склалися (складають-
ся), найкращий результат. Наявність 
сформованої сукупності методів для 
здійснення механізмів державного 
управління має стати підставою для 
подальшого вибору з них і викори-
стання при вирішенні існуючих (по-
ставлених) завдань на відповідних 
етапах управлінського процесу в ме-
жах сфери пожежної безпеки. При 
цьому необхідність отримання більш 
ефективнішого рішення вимагає ви-
бору та конкретизації методичного 
інструментарію, який найкраще під-
ходить для вирішення конкретного 
завдання чи розв’язання проблеми 
[1].

Як показує український досвід 
управлінської діяльності у сфері по-
жежної безпеки, може виникати та-
кож і тимчасове обмеження, сутність 
якого полягає в тому, що перед систе-
мою державного управління сферою 
пожежної безпеки може одночасно 
з’явитися значна кількість завдань 
(проблем), що, своєю чергою, вима-
гатиме оперативного їх вирішення 
(розв’язання): лісова пожежа; поже-
жа на великому підприємстві; поже-
жа в житловому чи адміністратив-
ному будинку тощо. Така ситуація 
може примусити керівництво ДСНС 
звернутися до застосування методів, 
які вимагають використання мінімум 
часу у зв’язку з дефіцитом наявного 
часу. Найкращим підтвердженням 
цьому можна вважати гасіння чис-
ленних пожеж, що виникали одно-
часно на різних об’єктах в умовах бо-
йових дій у ході антитерористичної 
операції на території південно-схід-
ного регіону нашої країни в житло-
вих та адміністративних будинках, 
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заводських цехах, лікарнях, речових 
ринках і т. ін. 

Фахівцям органів державного 
управління варто також фіксувати, 
які методи і для розв’язання яких 
проблем чи вирішення яких завдань 
у сфері пожежної безпеки вже вико-
ристовувалися. Це дасть можливість 
на підставі отриманих даних і досві-
ду оцінити якість застосування мето-
дів, а також зробити висновок про те, 
наскільки застосовані методи були 
ефективні при вирішенні аналогіч-
них завдань чи розв’язанні проблем 
у сфері пожежної безпеки. Застосу-
вання такого підходу спрямоване на 
створення бази знань у ДСНС, де 
буде накопичуватися необхідна ін-
формація щодо завдань (проблем) і 
методів їх вирішення [2]. Це дозво-
лить, на наше переконання, органам 
державного управління сферою по-
жежної безпеки значно ефективніше 
діяти. Підводячи підсумок, треба на-
голосити на тому, що доцільно звер-
нути увагу на сукупність принципів 
(див. рис. 1).

Визначення сукупності принци-
пів вибору методів для здійснення 
механізмів державного управління 
сферою пожежної безпеки можна 
вважати необхідною, але недостат-
ньою умовою для здійснення такого 
вибору. Насамперед необхідно ви-
значити стратегію та механізм вибо-
ру методів для здійснення держав-
ного управління сферою пожежної 
безпеки. 

Доцільно розглянути кожний з 
існуючих методів більш детально. 
Одним із таких принципів має стати 
відомий принцип “практичної засто-
совності методу”. Згідно з цим прин-
ципом методи, що використовують-

ся для формування управлінських 
рішень у сфері пожежної безпеки, 
можуть бути ефективними лише за 
наявності чи створення відповідних 
умов, тому можливість їх застосуван-
ня може бути, природно, звужена різ-
номанітними обмеженнями. 

Іншим впливовим принципом ви-
бору методів для здійснення механіз-
мів державного управління сферою 
пожежної безпеки можна вважати 
принцип “вартості застосування ме-
тоду”. Згідно з його змістом вартість 
витрат на пошук найкращого рішен-
ня завдання чи розв’язання проблеми 
має завжди бути меншою за вартість 
результату (виходу), що з’являєть-
ся унаслідок застосування того чи 
іншого методу або низки методів.  
Справді, щоб отримати таку порів-
няльну оцінку потрібно мати чітке 
уявлення як про собівартість вико-
ристання методу (методів), так і про 
його (їхню) ефективність. Незважа-
ючи на те, що, ймовірно, досить точ-
ну оцінку дати інколи буває складно, 
розумні межі її можливих значень 
встановити при цьому можна майже 
завжди [3]. 

Ще одним принципом, який до-
цільно прийняти до уваги, є принцип 
“ефективності знайденого рішення”. 
Якщо внаслідок вибору та застосу-
вання обраної сукупності методів 
для здійснення механізмів державно-
го управління кінцевий результат дає 
краще рішення завдання чи розв’я-
зання проблеми у сфері пожежної 
безпеки, то цю сукупність методів 
можна вважати такою, що задоволь-
няє вимогам. 

За умов, якщо вирішення завдан-
ня чи розв’язання проблеми буде ви-
магати від органів державного управ-
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ління сферою пожежної безпеки 
здійснення значних витрат, то навіть 
при невеликому збільшенні точності 
результатів і отриманні при цьому 
значного позитивного ефекту, це, на 
нашу думку, треба обов’язково роби-
ти, особливо в умовах, коли мають 
місце великі скупчення людей. 

Як показує досвід, у загальному 
випадку доводиться задовольнятися, 
звичайно, раціональними рішення-
ми, оскільки при зростанні їх точ-
ності вартість потрібного для цього 
методу може зростати швидше, ніж 
будь-які вигоди, які можна очікува-
ти чи передбачати у сфері пожежної 
безпеки. Якщо для досягнення неве-
ликого зростання рівня ефективнос-
ті рішення потрібні значні зусилля, 
то сумарний ефект застосування та-
кого методу здійснення механізмів 

державного управління буде досить 
незначним. Зрозуміло, що в таких 
умовах не треба ризикувати отри-
манням більших витрат тільки задля 
незначних (малозначних) покращень 
[4, с. 119–124].

Важливим принципом, який обо- 
в’язково, за нашим переконанням, по-
требує врахування при виборі мето-
дів, є принцип “достовірності методу”. 
Відомо, що рівень достовірності того 
чи іншого методу вимагає обов’яз- 
кової відповіді на питання про те, які 
помилки є допустимими при вирі-
шенні завдання чи розв’язанні про-
блеми. При застосуванні будь-якого 
методу необхідно не тільки аналізу-
вати, яким буде очікуваний ефект, а 
й наскільки достовірне таке оціню-
вання та якими можуть бути передба-
чувані межі його погрішності. Деякі 

Рис. 1. Принципи вибору методів для здійснення механізмів державного  
управління сферою пожежної безпеки

          Джерело: складено автором
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методи дають досить високу досто-
вірність результатів, тож фахівець зі 
складу органу державного управлін-
ня сферою пожежної безпеки, що ви-
рішує завдання (розв’язує проблему), 
має бути впевнений, що отримані 
значення оцінок і фактичні значення 
будуть практично співпадати.

Таким чином, якщо фахівець ор-
ганів державного управління буде 
мати справу з оцінюванням потен-
ційних здобутків чи втрат у сфері 
пожежної безпеки, кращим підходом 
слід вважати той, що пов’язаний із 
відбором сукупності методів, засто-
сування яких забезпечить найбіль-
шу достовірність оцінки очікуваних 
здобутків. 

Ще одним принципом вибору ме-
тодів слід вважати принцип “стабіль-
ності рішення”. Стабільність рішен-
ня при застосуванні того чи іншого 
методу, зазвичай, характеризується 
безпосередньо тривалістю викори-
стання цього рішення. Якщо вважа-
ється, що управлінське рішення бу-
де використовуватися регулярно у 
сфері пожежної безпеки і протягом 
відносно тривалого часу, то здійсню-
ється його стандартизація [5].

При виборі стабільності рішення 
необхідно обов’язково враховувати 
зміни структури взаємозв’язків чин-
ників зовнішнього чи внутрішнього 
середовищ сфери пожежної безпеки, 
що може вимагати з часом модифі-
кації управлінських рішень. У таких 
випадках, на нашу думку, ретельне 
відпрацьовування управлінського 
рішення може виявитися зайвим, 
тому що за той час, коли буде ухва-
лене рішення, ситуація, на яку воно 
було розраховане, може змінитися, 
а управлінське рішення, на розроб-

ку якого витрачено значні людські 
та матеріальні ресурсі, не буде мати 
на той час сенсу. Тому, за наявності 
досить динамічної ситуації, задовіль-
ними можна буде вважати й грубі 
апроксимації. 

Наступним принципом, який ви-
магає, на нашу думку, врахування 
при відборі методів для здійснення 
механізмів державного управління 
сферою пожежної безпеки, є прин-
цип “збалансованості методів”, засто-
сування якого вимагає обов’язкового 
використання для кожного з етапів 
формування управлінського рішення 
сумісних методів [6]. 

Механізм формування управлін-
ського рішення має завжди розгля-
датися загалом з урахуванням усіх 
взаємозв’язків, що пов’язано з тим, 
наскільки ефективно може бути за-
стосований той чи інший метод на 
відповідному етапі цього механіз-
му. Наприклад, якщо на етапі вияв-
лення проблемної ситуації у сфері 
пожежної безпеки користуватися 
примітивними методами збору да-
них про зміни чинників її зовніш-
нього чи внутрішнього середовищ, 
то не має сенсу на наступних етапах 
використовувати більш складні ме-
тоди регресійного чи кореляційного 
аналізу. При цьому слід враховувати, 
що якість управлінського рішення 
зумовлюється, насамперед, найменш 
ефективним етапом процесу форму-
вання такого рішення. 

Одним із важливих принципів 
вибору методів пропонується вважа-
ти відомий принцип “необхідності 
методу”. Сутність цього принципу 
виявляється в тому, що методи треба 
обирати з урахуванням тих проблем, 
які вимагають ухвалення управлін-
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ського рішення, а не виходячи тільки 
з наявних можливостей керівників 
чи управлінців. Наявність, або від- 
сутність, наприклад, у керівного 
складу — директор департаменту, на-
чальник управління, начальник від-
ділу та інші, досвіду використання 
управлінського методичного інстру-
ментарію чи мистецтва управління 
не повинне розглядатися керівниц-
твом ДСНС як визначальний крите-
рій для вибору кращих серед доступ-
них методів чи відмови від них. За 
умов, якщо керівники (управлінці) 
є недостатньо підготовленими, треба 
обов’язково передбачити спеціаль-
ні фахові програми їхньої підготов-
ки чи підвищення кваліфікації [7,  
с. 119–124].

Важливим треба вважати також 
і добір методів, що вимагає забезпе-
чення відповідної повноти їхнього 
набору для розв’язання проблем чи 
вирішення питань (завдань) у сфері 
пожежної безпеки. Беручи до ува-
ги відомий принцип “зовнішнього 
доповнення”, доречно звернути ува-
гу на те, що повнота має відносний 
характер і залежить, зазвичай, від 
результатів різноманітних дослі-
джень, що здійснюються як у цьому 
напрямі, так і в напрямі державно-
го управління загалом, тривалості 
практичного досвіду й ефективності 
використання методів, а також досяг-
нень науково-технічного прогресу. У 
цьому випадку має сенс наголосити 
на можливості формування квазі-
повної сукупності методів для здійс-
нення механізмів державного управ-
ління сферою пожежної безпеки. Це 
зумовлено тим, що з часом у межах 
науково-технічного прогресу може 
з’явитися кращий за відомі метод  

для вирішення того чи іншого зав- 
дання (питання) [8].

Основну ідею стратегії, як такої, 
вірно визначив Ю. Г. Учитель [9], 
який вважав, що вона полягає в роз-
робленні правил, відповідно до яких 
застосовуються відповідні дії. На 
аналогічних позиціях знаходяться  
Г. Кунц і С. О. Доннел, розуміючи під 
стратегією загальну програму дій. 
Таким чином, визначення стратегії в 
нашому випадку пов’язане із знахо-
дженням набору правил застосуван-
ня сукупності визначених принципів 
вибору методів, якими слід керува-
тися державним органам при здійс-
ненні механізмів державного управ-
ління сферою пожежної безпеки в 
інтересах забезпечення досягнення 
поставлених цілей. 

Так, щоб забезпечити, досить ви-
соку достовірність управлінського 
рішення у сфері пожежної безпеки, 
треба буде погоджуватися зі значно 
вищими витратами ресурсів (інфор-
маційних, фінансових, матеріальних 
тощо) на отримання такого рішен-
ня. Водночас вимоги практичної 
застосовності та збалансованості 
методів мають бути виконаними ще 
до того, як будуть розглянуті інші 
принципи. Це можна пояснити тим, 
що зазначені вимоги є фактично об-
меженням щодо інших принципів. 
При цьому потрібно враховувати 
багато різноманітних факторів (див.  
рис. 2). Таким чином, забезпечен-
ня застосовності та збалансованості  
треба вважати необхідною умовою 
для переходу до розгляду інших  
шести принципів [10, с. 89–97].

Більш того, з часом у процесі роз-
роблення та ухвалення управлін-
ського рішення відносна значущість 
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(вага) зазначених факторів зі зміною 
вихідних умов може змінюватися. 
Наприклад, спочатку з боку керів-
ництва ДСНС може бути обраний 
спрощений набір методів для здійс-
нення механізмів державного управ-
ління сферою пожежної безпеки, а 
внаслідок погіршення ситуації та 
загострення проблеми (наприклад, 
зростання динаміки розповсюджен-
ня вогню за рахунок збільшення 
швидкості вітру під час лісової по-
жежі, пожежі на речовому ринку, 
пожежі на промисловому підприєм-
стві з можливістю виникнення тех-
ногенної небезпеки), коли значення 
отримання позитивного результату 
може значно зрости, надважливою 
може стати вимога забезпечення до-
стовірності очікуваного результату 
(динаміка гасіння пожежі, швидкість 
звільнення небезпечних приміщень 
від людей тощо).

Виходячи з цього, можна впевне-
но зробити висновок про відсутність 
існування універсальної стратегії ви-
бору методів для здійснення механіз-
мів державного управління сферою 
пожежної безпеки на підставі об-

ґрунтованої сукупності принципів. 
При цьому слід наголосити, що вико-
ристання експертних методів може 
дозволити знайти приємну для си- 
туації, що склалася або що складаєть-
ся, стратегію вибору методів з числа 
існуючих на підставі запропонованої 
сукупності з восьми принципів. 

Одним з таких методів вважаєть-
ся відомий метод Дельфі, суть якого 
полягає у встановленні експертних 
суджень на умовах анонімності екс-
пертів та їх фізичного розділення, 
а також наявності керованого зво-
ротного зв’язку. Забезпечення під-
тримання анонімності та фізичного 
розділення зумовлено необхідністю  
уникнення деяких потенційних  
“пасток” групового прийняття рі-
шення. При цьому призначення зво-
ротного зв’язку полягає у наданні 
можливості кожному експерту озна-
йомитися з усередненою думкою ін-
ших експертів [11].

Разом із позитивними сторонами 
зазначений метод має деякі недоліки. 
До першого слід віднести те, що фі-
зичне розділення експертів практич-
но виключає появу нових підходів до 

Рис. 2. Необхідні фактори, які треба враховувати при виборі принципу
             Джерело: складено автором
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вирішення поставленого завдання чи 
розв’язання проблеми, які можуть 
бути вироблені та перевірені в про-
цесі можливих дискусій, наприклад, 
шляхом “мозкового штурму”. Інший 
недолік пов’язаний зі способом побу-
дови анкет, за допомогою яких здійс-
нюється безпосереднє опитування 
експертів. За умов, якщо анкети по-
будовані не досить об’єктивно, то і 
сформовані висновки експертів за 
результатами відповідей на питання 
також не будуть відповідати вимогам 
об’єктивності внаслідок того, що ви-
сновки визначаються лише тими пи-
таннями, що задаються.

Ще одним з відомих експертних 
методів для здійснення вибору вва-
жається метод SAST (Strategic As-
sumption Surfacing and Testing), в 
основу якого покладено попереднє 
так зване “шліфування” припущень 
(усунення суперечливості), що в по-
дальшому використовуються для 
вирішення завдань, та їх ранжиру-
вання. Метод добре пристосований 
до аналізу слабоструктурованих про-
блемних завдань, у яких вироблення 
рішення спирається на гостро кон-
фліктуючі час від часу припущення. 
Здебільшого він вимагає залучення 
професійного арбітра, який добре 
володіє мистецтвом міжособистіс-
ного діалогу, а також є досвідченим 
у теорії групової динаміки. В іншому 
випадку застосування методу SAST 
може бути малоефективним. Більш 
того, використання методу вимагає 
залучення значної кількості досвід-
чених експертів [12].

Важливим і найбільш практич-
ним, на нашу думку, можна вважати 
експертний метод вибору — метод 
аналізу ієрархії (далі — МАІ). Суть 

цього методу полягає в декомпозиції 
завдання оцінки та добору на прості 
складові, а потім здійснюється по-
дальша обробка методами матричної 
алгебри послідовності суджень екс-
пертів, які здійснюють оцінювання 
при попарних порівняннях, почина-
ючи від вихідних елементів і перехо-
дячи до верху від рівня до рівня, по-
ки не буде отримана кінцева оцінка 
рішення завдання оцінки та вибору.

На відміну від методу Дельфі в 
рамках МАІ створюються умови для 
підтримки групової взаємодії та дис-
кусії. Отже, у процесі дослідження 
припущень, що покладені в основу 
індивідуальних рішень, з’являються 
нові й важливі знання. Раціональ-
ність такого підходу підтверджуєть-
ся і досвідом проведення ділових 
ігор у роки СРСР. При розбіжності 
суджень МАІ не накладає штучний 
консенсус, бо в ньому не вилуча-
ються, а враховуються думки, що 
випадають із загального русла при 
обчисленнях (значення величини не-
узгодженості, що припускається). 

Проведене порівняння МАІ із 
SAST призводить до висновку про 
їх схожість на етапі структурування 
завдання, яке необхідно вирішува-
ти. При цьому не вимагається добре 
підготованого координатора, а також 
реальною виявляється відсутність 
можливості зриву вирішення завдан-
ня унаслідок зміни, наприклад, пси-
хологічної обстановки в середовищі 
експертів [13].

Таким чином, з проведеного ана-
лізу можна зробити висновок про 
те, що метод аналізу ієрархій слід 
вважати найбільш прийнятним екс-
пертним методом, можливості якого 
треба використовувати для вибору 
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методів для здійснення державного 
управління сферою пожежної безпе-
ки на підставі восьми запропонова-
них принципів такого вибору.

Висновки. Реалізація стратегії 
пов’язана з необхідністю конкрети-
зації механізму вибору методів. Іс-
нує кілька можливостей щодо без-
посередньої організації механізму 
вибору методів. Це можна зробити, 
наприклад, за допомогою структур-
ного підрозділу або підсистеми, що 
забезпечують процес вирішення 
питань пожежної безпеки в ДСНС, 
безпосереднього керівника серед-
ньої ланки (директор департаменту, 
начальник управління ДСНС), чи 
цього керівника разом із зазначеним 
підрозділом або в межах відповідної 
підсистеми. Розглянемо варіант зі 
структурним підрозділом.

Структурний підрозділ з вирі-
шення питань пожежної безпеки у 
ДСНС з урахуванням наведених ви-
ще принципів має обирати ті методи, 
які доцільно використовувати для 
ефективного вирішення поставлено-
го завдання чи розв’язання проблеми 
у сфері пожежної безпеки з ураху-
ванням кожного етапу формування 
рішення. Таким чином, цей струк-
турний підрозділ з питань пожежної 
безпеки має сформувати документ 
(програму, план тощо), в якому бу-
дуть відображені графік і алгоритм 
вирішення завдання чи розв’язання 
проблеми, а для кожного етапу ви-
рішення — результати оцінювання 
його можливої тривалості та метод 
чи набір методів для кожного етапу 
вирішення завдання (розв’язання 
проблеми).   

При цьому слід зауважити, що 
методи, раніше відібрані для кожно-

го етапу вирішення завдання у сфері 
пожежної безпеки, не можна вважати 
догмою. Це зумовлено, насамперед, 
різноманітними змінами зовнішньо-
го та внутрішнього середовищ сфери 
пожежної безпеки, що відбуваються 
чи можуть відбуватися з часом. Вра-
хування таких змін може призвести 
до заміни обраного спочатку методу 
для відповідного етапу вирішення 
завдання чи розв’язання проблеми 
на більш ефективний з урахуванням 
умов, що склалися. 

Заміна методу на кращий під 
час розв’язання проблеми у сфе-
рі пожежної безпеки чи вирішен-
ня завдання вимагає обов’язкового 
встановлення зворотного зв’язку, 
завдяки якому можна своєчасно ви-
являти менш ефективний метод, що 
не вважався таким до моменту поя-
ви непередбачених змін чи обставин, 
наприклад, складових зовнішнього 
середовища: політичні події, військо-
ві дії, зростання вартості енергоре-
сурсів, економічна криза тощо.

Якщо такий підхід до вибору ме-
тодів для здійснення механізмів дер-
жавного управління не впровадити у 
систему державного управління сфе-
рою пожежної безпеки в Україні, то 
досить сумнівним є те, що керівниц-
тво ДСНС буде отримувати ефектив-
ні результати у сфері пожежної без-
пеки і буде спроможним ефективно 
реалізовувати функцію контролю. 

Деталізація інструментарію меха-
нізмів державного управління сфе-
рою пожежної безпеки при вирішен-
ні завдань чи розв’язанні проблем 
у сфері пожежної безпеки вимагає 
дослідження процедурних аспектів 
механізмів державного управління 
цією сферою. 
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сПІВРоБІтНиЦтВо  оРгАНІВ  ВЛАДи   
З  мІЖНАРоДНими  оРгАНІЗАЦІЯми   
Як  ВАЖЛиВиЙ  АсПЕкт  соЦІАЛЬНо- 
ЕкоНомІЧНого  РоЗВиткУ  УкРАЇНи

Анотація. У статті розглядаються концептуальні підходи до питання 
співробітництва органів влади з міжнародними організаціями; відзначаєть-
ся, що Україна займає активну позицію на міжнародній арені та спрямовує 
свої зусилля на активну співпрацю з міжнародними організаціями. Співпра-
ця органів влади з іноземними партнерами зображається як безперервний 
процес комунікацій, діалогу, зіставлення та взаємного пристосування нез-
біжних і навіть конфліктних інтересів та цінностей. Авторами акцентується 
увага на тому, що міжнародні міжурядові та неурядові організації все більш 
активно залучають представників органів влади та громадськості з різних 
регіонів України до реалізації спільних проектів. Реалізуючи проекти, між-
народні організації впливають на державну політику. 

Акцентовано особливу увагу на тому, що питанням співробітництва ор-
ганів влади України з міжнародними організаціями приділяється особлива 
увага та присвячена окрема група законодавчих та нормативно-правових 
документів, зокрема: Конституція України, Закони України “Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики”, “Про міжнародні договори України”, 
“Про транскордонне співробітництво”, “Про засади державної регіональної 
політики” та ін. Цього напряму стосується й низка міжнародних норматив-
но-правових актів, зокрема: Європейська хартія місцевого самоврядування, 
а також окремі документи Європейського Союзу, що регулюють процедуру 
взаємодії ЄС з його сусідами. Тобто Україна має ґрунтовну нормативну базу 
з питань міжнародного співробітництва.

Доведено, що активізація міжнародного діалогу викликала багато питань 
щодо процесу управління та координації органами влади міжнародного 
співробітництва. Cеред факторів, що визначають встановлення зовнішніх 
зв’язків на регіональному рівні, є складні внутрішні процеси демократичної 
трансформації, які впливають на напрями та суб’єкти побудови міжнарод-
них відносин. Запропоновані в даній статті підходи до питання співробітни-
цтва органів влади з міжнародними організаціями спираються на аналіз на-
копиченого міжнародного досвіду, а саме вирішення системних конфліктів у 
сфері регулювання міжнародного співробітництва регіонів.

Ключові слова: співробітництво органів влади з міжнародними організа-
ціями, міжнародні організації, міжнародні відносини, міжнародне співробіт-
ництво, органи державної влади.

СОТРУДНИЧЕСТВО  ОРГАНОВ  ВЛАСТИ  С  МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ  КАК  ВАЖНЫЙ  АСПЕКТ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  УКРАИНЫ 
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Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные подходы к вопро-
су сотрудничества органов власти с международными организациями; отме-
чается, что Украина занимает активную позицию на международной арене и 
направляет свои усилия на активное сотрудничество с международными ор-
ганизациями. Сотрудничество органов власти с иностранными партнерами 
изображается как непрерывный процесс коммуникаций, диалога, сопоставле-
ния и взаимного приспособления несовпадающих и даже конфликтных ин-
тересов и ценностей. Авторами акцентируется внимание на том, что между-
народные межправительственные и неправительственные организации все 
более активно привлекают представителей органов власти и общественности 
из разных регионов Украины для реализации совместных проектов. Реализуя 
проекты, международные организации влияют на государственную политику.

Акцентировано особое внимание на том, что вопросам сотрудничества ор-
ганов власти Украины с международными организациями уделяется особое 
внимание и посвящена отдельная группа законодательных и нормативно-
правовых документов, в частности: Конституция Украины, Законы Украины 
“Об основах внутренней и внешней политики”, “О международных догово-
рах Украины”, “О трансграничном сотрудничестве”, “Об основах государ-
ственной региональной политики” и др. Этого направления касается и ряд 
международных нормативно-правовых актов, в частности: Европейская хар-
тия местного самоуправления, а также отдельные документы Европейского 
Союза, регулирующих процедуру взаимодействия ЕС с его соседями. То есть 
Украина имеет основательную нормативную базу по вопросам международ-
ного сотрудничества.

Доказано, что активизация международного диалога вызвала много во-
просов относительно процесса управления и координации органами власти 
международного сотрудничества. Cреди факторов, определяющих установ-
ление внешних связей на региональном уровне, являются сложные внутрен-
ние процессы демократической трансформации, которые влияют на направ-
ления и субъекты построения международных отношений. Предложенные в 
данной статье подходы к вопросу сотрудничества органов власти с междуна-
родными организациями опираются на анализ накопленного международ-
ного опыта, а именно решения системных конфликтов в сфере регулирова-
ния международного сотрудничества регионов.

Ключевые слова: сотрудничество органов власти с международными 
организациями, международные организации, международные отношения, 
международное сотрудничество, органы государственной власти.

COOPERATION  OF  AUTHORITIES  WITH  INTERNATIONAL  
ORGANIZATIONS  AS  AN  IMPORTANT  ASPECT  OF  SOCIAL  

AND  ECONOMIC  DEVELOPMENT  OF  UKRAINE 

Abstract. The article deals with conceptual approaches to the issue of coopera-
tion of state authorities with international organizations; it is noted that Ukraine 
takes an active position on the international arena and directs its efforts to ac-
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tive cooperation with international organizations. The cooperation of authorities 
with foreign partners is portrayed as an ongoing process of communication, dia-
logue, comparison and mutual adaptation of unmatched and even conflicting in-
terests and values. The authors emphasize attention to the fact that international 
intergovernmental and non-governmental organizations are increasingly attract-
ing representatives of government bodies and the public from different regions of 
Ukraine to implement joint projects. International organizations influence the 
state policy during projects’ implementation.

Special attention is paid to the fact that the issue of cooperation between the 
Ukrainian authorities and international organizations is paid special attention and 
a separate group of legislative and regulatory documents is devoted, in particular: 
the Constitution of Ukraine, the Laws of Ukraine “On the Principles of Internal and 
Foreign Policy”, “On International Treaties of Ukraine”, “On Transfrontier Co-ope-
ration”, “On the Principles of State Regional Policy” and others. A number of inter-
national legal acts, in particular: the European Charter of Local Self-Government, 
as well as certain documents of the European Union, regulating the procedure of 
cooperation between the EU and its neighbors, are also relevant in this direction. 
That is, Ukraine has a thorough regulatory framework for international cooperation.

It has been proved that the intensification of the international dialogue caused a 
lot of questions regarding the process of management and coordination of authorities 
of international cooperation. Among the factors that determine the establishment of 
external relations at the regional level are complex internal processes of democratic 
transformation that influence the directions and subjects of the construction of in-
ternational relations. The approaches proposed in this article to the issue of coopera-
tion between the authorities and international organizations are based on the analy-
sis of the accumulated international experience, namely the resolution of systemic 
conflicts in the sphere of regulation of international cooperation of the regions.

Keywords: international organization; international; UN; international rela-
tions; international cooperation; public authorities.

Постановка проблеми. Процеси 
глобалізації та міждержавної інтегра-
ції призводять до певних змін у сві-
товій політиці, що спонукає до поси-
лення ролі міжнародних організацій 
у міжнародних відносинах, зміцнен-
ня міжнародної кооперації, розвитку 
економічного, науково-технічного та 
культурного співробітництва із зару-
біжними партнерами. 

Регіональні міністерства та відом-
ства різного профілю встановлюють 

міжнародні контакти, що охоплюють 
низку питань, які постійно збіль-
шуються: від обміну досвідом та уз-
годження дій у сфері регіонального 
розвитку, захисту навколишнього 
середовища, соціальної політики до 
реалізації спільних проектів у сфері 
економіки, освіти або спорту. Органи 
влади в Україні при укладанні між-
народних договорів, беруть на себе 
зобов’язання в рамках участі в союзі 
про надання організаціям можливо-
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сті втручання у сферу інтересів на-
шої країни, що зафіксовано внутріш-
нім законодавством.

Активізація міжнародного діалогу 
викликала багато питань щодо проце-
су управління та координації органа-
ми влади міжнародного співробітни-
цтва. Cеред факторів, що визначають 
встановлення зовнішніх зв’язків на 
регіональному рівні, є складні вну-
трішні процеси демократичної тран-
сформації, які впливають на напрями 
та суб’єкти побудови міжнародних 
відносин. Запропоновані у цій статті 
підходи до питання співробітництва 
органів влади з міжнародними орга-
нізаціями спираються на аналіз на-
копиченого міжнародного досвіду, а 
саме вирішення системних конфлік-
тів у сфері регулювання міжнародно-
го співробітництва регіонів.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Питанню дослідження те-
оретичних та практичних аспектів 
стосовно співробітництва органів 
влади з міжнародними організація-
ми та розвитку зовнішньої політи-
ки присвячено багато праць відо-
мих вітчизняних науковців, як-то:  
Ю. Аверьянов, Р. Агранофф, О. Амо-
сов, Н. Сидоренко.

Окремі аспекти співробітництва 
України з міжнародними організа-
ціями у митній сфері вивчали такі 
вітчизняні й зарубіжні науковці, як 
І. Бережнюк, Г. Борисов, О. Вотчені-
кова, С. Галько, А. Духневич, М. Ка-
ленський.

Дослідження міжнародного спів-
робітництва правоохоронних орга-
нів є предметом наукового аналізу 
у працях таких провідних учених- 
юристів: О. Бандурки, Ю. Битяка,  
О. Музичука, Д. Горбача, О. Кривен-

ка, Д. Савочкіної, О. Конопляника та 
ін. Однак проблеми, пов’язані з між-
народним співробітництвом органів 
влади з міжнародними організаціями 
потребують подальшого і більш гли-
бокого вивчення та систематизації.

Мета статті полягає у комплекс- 
ному дослідженні концептуальних 
підходів до питання співробітни-
цтва органів влади з міжнародними 
міжурядовими та неурядовими ор-
ганізаціями, а також формування 
перспектив розвитку та шляхів удо-
сконалення міжнародного співробіт-
ництва.

Виклад основного матеріалу.  
На сучасному етапі глобалізації 
співробітництво України з міжна-
родними організаціями є одним із 
пріорітетних напрямів формування 
стратегії розвитку зовнішньополі-
тичної діяльності для кожної з країн 
світу. 

Історія сучасних міжнародних 
відносин розпочинає свій відлік з пе-
ріоду Пізнього Середньовіччя — за-
родження та розквіту національних 
держав й розколу християнського 
світу, Великих географічних відкрит-
тів. Відносини між державами почи-
нали складатися за умов відсутності 
авторитету світської влади на над-
державному рівні, тому просування 
національних інтересів відбувалися в 
умовах міждержавної анархії, резуль-
татом чого стали війни та конфлікти 
між учасниками міжнародних відно-
син.

Осмислення міжнародної політи-
ки відбувалося в рамках філософії 
мислителями Нового часу (епохи 
Модерну), зокрема: Макіавеллі, Гу-
аччардіні, Ботеро, Гроцієм, Рішельє, 
Гоббсом та ін. [1]. Однак у своїх фі-
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лософських працях автори розгляда-
ють міжнародні відносини як аспект 
навколишнього світу. Згодом Гегель, 
Сен-Симон, Кант, праці яких окрес-
люють у дві філософські тенденції: 
історицизм та доктрина “відкритої 
історії”, теоретично осмислюють 
міжнародні відносини. Із середи-
ни ХХ ст. міжнародні відносини 
виокремлюють із філософії. Для 
урегулюваня відносин між країнами 
світу виникає поняття “міжнародне 
співробітництво”.

Дефініція “міжнародне співпро-
бітництво” відображає такий процес 
взаємодії двох або кількох держав, в 
якому виключається застосування 
збройного насильства та домінують 
пошуки реалізації спільних інтере-
сів [2, с. 68]. Усупереч повсякденно-
му розумінню, співробітництво — це  
не відсутність конфлікту, але й “поз-
бавлення” від його крайніх, кризо-
вих форм. Ж. Дерріеннік зазначав, 
що “два учасники знаходяться у ста-
ні співробітництва, коли кожний з 
них може бути задоволений тільки 
в тому випадку, якщо задоволений  
й інший, тобто коли кожен з них 
може домогтися досягнення сво-
єї мети тільки тоді, коли цього мо-
же домогтися й інший...” [3, с. 110]. 
Співробітництво передбачає дво- 
сторонню та багатосторонню дипло-
матію, результатом якої стає укла-
дення різного роду угод, які передба-
чають спільне регулювання певних 
питань.

Міжнародне співробітництво за-
сноване на розумінні сучасного світу 
як єдиного простору, структуровано-
го різноманітними та все більш вза-
ємозалежними мережами соціальних 
взаємодій, як процес поступового 

формування глобального громадян-
ського суспільства. Воно трактує 
зміни, що відбуваються нині у світі, 
як процес створення нової дійсності, 
для якої характерні тотальна взаємо-
залежність та фундаментальна зміна 
всіх основних параметрів міжнарод-
них відносин.

У ХХ ст. міждержавне співробіт-
ництво стає багатостороннім. При 
цьому багатосторонність — це вияв 
різноманіття суб’єктів співробітни-
цтва: держав, транснаціональних 
фірм, банків, фінансових груп, ко-
мун, етносів, професійних об'єднань, 
які володіють різними спонукальни-
ми інтересами та можливостями [4].  
Концептуальні підходи стосовно пи-
тання співробітництва органів вла-
ди з міжнародними організаціями є 
системою поглядів розуміння явищ 
і процесів, єдиний, визначальний за-
дум щодо ключових моментів в орга-
нізації співпраці органів влади з між-
народними організаціями. 

“Британська школа” в міжнарод-
них відносинах, яка пов’язана з імена-
ми М. Бенкса (Banks, 1984), X. Булла 
(Bull, 1977), Дж. Бертона (Burton, 
1972), М. Уайта (Wight, 1966), уяв-
ляє міждержавне співробітництво 
як результат Вестфальського миру 
та створення в ньому міждержавних 
інституцій та міжнародних норм, які 
стали результатом зусиль держав з 
регулювання міжнародної діяльності. 

О. Богатуров називає три ос-
новних підходи до тлумачення між-
народного устрою, з точки зору при-
кладного аналізу: 

• реалістичний — акцент на спів-
відношення потенціалів між ос-
новними суб’єктами міжнародного 
співтовариства;
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• соціально-конструктивний — 
інтерес до правил поведінки між 
суб’єктами міжнародного співтова-
риства;

• інституційний — спрямований 
на інструментарій регулювання, ос-
новою якого виступають міжнародні 
інститути як механізм міждержавно-
го співробітництва, здатних надавати 
примирення та стримувати вплив на 
поведінку окремих країн на користь 
широкого кола загалом [5].

Щодо реалістичного підходу, який 
почали вивчати ще Г. Маргентау,  
Р. Арон та К. Уолтс, головною ідеєю 
було розуміння порядку як горизон-
тального часового зрізу міжнарод-
них відносин, який увесь час визна-
чався співвідношенням потенціалів 
між великими країнами. На проти-
вагу цьому Л. Міллер увів принцип 
міжнародного регулювання, який 
уперше був представлений В. Віль-
соном у 1918 р. Цей принцип втілив-
ся в політику Ліги націй, потім ООН 
[6].

Представники соціологічного під-
ходу наголошують, що в умовах но-
вої реальності аналіз міжнародного 
співробітництва буде недоцільним, 
якщо його не проводити в більш ши-
рокому масштабі глобальних транс-
національних зв’язків та взаємодій. 
Тому на сьогодні починають виника-
ти “нові міжнародні відносини”, що 
вимагають підвищеної уваги до ролі 
соціальних норм та інститутів, гру-
пових цінностей та ідентичностей, 
культур і традицій, які не заперечу-
ють, але мотивують інтереси сторін, 
що беруть участь у співпраці.

Міжнародне співробітництво 
спрямовується на утвердження й 
розвиток України як незалежної де-

мократичної держави, на включення 
національного господарства у світо-
ву економічну систему, на поширен-
ня у світі образу України як надійно-
го та передбачуваного партнера [6]. 

У сучаних умовах основними на-
прямами міжнародного співробітни-
цтва є:

– дотримання рішень Окінавської 
хартії глобального інформаційного 
суспільства (2000 р.), Женевського 
(2003 р.) та Туніського (2005 р.) все- 
світніх самітів з питань інформацій-
ного суспільства, Європейської стра-
тегії взаємодії (2008 р.), рамкових єв-
ропейських програм;

– участь у розробці міжнародних 
норм права та механізмів, що регу-
люють відносини в галузі викори-
стання глобальної інформаційної ін- 
фраструктури, включаючи питання 
управління мережею Інтернет;

– участь у міжнародному інфор-
маційному обміні;

– участь у формуванні системи 
міжнародної інформаційної безпеки, 
вдосконалення взаємодії правоохо-
ронних органів України та іноземних 
держав у галузі попередження, вияв-
лення, припинення та ліквідації на-
слідків використання ІКТ у терорис-
тичних та інших злочинних цілях;

– участь України в міжнародних 
дослідницьких проектах за пріори-
тетними напрямами розвитку науки, 
технологій і техніки;

– участь у розробці міжнародних 
стандартів у сфері інформаційних 
і телекомунікаційних технологій, 
гармонізація національної системи 
стандартів та сертифікації в цій сфері 
з міжнародною системою;

– участь в європейських програ-
мах з розвитку інформаційного су-
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спільства та міжнародній ініціативі 
“Партнерство “Відкритий Уряд” [7].

Особливо слід акцентувати увагу 
на тому, що питанням співробітни-
цтва органів влади України з міжна-
родними організаціями приділяється 
особлива увага та присвячена окрема 
група законодавчих та норматив-
но-правових документів, зокрема: 
Конституція України, Закони Укра-
їни “Про засади внутрішньої і зов-
нішньої політики”, “Про міжнародні 
договори України”, “Про транскор-
донне співробітництво”, “Про засади 
державної регіональної політики” та 
ін. Цього напряму стосується й низка 
міжнародних нормативно-правових 
актів, зокрема: Європейська хартія 
місцевого самоврядування, а також 
окремі документи Європейського 
Союзу, що регулюють процедуру 
взаємодії ЄЄ з його сусідами. Тобто 
Україна має ґрунтовну нормативну 
базу з питань міжнародного співро-
бітництва.

Україна вже налагодила тісні вза-
ємини з низкою міжнародних органі-
зацій. Зокрема, про високий автори-
тет нашої держави в ООН, однією з 
держав-співзасновниць якої Україна 
була в 1945 р., свідчить її неоднора-
зове обрання до Ради Безпеки ООН. 

Наша країна отримує значну тех-
нічну, консультативну та фінансову 
допомогу спеціалізованих установ 
ООН, її фондів і програм, зокрема у 
сферах демократичного врядуван-
ня, подолання бідності, досягнення 
цілей сталого розвитку, підтримки 
державного управління, боротьби з 
ВІЛ/СНІД та іншими тяжкими хво-
робами, захисту довкілля. У червні 
2001 р. Україна стала головним іні-
ціатором скликання першої спецсесії 

Генасамблеї ООН з проблеми ВІЛ/
СНІД. Нині наша держава активно 
використовує можливості ООН для 
боротьби з ВІЛ/СНІД, зокрема із 
залучення проектної і технічної до-
помоги органів ООН. Так, протягом 
2012–2017 рр. на ці цілі орієнтовно 
України виділено Глобальним фон-
дом з протидії ВІЛ/СНІД близько 
305 млн дол. США [8]. 

На 2017 р. продовжено термін дії 
Рамкової програми партнерства Уря-
ду України — ООН на 2012–2016 рр. 
(понад 133 млн дол. США), а також 
програм співпраці України з Дитя-
чим фондом ООН (ЮНІСЕФ) на 
2012–2016 рр. (бюджет — понад 22 
млн дол. США) та Фондом ООН у 
галузі народонаселення (ЮНФПА) 
на 2012–2016 рр. (бюджет — 6,5 млн 
дол. США). У контексті подолання 
гуманітарних наслідків агресії РФ 
проти нашої держави триває активна 
співпраця між Україною та організа-
ціями системи ООН (УВКБ, УКГП, 
ПРООН, ВПП, МОМ, ВООЗ,  
ЮНФПА, ЮНІСЕФ та ін.) у гума-
нітарній сфері на Донбасі. Впродовж 
2016 та 2017 рр. організації системи 
ООН реалізували в Україні щоріч-
ний План гуманітарного реагування 
ООН, у рамках якого на цілі гумані-
тарної допомоги, постраждалому на-
селенню від військових дій на сході 
України, у 2016 р. було мобілізова-
но 97,5 млн дол. США. У 2017 р. —  
бюджет становив 214 млн дол. США. 
[8]. В рамках реалізації Плану гума-
нітарного реагування ООН тільки 
за останній рік допомогу отримало 
близько 2,6 млн осіб.

В Україні завдяки Програмі во-
лонтерів ООН (ВООН) рух волон-
терів набув форми громадянської та  
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молодіжної співпраці в Україні та 
став невід’ємною частиною роботи 
ООН у країні. В рамках двох проек-
тів, які здійснювалися спільно з ПРО-
ОН у 2008–2011 рр. і 2012–2016 рр.,  
ВООН допомогла підвищити діяль-
ність 52 молодіжних центрів та до-
бровольчих організацій України [9]. 
ВООН спільно з українськими гро-
мадськими організаціями-партнера-
ми сприяла мобілізації сотень тисяч 
українців до участі у волонтерській 
діяльності. Офіс ООН в Україні забез-
печує реалізацію проектів Програми 
розвитку ООН в Україні (ПРООН), 
активно співпрацює з Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі, Мі-
ністерством екології та природних ре-
сурсів, Міністерством у справах сім’ї, 
молоді та спорту, іншими українськи-
ми відомствами. Крім ПРООН, Офіс 
координує діяльність в Україні Все- 
світньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ), МАГАТЕ, МОП, Управлін-
ня Верховного комісара ООН у спра-
вах біженців (УВКБ), Об’єднаної 
програми ООН з питань ВІЛ/СНІД 
(ЮНЕЙДС), Управління ООН з 
наркотиків і злочинності, ЮНЕСКО 
та ЮНІСЕФ.

Міжнародна організація праці 
(МОП) протягом 25 років свого іс-
нування в Україні сприяє наданню 
роботи через розвиток соціального 
діалогу для підтримки економічних 
перетворень, інвестицій, підприєм-
ництва, розвитку навичок, створення 
робочих місць та забезпечення ста-
більних засобів до існування, охоро-
ни праці та охорони здоров’я, захисту 
прав на роботі та посилення соціаль-
ного захисту.

Слід відзначити високу актив-
ність України в міжнародному спів-

робітництві у сфері охорони здоров’я. 
Так, Фонд Народонаселення ООН 
(UNFPA) протягом 20 років під-
тримує Україну щодо розроблення  
системи планування сім’ї, що при-
звело до зменшення материнської 
смертності та скорочення чисельно-
сті абортів більш як у 2 рази. Відне-
давна Фонд Народонаселення ООН 
займається питаннями гендерної рів-
ності та реагування на гендерно-зу-
мовлене насильство. Станом на жов-
тень 2017 р. Фонд надав допомогу 
більш як 20 тис. людей, що пережили 
насильство [9]. Медикаменти та ме-
дичне обладнання, надане Фондом 
Народонаселення ООН, допомага-
ють безпечному народженню дітей 
та сприяють збереженню здоров’я 
жінок.

З моменту відкриття офісу  
ЮНІСЕФ у Києві в 1997 р. ця орга-
нізація сприяє реалізації прав дітей 
в Україні. З 2014 р. понад 270 тис. 
дітей та сімей з дітьми отримали 
психологічну підтримку, більш як  
1,8 млн осіб отримали доступ до без-
печної питної води в постраждалих 
від військового конфлікту районах. 
Доступ до освіти дітей, які прожи-
вають поблизу лінії зіткнення, під-
тримувався шляхом відновлення  
70 шкіл [9]. Завдяки ЮНІСЕФ діти 
та їхні сім’ї отримали необхідні знан-
ня про безпечне поводження з міна-
ми та об’єктами, що не розірвалися, в 
зоні військових дій.

З набуттям нашою країною член-
ства у СОТ у травні 2008 р. Україна 
бере участь у засіданнях Генеральної 
ради СОТ. Членство у СОТ відкри-
ло для України можливість веден-
ня переговорів про вільну торгівлю 
з ЄС та Європейською асоціацією 
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вільної торгівлі, посилило позицію 
нашої країни в імплементації чинних 
двосторонніх угод про вільну торгів-
лю. 

Діяльність України в ОБСЄ за-
безпечує рівноправну участь нашої 
держави в обговоренні і вирішенні 
актуальних проблем міжнародної 
безпеки і співпраці. Серед голов-
них напрямів співпраці України з  
ОБСЄ — активізація її участі у врегу-
люванні “заморожених” конфліктів. 

На сьогодні найстарішою євро-
пейською організацією з питань ре-
гіональної політики є Асоціація єв-
ропейських прикордонних регіонів 
(AЄПР). Одразу після утворення в 
1971 р. АЄПР встановила тісні кон-
такти з Радою Європи, Європейською 
комісією, Європейським Парламен-
том, Радою європейських муніципа-
літетів і регіонів (CEMR), а також з 
численними прикордонними регіо-
нами [10]. АЄПР є добровільною не-
урядовою асоціацією, її члени спла-
чують вступний і членський внески, 
водночас АЄПР отримує субсидії від 
Європейської Комісії і національних 
урядів [11]. Нині серед членів АЄПР 
налічується більш як 180 європей-
ських прикордонних регіонів (євро-
регіонів) Європи, в тому числі євро-
регіони за участю областей України: 
Одеська область, є членом АЄПР як 
один з регіонів у складі Єврорегіону 
“Нижній Дунай”, Сумська область — 
засновник Єврорегіону “Ярославна”, 
Харківська область — член Євроре-
гіону “Слобожанщина” [12]. Із зазна-
ченого можна зробити висновок, що 
Україна загалом є активним гравцем 
на міжнародній арені. 

На сьогодні важливим кроком до 
формування міжнародного співро-

бітництва в Україні є впроваджен-
ня реформи щодо децентралізації, 
яка сприятиме підвищенню ролі 
органів місцевого самоврядування. 
Органи місцевого самоврядування 
набувають статусу суб’єктів міжна-
родного співробітництва та активно 
взаємодіють з містами-партнерами, 
міжнародними неурядовими орга-
нізаціями, беруть участь у спільних 
проектах, що допомагає проаналізу-
вати та вдосконалити шляхи власно-
го розвитку.

Висновок. Співробітництво орга-
нів влади України з міжнародними 
організаціями є важливим аспектом 
стратегічного розвитку нашої країни. 
Стратегічні напрями зовнішньої ді-
яльності визначають додаткові мож-
ливості щодо співпраці органів влади 
з міжнародними організаціями, а та-
кож забезпечують участь в їх діяль-
ності. Співпраця із зазначеними між-
народними організаціями — це лише 
окремі приклади успішних міжна-
родних відносин, підходів, форм та 
принципів їх діяльності. 

Слушно, що співпраця органів 
місцевої влади з міжнародними між- 
урядовими та неурядовими орга-
нізаціями дає змогу долучитися до 
впровадження сучасного світового 
досвіду врядування. Реалізація різ-
номанітних проектів за підтримки 
міжнародних організацій спрямова-
на на активізацію регіонів україни та 
орієнтує об’єднані територіальні гро-
мади на відповідальну участь в муні-
ципальній діяльності.

Співробітництво органів влади 
України з міжнародними організаці-
ями в сучасних умовах формується 
як пріоритетний напрям комуніка-
цій, діалогу взаємного пристосуван-
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ня конфліктних інтересів та ціннос-
тей в умовах глобалізації.
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УДоскоНАЛЕННЯ  мЕхАНІЗмІВ  ДЕРЖАВНого 
УПРАВЛІННЯ  У  сФЕРІ  ПоЖЕЖНоЇ  БЕЗПЕки  

Як  скЛАДоВоЇ  НАЦІоНАЛЬНоЇ  БЕЗПЕки

Анотація. Схарактеризовано об’єкти управлінських впливів з пози-
ції розвитку сфери пожежної безпеки. Досліджено механізми державного 
управління сферою пожежної безпеки в Україні. Виділено основні причини 
пожеж в Україні. Внесено пропозиції щодо необхідних змін до Закону Укра-
їни “Про основи національної безпеки України”. Запропоновано науково-те-
оретично засади механізмів здійснення державного управління сферою по-
жежної безпеки.

Визначено, що держава повинна завжди виступати надійним гарантом 
обов’язкового настання відповідальності організацій, що експлуатують не-
безпечні виробничі об’єкти, встановлювати критерії для визначення розмі-
ру фінансового забезпечення цивільної відповідальності за: шкоду, спричи-
нену в результаті надзвичайної ситуації, пов’язаної з виникненням пожежі; 
впровадження науково обґрунтованих підходів щодо оцінювання збитку від 
пожеж із залученням незалежних експертних організацій; розвиток норма-
тивно-правової бази з реалізації наглядових функцій і забезпечення персо-
нальної відповідальності керівників підприємств (установ, організацій) і 
органів виконавчої влади у сфері пожежної безпеки.  При цьому обґрунто-
вано, що основними показниками в державному регулюванні слід вважати: 
частоту виникнення пожеж, збитки, затрати на заходи з попере дження та 
ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з виникненням пожежі, і від-
вернений збиток.  

Конкретизовано, що не зовсім глибоке, на наш погляд, розуміння важ-
ливості пожежної безпеки як пріоритетної складової національної безпеки 
обумовлюється також і тим, що збитки, які виникають унаслідок виник-
нення пожеж, не завжди розраховуються належним чином. На нашу дум-
ку, розрахунки тільки сукупності відомих збитків не можуть покривати всіх 
витрат, які практично несе держава і суспільство за наслідками пожеж. Най-
показовішим прикладом можна вважати наслідки пожежі в лісі.

Ключові слова: пожежна безпека, державне управління, надзвичайна си-
туація, техногенна катастрофа, механізми державного управління, національ-
на безпека держави, ранжування небезпеки.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  МЕХАНИЗМОВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ  В  СФЕРЕ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

КАК  СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. Охарактеризованы объекты управленческих воздействий с 
позиции развития сферы пожарной безопасности. Исследованы механизмы 
государственного управления сферой пожарной безопасности в Украине. 
Выделены основные причины пожаров в Украине по мнению специалистов. 
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Внесены предложения по необходимым изменениям в Закон Украины “Об 
основах национальной безопасности Украины”. Предложены научно-теоре-
тические основы механизмов осуществления государственного управления 
сферой пожарной безопасности.

Определено, что государство должно всегда выступать надежным гаран-
том обязательного наступления ответственности организаций, эксплуати-
рующих опасные производственные объекты, устанавливать критерии для 
определения размера финансового обеспечения гражданской ответственно-
сти за: вред, причиненный в результате чрезвычайной ситуации, связанной с 
возникновением пожара; внедрение научно обоснованных подходов к оценке 
ущерба от пожаров с привлечением независимых экспертных организаций; 
развитие нормативно-правовой базы по реализации надзорных функций и 
обеспечению ответственности руководителей предприятий (учреждений, ор-
ганизаций) и органов исполнительной власти в сфере пожарной безопасно-
сти. При этом обосновано, что основными показателями в государственном 
регулировании следует считать: частоту возникновения пожаров, убытки, 
затраты на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с возникновением пожара, и предотвращенный ущерб.

Конкретизировано, что не совсем глубокое, на наш взгляд, понимание 
важности пожарной безопасности как приоритетной составляющей нацио-
нальной безопасности обуславливается также и тем, что убытки, которые 
возникают вследствие возникновения пожаров, не всегда рассчитываются 
должным образом. По нашему мнению, расчеты только совокупности из-
вестных убытков не могут разоблачать всех расходов, которые практически 
несет государство и общество по результатам пожаров. Самым наглядным 
примером можно считать последствия пожара в лесу.

Ключевые слова: пожарная безопасность, государственное управление, 
чрезвычайная ситуация, техногенная катастрофа, механизмы государствен-
ного управления, национальная безопасность государства, ранжирование 
опасности.

IMPROVEMENT  OF  MECHANISMS  OF  PUBLIC ADMINISTRATION  
IN  FIELD  OF  FIRE  SAFETY  AS  A  COMPLEX  NATIONAL  SECURITY 

Abstract. The article describes the objects of administrative influences from 
the position of development of the sphere of fire safety. Mechanisms of state man-
agement of the fire safety sphere in Ukraine are investigated. The main causes of 
fires in Ukraine are identified according to experts. Proposals have been made 
on the necessary changes to the law of Ukraine “On the Fundamentals of Na-
tional Security of Ukraine”. The proposed scientific and theoretical foundations of 
mechanisms for the implementation of state governance in the field of fire safety.

It was determined that the state should always act as a reliable guarantor of 
mandatory liability of organizations operating hazardous industrial facilities, es-
tablish criteria for determining the amount of financial security for civil liability 
for damage caused by an emergency situation related to the occurrence of a fire; 
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introduction of scientifically sound approaches to the assessment of fire damage 
with the involvement of independent expert organizations; development of the 
regulatory and legal framework for the implementation of supervisory functions 
and ensuring the responsibility of managers of enterprises (institutions, organiza-
tions) and executive authorities in the field of fire safety. At the same time, it is 
justified that the main indicators in the state regulation should be considered: the 
frequency of fires, losses, the costs of measures to prevent and eliminate emergen-
cies associated with the occurrence of a fire and prevented damage.

It is specified that the understanding of the importance of fire safety as a pri-
ority component of national security is not very deep in our opinion, is also due 
to the fact that the losses that result from the occurrence of fires are not always 
properly calculated. In our opinion, the calculations of only a set of known losses 
can not expose all the costs that the state and society bear on the results of fires. 
The most obvious example is the consequences of a fire in the forest.

Keywords: fire safety, state administration, emergency situation, technogenic 
catastrophe, mechanisms of state administration, national security of the state, 
danger ranking.

Постановка проблеми. У сучас-
них умовах кризові явища вже досяг-
ли таких розмірів, що в найближчій 
перспективі, за низкою фахових по-
казників і прогнозів західних експер-
тів, економіка України не в змозі буде 
покривати втрати від пожеж, викли-
каних негативними процесами в при-
родній і техногенній сферах. 

Погіршує ці обставини критична 
ситуація в південно-східному регіоні 
нашої країни у зв’язку з триванням 
бойових дій по захисту території на-
шої держави, коли після артилерій-
ських або ракетно-артилерійських 
обстрілів виникали та продовжують 
виникати пожежі в житлових райо-
нах та на підприємствах як наслідки 
влучення в них снарядів і ракет.  

У таких складних умовах гар-
монійний, стабільний і безпечний 
розвиток українського суспільства 
стає практично проблематичним без 
цілеспрямованого підвищення рів-

ня та ефективності прогностичних, 
профілактичних і попереджувальних 
заходів, що мають зменшувати загро-
зу, масштаби та негативні соціально- 
економічні наслідки надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з виникненням 
пожеж.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Дослідженню проблемати-
ки державного управління загалом 
та категорійно-понятійного апарату 
зокрема присвячено достатньо нау-
кових праць. 

Зокрема, це питання розгляда-
ли у своїх наукових працях такі  
вчені, як: М. В. Андрієнко, В. А. До-
манська, Л. А. Жукова, Ю. Г. Коро-
люк, С. П. Тараненко, О. О. Труш,  
М. В. Удод, Г. П. Фердман, О. В. Фе-
дорчак та ін.

Формулювання цілей статті. Ме-
тою дослідження є аналіз існуючих 
механізмів державного управління 
та шляхи вдосконалення даних меха-
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нізмів у сфері пожежної безпеки як 
складової національної безпеки.

Виклад основного матеріалу. 
Стан будь-якого суспільства зале-
жить від рівня державного управлін-
ня, тому, на думку багатьох політи-
ків, науковців і державних діячів, на 
перший план виходить проблема йо-
го ефективності. Особливо актуаль-
ним є таке твердження для України. 
Вирішення цієї проблеми — запору-
ка й необхідна передумова розв’язан-
ня усіх інших проблем українського 
суспільства, яке переживає системну 
кризу управління. Основоположне 
значення має істотне поглиблення 
фундаментальних теоретико-мето-
дологічних досліджень проблемати-
ки державного управління, створен-
ня розвиненої теоретичної бази, що 
реалізована в наукових теоріях, кон-
цепціях, проектах.

Беручи до уваги не раз доведений 
світовим досвідом постулат про те, 
що управління є важливим інстру-
ментом досягнення цілей, поставле-
них перед суспільством, і забезпе-
чення добробуту його членів, можна 
вважати, що підсумковим концен-
трованим відображенням діяльності 
суспільства й держави щодо генеру-
вання випереджаючих дій у межах 
державного управління в суспільно-
му розвитку є процес удосконалення 
форм і способів реалізації механізмів 
державного управління [1].

Цільова орієнтація зміцнення 
механізмів державного управління 
сферою пожежної безпеки в Україні 
пов’язана, по-перше, з тим, щоб забез-
печити максимальну відповідність 
управлінських впливів і координа- 
ційних дій органів державної влади 
та місцевого самоуправління існу-

ючим потребам і закономірностям 
функціонування сфери пожежної 
безпеки, а також відповідним тенден-
ціям та сучасним умовам; по-друге, 
формувати найбільш раціональні та 
ефективні взаємозв’язки між усіма 
компонентами системи державного 
управління сферою пожежної безпе-
ки з урахуванням співвідношень між 
об’єктами та суб’єктами управління; 
по-третє, підтримувати в раціональ-
ному (квазіоптимальному) і дієздат-
ному стані організаційну структу-
ру системи державного управління 
сферою пожежної безпеки для умов, 
що склалися чи складаються; по-чет-
верте, сприяти динаміці поступового 
зменшення суспільних витрат на дер-
жавне управління, використовуючи 
президентський курс на децентра-
лізацію; по-п’яте, знаходити більш 
ефективні та гнучкі форми і спосо-
би, а також прогресивні за європей-
ським та світовим досвідом напрями 
здійснення державного управління 
сферою пожежної безпеки, особли-
во в умовах можливого виникнення 
значних ризиків, небезпек і загроз у 
сфері пожежної безпеки (рис. 1) [2,  
с. 53–59].

Аналіз міжнародної статистики за 
останні десятиліття дозволяє зроби-
ти висновок про постійне зростання 
пожеж у переважної більшості країн 
світу. Встановлена закономірність 
того, що при зростанні чисельності 
населення на 1 % кількість пожеж 
збільшується приблизно на 5 %, а 
збитки від них зростають десь на  
10 %. Якщо врахувати темпи зростан-
ня населення на нашій планеті: від 
1,6 млрд осіб на початку ХХ ст. до  
5,5 млрд — на початку ХХІ ст., то ста-
ють зрозумілими темпи зростання 
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Рис. 2. механізми державного управління сферою пожежної безпеки в Україні
Джерело: складено автором на оcнові [5]

механізми державного управління 
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Забезпечення адекватності 
запитам об’єктів, якими 

управляють у межах сфери

Внутрішні цілі

Компонент самої 
системи державного 
управління сферою 
пожежної безпеки

пожежної небезпеки, що зумовлено, 
насамперед, збільшенням масштабів 
господарської діяльності людини та 
негативними наслідками від викори-
стання людиною результатів науко-
во-технічного прогресу. При цьому 
одночасно значно зростають сукупні 
збитки від пожеж, кількість жертв і 
не лише людських. Сьогодні навіть 
найрозвиненіші економічні країни 
відчувають серйозні збитки від по-
жеж: тільки прямі збитки в середньо-
му становлять 0,3–1 % ВВП [4]. 

Відповідно до прогнозів, зробле-
них на підставі пожежної статисти-

ки, у світі щорічно можуть гинути на 
пожежах майже 100 тис. осіб, більше 
1 млн осіб — травмуватися, понад  
4 млн осіб — отримувати важкі опіко-
ві травми. Матеріальні втрати від по-
жеж нараховують десятки мільярдів 
дол. США. Щорічно тільки на лікві-
дацію майже 6 млн пожеж на планеті 
потрібно близько 300 млн м3 води.  

Крім того, доцільно звернути ува-
гу, що для подальшого вдосконален-
ня механізмів державного управлін-
ня сферою пожежної безпеки можна 
умовно поділити на зовнішні та вну-
трішні цілі (рис. 2).

Рис. 1. об’єкти управлінських впливів з позиції розвитку сфери пожежної безпеки
Джерело: складено автором на оcнові [3]
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Таким чином, чим більше та швид-
ше розвивається світове суспільство, 
наука і техніка, чим динамічніші 
темпи приросту промисловості, тим 
актуальнішою постає і проблемати-
ка забезпечення потрібного рівня 
пожежної безпеки. Не є винятком у 
цьому випадку й наша країна, хоча 
кількість населення України, на жаль, 
згідно з даними щорічної статистики 
з кожним роком скорочується. 

Однією з реальних причин ви-
никнення пожеж у нашій країні 
вважається зростання техногенних 
катастроф, імовірність яких висока 
внаслідок максимального вичерпан-
ня ресурсів техніки та технологій, 
різних засобів та обладнання, виго-
товлених ще за часів Радянського 
Союзу і які використовуються для 
забезпечення життєдіяльності лю-
дини, а також негативного впливу 
людського фактору на стан пожежної 
безпеки. Про небезпеки виникнення 
різноманітних техногенних ката-
строф в Україні, починаючи з 2005 р., 
попереджував ще у 2000 р. (табл. 1) 
[6].

Сумними прикладами україн-
ських техногенних катастроф, що 
супроводжувалися пожежами, стали: 
пожежа на складах 275-ї бази збері-
гання артилерійських боєприпасів 
біля села Новобогданівка Запорізь-
кої області  (2006), коли вогонь охо-
пив площу близько трьох гектарів; 
загоряння 15 цистерн з жовтим фос-
фором, що слідували з Казахстану до 
Польщі (2007) і перекинулися біля 
села Ожидів у Львівській області; 
пожежа на станції зі зберігання от-
рутохімікатів “Отрадноє” у Джан-
койському районі в Криму (2009), у 
результаті якої згоріло близько 160 т 

отрутохімікатів; пожежа у м. Світ-
лодарськ Донецькій області на Угле-
горській теплоелектростанції ДАЕК 
“Центренерго” на другому блоці піс-
ля вибуху (2013); тривала пожежа 
на нафтосховищі під м. Васильків 
(2015), вибухи на арсеналі боєприпа-
сів Балаклія (2017), вибух снарядів 
під Вінницею (2017) [7].

Щодня у країні в середньому ви-
никає близько 150 пожеж, а інко-
ли й більше, унаслідок яких гинуть 
десять і одержують травми п’ятеро 
осіб, вогнем знищується 55 будинків 
і до 10 одиниць техніки. Переваж-
на більшість лісових пожеж (90 %) 
штучного походження і припадає 
на приміські зони. При цьому треба 
наголосити, що вогонь вважається 
однією з відомих і дуже небезпечних 
світових стихій, якщо він виходить 
з-під контролю. 

Поряд з цим Закон України “Про 
основи національної безпеки Украї-
ни” взагалі не визначає пожежну без-
пеку як складову національної безпе-
ки. Цього не було зафіксовано свого 
часу і в Законі України “Про пожеж-
ну безпеку”, хоча людина, матеріаль-
ні та природні ресурси суспільства 
вважаються об’єктами національної 
безпеки України. Саме вони втрача-
ються через пожежі при одночасно-
му погіршенні стану навколишнього 
середовища та загальної екологічної 
ситуації. Як показують реалії, забез-
печення пожежобезпечних умов жит-
тєдіяльності громадян і суспільства 
залишається невнесеним до пріори-
тетів національних інтересів нашої 
держави. При цьому слід звернути 
увагу на те, що навіть основні напря-
ми державної політики з питань на-
ціональної безпеки ніяким чином не 
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зачіпляють питання пожежної безпе-
ки [8, с. 80–84].

Унаслідок існування зазначеної 
ситуації, пожежна безпека спри- 
ймається більшістю українського  
суспільства лише на побутовому 
рівні як профілактика та гасіння  
пожеж, а пожежній безпеці, як най-
важливішій складовій національ- 
ної безпеки, не приділяється належ-
на увага з боку державних інститу-
цій. 

Не зовсім глибоке, на наш погляд, 
розуміння важливості пожежної 
безпеки як пріоритетної складової 
національної безпеки зумовлюється 
також і тим, що збитки, які виника-
ють унаслідок виникнення пожеж, не 
завжди розраховуються належним 
чином. На нашу думку, розрахунки 
тільки сукупності відомих збитків 
не може викривати всіх витрат, які 
практично несе держава і суспіль-
ство за наслідками пожеж. Найбільш 
наочним прикладом можна вважати 
наслідки пожежі в лісі. За резуль-
татами пожежі розраховуються у 
грошовому еквіваленті тільки прямі 
збитки. Крім того, якщо порахувати 
всі витрати і збитки, то можуть бути 
отримані колосальні цифри, які пере-
вищуватимуть у багато разів ті, офі-

ціальна фіксація яких здійснюється 
після кожної пожежі [9, с. 120–137].

У зв’язку із зазначеним треба на-
голосити, що питання пожежної без-
пеки як складової національної без-
пеки не нова, але й досі залишається 
без ефективних рішень, найперше на 
законодавчому рівні. 

Нині не існують релевантні кіль-
кісні показники та критерії оціню-
вання рівня пожежної безпеки, неви-
значені взаємозв’язки з показниками 
національної безпеки, кількісна осно-
ва яких, своєю чергою, також зали-
шається не достатньо дослідженою, 
хоча наукових праць за цим напря-
мом опубліковано чимало [10].

Для виправлення ситуації пропо-
нується знову повернутися до питан-
ня поновлення Закону України “Про 
пожежну безпеку” з урахуванням 
світового і європейського досвіду, 
а також внести до Закону України 
“Про основи національної безпеки 
України” зміни, що стосуються по-
жежної безпеки як окремої складової 
національної безпеки держави (див.  
табл. 2).

Здійснення механізмів державно-
го управління у сфері пожежної без-
пеки з позиції національної безпеки 
потребує максимізації ступеня реа-

Таблиця 1
основні причини пожеж в Україні на думку фахівців

№
пор.

Причини виникнення
Процентне  

відношення, %

1 Необережне поводження людини з вогнем 58–60

2 Порушення правил монтажу й експлуатації елек-
троустаткування та побутових електроприладів

18–20

3 Приладів опалення 11–12

4 Бешкетництва дітей з вогнем 7–8

5 Підпали 2

       Джерело: складено автором
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лізації потенційних можливостей не 
лише об’єктів управління, а й безпо-
середньо системи державного управ-
ління сферою пожежної безпеки в 
Україні. Це вимагає з’ясування суті 
ефективності механізмів державного 
управління сферою пожежної безпе-
ки. Під ефективністю механізму дер-
жавного управління сферою пожеж-
ної безпеки пропонується розуміти 
ступінь його впливу на досягнення 
поставлених державою цілей у сфе-
рі пожежної безпеки або на ступінь 
використання потенціалу сфери по-
жежної безпеки при формуванні си-
туаційних можливостей [11].

Показник ефективності Кеф ме-
ханізму державного управління 

сферою пожежної безпеки в уза-
гальненому вигляді може бути фор-
малізований як коефіцієнт корисної 
дії, що відображає ступінь викори-
стання потенціалу сфери пожежної 
безпеки:

      Кеф  = СтМ/ПтС,           

де СтМ — ситуаційні можливості, 
що реалізуються через відповідний 
механізм в умовах, які визначаються 
ситуацією, що склалася чи склада-
ється у сфері ПБ; ПтС — існуючий 
потенціал сфери ПБ на момент ви-
никнення ситуації. 

Ефективною буде вважатися ді-
яльність органів державного управ-
ління з використанням відповідних 

Таблиця 2
Необхідні зміни до закону України “Про основи національної безпеки України”

№ 
пор.

стаття закону Необхідні зміни

1 до абзацу 9 ст. 6 “Пріорите-
ти національних інтересів”

внести зміни щодо врахування пожежобезпечних 
умов життєдіяльності громадян і суспільства

2 до положень ст. 7 “Загрози 
національним інтересам і 
національній безпеці Укра-
їни”

додати новий абзац за напрямом сфери цивільно-
го захисту такого змісту: погіршення стану проти-
пожежного захисту об’єктів і зниження загального 
рівня пожежної безпеки у державі 

3 до ст. 8 “Основні напрями 
державної політики з пи-
тань національної безпеки”

напрямом сфери цивільного захисту, що пов’язані 
з підвищенням рівня ефективності пожежної без-
пеки

4 до ст. 6 “Пріоритети націо-
нальних інтересів”

забезпечення екологічно, пожежо- та техноген-
нобезпечних умов життєдіяльності громадян і 
суспільства, збереження навколишнього природ-
ного середовища та раціональне використання 
природних ресурсів

5 до ст. 7 “Загрози націо-
нальним інтересам і націо-
нальній безпеці України”

погіршення стану протипожежного захисту об’єк-
тів і зниження загального рівня пожежної безпеки 
у державі

6 до ст. 8 “Основні напрями 
державної політики з пи-
тань національної безпеки”

підвищення рівнів екологічної, пожежної; ядерної 
та радіаційної безпеки до норм і стандартів у від-
повідній сфері, в тому числі перетворення об’єкта 
“Укриття” Чорнобильської АЕС на екологічно без-
печну систему

     Джерело: складено автором
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механізмів, що забезпечує: своєчасне 
вироблення й ухвалення оптималь-
них (раціональних) рішень, які най-
більшою мірою відповідають кон-
кретній ситуації у сфері пожежної 
безпеки, успішне впровадження ос-
танніх, досягнення високого ступеня 
реалізації ситуаційних можливостей 
у межах наявного потенціалу сфери 
пожежної безпеки.  

Для забезпечення високого ступе-
ня ефективності державного управ-
ління сферою пожежної безпеки 
воно має здійснюватися відповідно 
до вимог, які до нього висуваються, 
розвиватися з урахуванням прита-
манних йому специфічних законів 
і сучасних світових тенденцій. Це, 
своєю чергою, вимагає наявності як 
критеріїв оцінювання ефективності 
механізмів державного управління 
сферою пожежної безпеки, так і ре-
алізації функції контролю для по-
будови інформаційного зворотного 
зв’язку [12].

До розуміння поняття “державне 
управління сферою пожежної без-
пеки” треба додати, на нашу думку, 
також і здатність керівництва, по-
садових осіб, інших ланок системи 
державного управління сферою по-
жежної безпеки якісно виконувати 
функції з керівництва й управління. 
Це викликає необхідність у форму-
ванні сукупності вимог до якостей 
керівників (управлінців) у системі 
державного управління сферою по-
жежної безпеки. 

Важливим аспектом удоскона-
лення механізмів державного управ-
ління сферою пожежної безпеки є 
застосування системного підходу з 
метою поєднати комплекс заходів 
з попередження, виявлення та лік-

відації або пом’якшення небезпек у 
сфері пожежної безпеки і наслідків 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
пожежами, незалежно від причин їх 
виникнення (табл. 3). 

Водночас розроблення та прак-
тичне використання такого підходу 
не означає одночасного та повного 
усунення чи зм’якшення усіх факто-
рів небезпек, що є неможливим, бе-
ручи до уваги обмеженість людських 
знань, технологій, а найголовні- 
ше — часу та ресурсів. Урахування 
цих обмежень означає необхідність 
ранжирування небезпек, виділення 
сукупності пріоритетних загроз у 
сфері пожежної безпеки.

Ефективне вирішення такого 
складного завдання можливе на за-
садах концепції прийнятного ризи-
ку. Сутність концепції виявляється 
у визначенні прийнятного ризику  
як компромісу, нерідко вимушеного, 
між трьома сторонами. По-перше, 
державними органами, які уповно-
важені ухвалювати рішення з пи-
тань пожежної безпеки. По-друге, 
населенням, яке часто інакше оцінює 
масштаби і серйозність ризиків, що 
виникають, або існуючих у тих чи 
інших регіонах і районах, і тому не 
завжди задовольняється діями зга-
даних державних органів. По-третє, 
бізнес-структурами та корпораціями, 
об’єкти чи діяльність яких станов-
лять потенційну або реальну загрозу 
стану пожежної безпеки і які, зазви-
чай, мають значні можливості для 
лобіювання своїх інтересів в органах 
законодавчої та виконавчої влади 
[13].

На нашу думку, загалом концеп-
ція прийнятного ризику може бути 
покладена в основу формування дер-
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жавної політики не лише у сфері по-
жежної безпеки, а й в основу держав-
ної політики щодо захисту населення 
та території України від будь-яких 
надзвичайних ситуацій, що можна 
зробити у межах існуючої в Україні 
Єдиної державної системи цивільно-
го захисту.

Разом з правовим, адміністра-
тивним і теоретико-методологіч-
ним інструментарієм удосконален-
ня державного управління сферою 
пожежної безпеки в Україні дуже 
великого значення мають набува-
ти відповідні економічні механізми. 
Важливість економічних механізмів 

у вирішенні проблем пожежної без-
пеки виявляється не тільки в тому, 
щоб правильно порахувати чи спро-
гнозувати втрати від пожеж. Більш 
важливішим, на наш погляд, є вве-
дення у дію ефективних механізмів 
стимулювання практичної діяльно-
сті щодо профілактики та попере-
дження виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з пожежами, а 
також залучення необхідних для цьо-
го інвестицій. 

Висновки. Таким чином, удо-
сконалення підходу до державного 
управління у сфері пожежної безпеки 
у нових умовах ринкового господарю-

Таблиця 3
Науково-теоретичні засади механізмів здійснення державного управління  

сферою пожежної безпеки
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Закони  
та теоретичні  
засади

Сукупність законів боротьби з вогнем під час пожеж; 
сукупність законів державного управління, специфіч-
них для сфери пожежної безпеки; теоретичні підходи 
до рефлексії механізмів державного управління сфе-
рою пожежної безпеки; науково-теоретичні підходи 
до розроблення та ухвалення управлінських рішень у 
сфері пожежної безпеки

Принципи Принципи реалізації механізмів державного управлін-
ня сферою пожежної безпеки; принципи вибору ме-
тодів; принципи формування управлінських рішень у 
сфері пожежної безпеки; механізм формування та реа-
лізації управлінських рішень у сфері пожежної безпеки

Концепції,  
механізми, моделі

Стратегія і механізм вибору методів; концептуальний 
підхід до оцінювання ефективності механізмів держав-
ного управління сферою пожежної безпеки; модель 
самоуправління в системі державного управління сфе-
рою пожежної безпеки; концепція впровадження ISO 
9001:2008 ДСНС

Термінологія Пожежна безпека; сфера пожежної безпеки; держав-
не управління сферою пожежної безпеки; механізм 
і принцип державного управління сферою пожежної 
безпеки; концепція формування вимог до якостей ке-
рівників у ДСНС щодо сфери пожежної безпеки; кон-
цептуальний підхід до розвитку механізмів сфери по-
жежної безпеки

   Джерело: складено автором
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вання та переходу значної кількості 
основних фондів у власність недер-
жавних структур має здійснюватися, 
на нашу думку, за такими напрямами: 
впровадження економічних важелів, 
що сприяють реалізації захисних за-
ходів, посиленню відповідальності та 
зацікавленості керівників потенцій-
но небезпечних об’єктів у зменшенні 
ризиків виникнення надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з виникненням 
пожеж; розроблення комплексу по-
даткових пільг, пільгових кредитів 
банків, державних інвестицій, а та-
кож жорстких санкцій для підпри-
ємств (установ, організацій), що по-
рушують вимоги пожежної безпеки; 
розвиток механізмів відшкодування 
населенню збитків від пожеж із фо-
ндів, що спеціально мають створюва-
тися, і шляхом страхування. 

Держава повинна завжди висту-
пати надійним гарантом обов’яз-
кового настання відповідальності 
організацій, що експлуатують небез-
печні виробничі об’єкти, установлю-
вати критерії для визначення розміру  
фінансового забезпечення цивіль-
ної відповідальності за шкоду, спри-
чинену в результаті надзвичайної 
ситуації, пов’язаної з виникненням 
пожежі; впровадження науково 
обґрунтованих підходів щодо оці-
нювання збитку від пожеж із за-
лученням незалежних експертних 
організацій; розвиток норматив-
но-правової бази по реалізації нагля-
дових функцій і забезпеченню персо-
нальної відповідальності керівників 
підприємств (установ, організацій) і 
органів виконавчої влади у сфері по-
жежної безпеки. 

При цьому основними показни-
ками в державному регулюванні слід 

вважати: частоту виникнення пожеж, 
збитки, затрати на заходи з попе- 
редження та ліквідації надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з виникненням 
пожежі і відвернений збиток.
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ШЛЯхи  УДоскоНАЛЕННЯ  систЕми  НАВЧАННЯ 
ФІЗиЧНоЇ  кУЛЬтУРи  І  сПоРтУ   

У  ВиЩих  НАВЧАЛЬНих  ЗАкЛАДАх

Анотація. Стаття присвячена вивченню проблемних моментів викладан-
ня фізичної культури у вищих навчальних закладах. Розглядаються про-
блеми організації занять фізичного виховання, недоліки сучасної системи 
процесу освіти, а також розкривається необхідність впровадження нових 
методів і способів навчання студентської молоді для досягнення освітніх ці-
лей, які сприяють збереженню і зміцненню здоров’я майбутнього покоління.

Визначено, що  інтерактивне навчання являє собою форму організації 
пізнавальної діяльності, є способом пізнання, яке здійснюється в формі 
спільної діяльності викладача і студента, коли всі учасники взаємодіють 
один з одним, обмінюються інформацією, разом вирішують задачі, моделю-
ють ситуації, оцінюють дії інших і свою власну поведінку тощо.

Передбачено, що основна мета інтерактивної форми проведення занять 
з фізичного виховання полягатиме в зануренні студентів у реальну атмо- 
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сферу ділового співробітництва, у вирішенні проблем, оптимальному виро-
бленні навичок та якостей майбутнього спеціаліста. Однак існують трудно-
щі використання даного методу в освітньому процесі, серед яких виділяють 
такі: незнання змісту методу, невміння використовувати його на практиці, 
нерозуміння його місця в структурі заняття, недовіра ефективності його ви-
користання у процесі навчання.

Доведено, що одним із перспективних напрямів удосконалення фізичного 
виховання студентів виступає розроблення наукових принципів моніторингу 
фізичного та рухового розвитку на основі залучення комплексу інформацій-
них і технологічних підходів, які будуть відповідати сучасному стану. Разом з 
цим принципові зміни розвитку цивілізації позначаються на змінах системи 
вимог, які висуваються як до спеціаліста, так і до системи освіти в цілому.

Ключові слова: фізичне виховання, інтерактивні методи навчання, здоро-
вий спосіб життя, фізичний стан студентів.

ПУТИ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  СИСТЕМЫ  ОБУЧЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ  И  СПОРТУ  В  ВЫСШИХ  УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблемных моментов 
преподавания физической культуры в высших учебных заведениях. Рассма-
триваются проблемы организации занятий физического воспитания, недо-
статки современной системы процесса образования, а также раскрывается 
необходимость внедрения новых методов и способов обучения студенче-
ской молодежи для достижения образовательных целей, которые способст-
вуют сохранению и укреплению здоровья будущего поколения.

Определено, что интерактивное обучение представляет собой форму ор-
ганизации познавательной деятельности, является способом познания, ко-
торое осуществляется в форме совместной деятельности преподавателя и 
студента, когда все участники взаимодействуют друг с другом, обменивают-
ся информацией, вместе решают задачи, моделирующие ситуации, оценива-
ют действия других и свое собственное поведение и т. п.

Предполагается, что основная цель интерактивной формы проведения 
занятий по физическому воспитанию будет заключаться в погружении сту-
дентов в реальную атмосферу делового сотрудничества, в решении проблем, 
оптимальном приобретении навыков и качеств будущего специалиста. Од-
нако существуют трудности использования данного метода в образователь-
ном процессе, среди которых выделяют следующие: незнание содержания 
метода, неумение использовать его на практике, непонимание его места в 
структуре занятия, недоверие эффективности его использования в процессе 
обучения.

Доказано, что одним из перспективных направлений совершенствования 
физического воспитания студентов выступает разработка научных принци-
пов мониторинга физического и двигательного развития на основе привле-
чения комплекса информационных и технологических подходов, которые 
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будут отвечать современному состоянию. Вместе с этим принципиальные 
изменения развития цивилизации сказываются на изменениях системы тре-
бований, которые предъявляются как к специалисту, так и к системе образо-
вания в целом.

Ключевые слова: физическое воспитание, интерактивные методы обуче-
ния, здоровый образ жизни, физическое состояние студентов.

WAYS  OF  IMPROVING  THE  SYSTEM  OF  TRAINING  OF  PHYSICAL  
CULTURE AND SPORTS  IN  HIGHER  EDUCATIONAL  INSTITUTIONS 

Abstract. This article is devoted to the study of the problem moments of 
teaching physical culture in higher educational institutions. He considers the 
problems of the organization of physical education, the shortcomings of the mod-
ern system of the educational process, as well as the need to introduce new meth-
ods and methods of teaching students to make educational goals that give to the 
preservation and strengthening of the health of the future generation.

It is determined that interactive learning is a form of organization of cogni-
tive activity, is a method of knowledge, which is carried out in the form of a joint 
activity of the teacher and the student, when all participants interact with each 
other, exchange information, solve problems together, simulate situations, evalu-
ate the actions of others and their own behavior, etc.

It is envisaged that the main goal of the interactive form of conducting physical 
education classes will be to immerse students in the real atmosphere of business 
cooperation, in solving problems, optimally developed skills and qualities of a fu-
ture specialist. However, there are difficulties in using this method in the educa-
tional process, among which are the following: lack of knowledge of the content 
of the method, inability to use it in practice, misunderstanding of its place in the 
structure of the class, mistrust of the effectiveness of its use in the learning process.

It is proved that one of the perspective directions of improvement of physical 
education of students is the development of scientific principles of monitoring 
of physical and motor development on the basis of involving a complex of in-
formation and technological approaches that will meet the current state. At the 
same time, the fundamental changes in the development of civilization affect the 
changes in the system of requirements, which are presented to both the specialist 
and the education system as a whole.

Keywords: physical education, interactive methods of teaching, healthy life-
style, physical condition of students.

Постановка проблеми. Соціаль-
но-економічні перетворення, які 
здійснюються в нашій країні в останні 
часи, мають прогресивний характер, 
однак породжують велику кількість 

проблем, які негативно впливають на 
фізичний стан населення, зокрема на 
студентську молодь. Важливо зазна-
чити, що фізичний стан і здоров’я на-
селення будь-якої країни є важливим 
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критерієм її благополуччя. Даний 
показник стає основою збереження 
і посилення людського потенціалу в 
інтересах національної безпеки дер-
жави.

Питання удосконалення фізич-
ного виховання у ВНЗ довгий час є 
увагою багатьох спеціалістів. На це 
звертає увагу той факт, що за остан-
ні десятиліття значно виросла кіль-
кість науково-дослідних робіт, які 
присвячені фізичному вихованню у 
навчальних закладах.

Слід також зазначити, що в існую-
чих умовах розвитку нашої держави 
спостерігається посилення соціаль-
ної значущості фізичної активності 
в суспільстві, підвищується її роль 
у здоровому способі життя. Визна-
чено, що фізична активність помір-
ної та високої інтенсивності прямо й 
опосередковано сприяє збереженню 
і зміцненню здоров’я. Водночас дані 
досліджень показують, що в Україні 
регулярно займаються спортом при-
близно тільки 20–30 % молоді, тоді 
як в економічно-розвинених країнах 
становить близько 60 %. При цьому 
зниження рівня фізичної активності 
у ВНЗ, разом з підвищенням нерво-
во-емоційного напруження, призво-
дить до погіршення стану здоров’я. 

Таким чином, актуальність ви-
вчення проблемних моментів викла-
дання фізичної культури та спорту у 
ВНЗ не викликає сумніву.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проблеми вдоскона-
лення фізичного виховання у ВНЗ 
протягом багатьох років є предме-
том пильної уваги провідних фа-
хівців, серед яких слід назвати та-
ких дослідників, як М. Д. Зубалій,  
А. С. Куц, С. М. Домбровська та ін.

Над різними питаннями в облас-
ті професійної фізичної підготовки 
студентів вищих навчальних закла-
дів плідно працювали Б. А. Ашмарін, 
Ю. П. Мічуда, Т. О. Лоза, А. О. Кух-
тій.

Однак реальна структура фізич-
ного виховання студентів у ВНЗ, 
заснована на діючих організацій-
но-методичних програмах, перестала 
задовольняти вирішення головного 
завдання — ефективного оздоров- 
лення та виховання студентів з пози-
ції усвідомленої обов’язкової рухової 
діяльності, а також особистої заці-
кавленості у всебічному розвитку 
особистості молодого фахівця.

Таким чином, актуальність теми 
дослідження викликана необхідні-
стю пошуку нових напрямів органі-
зації занять фізичною культурою і 
спортом студентів, які навчаються у 
вищому навчальному закладі.

Постановка завдання. Метою 
статті є визначення шляхів удо-
сконалення системи навчання фі-
зичної культури та спорту у вищих 
навчальних закладах, яка буде спри-
яти підвищенню мотиваційного та 
оздоровчого комплексу підготовки 
фахівців.

Виклад основного матеріалу.  
Науково-технічний прогрес нега-
тивно впливає на природну рухову 
активність і фізичний розвиток сту-
дентів. Комп’ютер не тільки актив-
но використовується у навчальному 
процесі, а й займає майже весь час у 
молоді. Також спостерігається зни-
ження рухової активності, яка, своєю 
чергою, знижує фізичні якості орга-
нізму студентів, погіршує стан їхньо-
го здоров’я і впливає на якість май-
бутніх спеціалістів.
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У зв’язку з цим заняття фізичною 
культурою в межах навчального про-
цесу займає важливе місце для під-
тримання рухової активності й фі-
зичного здоров’я студентів.

Нині ми можемо спостерігати до-
статньо негативну ситуацію рівня 
здоров’я і фізичної підготовленості 
студентів, а масштабність цієї про-
блеми потребує кардинальних рі-
шень. На практиці викладачі часто 
зіштовхуються з небажанням сту-
дентів активно займатися фізичними 
вправами та пропусками навчальних 
занять. Така проблема пов’язана з 
низьким рівнем зацікавленості сту-
дентів у цій дисципліні [1].

Крім цього, вплив засобів масової 
інформації не сприяє збільшенню 
любителів фізичної культури. Однак 
повноцінна пропаганда занять фізич-
ною культурою може здійснюватися 
в кожному окремому навчальному 
закладі. На наш погляд, було б пра-
вильно у ВНЗ організувати трансля-
цію власного спортивного каналу, 
який висвітлюватиме навчально-тре-
нувальні заняття, спортивні зма-
гання і свята за участю спортсменів 
закладу. В місцях відведених для па-
ління необхідно надавати наочну ін-
формацію, в тому числі звукову, яка 
пояснюватиме про шкоду для здо-
ров’я цієї пагубної звички.

Фізична культура завжди була 
сферою соціальної діяльності, яка 
спрямована на збереження і зміцнен-
ня здоров’я, а також сприяє розвитку 
психофізичних здібностей людини в 
процесі свідомо-рухової активності. 
Однак фізична культура в її сучас-
ному вигляді не може сприяти фор-
муванню здорового образу життя у 
студентів.

Ми припускаємо, що існують ок-
ремі недоліки фізичного виховання і 
розвитку студентів, які можна пояс-
нити впливом таких чинників:

1. Відсутність у вищих навчаль-
них закладах нашої країни необхід-
них умов для організації занять фі-
зичним вихованням і спортом, які 
сприяють збереженню та зміцненню 
здоров’я.

2. Недостатня кількість занять фі-
зичною культурою унаслідок змен-
шення кількості годин на дисципліну.

3. Відсутність матеріально-техніч-
них умов і фінансових можливостей 
для організації самостійної фізичної 
діяльності та активного дозвілля.

4. Недоліки у використанні в на-
вчальному закладі сучасних форм, 
методів і технологій фізичного вихо-
вання, здоров’я зберігаючих, іннова-
ційних та інтерактивних технологій.

5. Зниження зацікавленості сту-
дентів до фізичного виховання, за-
нять у спортивних секціях через 
вплив більш потужних факторів, се-
ред яких телебачення, розваги та Ін-
тернет.

6. Недостатнє число сучасних  
наукових та методичних розробок, 
які присвячені актуальним питанням 
розвитку фізичного виховання й ма-
сового спорту в освітніх організаціях.

7. Недостатній контроль за станом 
та результатами фізичного вихован-
ня, рухової активності фізичної під-
готовленості і впровадження здоро-
вого способу життя з боку викладачів 
та керівництва системи виховання.

8. Недостатня медична діагнос-
тика стану здоров’я студентів з боку 
медичних закладів.

9. Невідповідність між оплатою 
викладача фізичної культури і її ре-
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зультатами, які приводять до зни-
ження якості навчальної, організа-
ційної та спортивно-масової роботи з 
фізичного виховання.

10. Зниження соціокультурних, 
спортивних, дозвільних та інших 
закладів, що мають забезпечувати 
виховання і проведення змістовного 
дозвілля молоді, об’єктів інфраструк-
тури сприяння зайнятості студентів.

11. Ведення студентами нездоро-
вого способу життя: паління, вжи-
вання токсичних речовин, алкоголь 
тощо.

12. Недостатній рівень кадрового 
забезпечення місцевих і районних 
органів виконавчої влади з питань 
здорового способу життя серед дітей 
та молоді тощо.

Доречно зазначити, що одним із 
важливих компонентів, які складають 
структуру активності занять фізич-
ною культурою і спортом виступає 
внутрішнє бажання і зацікавленість 
нею у кожної окремої людини. Тому 
формування у молоді потреб фізич-
ної діяльності необхідно поставити в 
центр фізкультурно-оздоровчої робо-
ти кожного освітнього закладу.

Одним із перспективних напрямів 
удосконалення фізичного вихован-
ня студентів виступає розроблення 
наукових принципів моніторингу 
фізичного та рухового розвитку на 
основі залучення комплексу інфор-
маційних і технологічних підходів, 
які мають відповідати сучасному ста-
ну [2]. Водночас принципові зміни 
розвитку цивілізації позначаються 
на змінах системи вимог, які пред-
ставляються як до спеціаліста, так і 
до системи освіти загалом.

Рівень сучасного виробництва 
викликає постійну необхідність удо-

сконалення системи вищої освіти та 
професійного рівня спеціалістів до 
обраної діяльності. У зв’язку з цим, 
на наш погляд, система виховання у 
вищих навчальних закладах потре-
бує ретельного вдосконалення [3]. 
Тому виникає необхідність викори-
стання методів та засобів професій-
ної і прикладної фізичної культури 
при розвитку фізичних якостей у 
формуванні та вдосконаленні ру-
хових навичок, які сприяють ефек-
тивному та успішному оволодінню 
виробничими процесами, а також 
вихованню необхідних психофізич-
них якостей майбутніх спеціалістів. 
Необхідність такого напряму, об-
ґрунтовується тим, що основою ме-
ханічного впливу занять фізичними 
вправами на успішність виробничої 
діяльності є перенесення навичок та 
вмінь, які були сформовані у процесі 
занять, на результати оволодіння на-
вичками й уміннями в нових сферах.

Слід зауважити, що на сучасно-
му етапі розвитку суспільства перед 
спеціалістами стоять вимоги високо-
го рівня. Однак сьогодні ми можемо 
спостерігати тенденцію поступаль-
ного зменшення частки м’язових зу-
силь при професійній діяльності. Це 
сприяє зниженню імовірності пря-
мого “перенесення” ефекту занять 
фізичними вправами на сферу про-
фесійної діяльності. При цьому ми 
не виключаємо можливості іншого 
“перенесення”, яке може виражати-
ся в тому, що загальне підвищення 
рівня функціональних можливостей 
організму разом з індивідуальним 
здоров’ям та рівнем адаптаційного 
потенціалу, які досягаються засоба-
ми та методами фізичної культури, 
позитивно позначатимуться на про-
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фесійній діяльності майбутніх спеці-
алістів.

Як уже зазначалося, на сьогод-
ні ми маємо досить низький рівень 
здоров’я у молоді. Зростає кількість 
студентів, у яких відзначаються від-
хилення у стані здоров’я [4]. Як по-
казує практика, чинна сьогодні мето-
дика викладання фізичної культури є 
ефективною не для всіх. Це поясню-
ється тим, що у навчальних групах 
об’єднані студенти з різним рівнем 
фізичної підготовленості, працездат-
ності та здоров’я. Саме тому, на наш 
погляд, необхідно впроваджувати в 
освітній процес інтерактивні методи 
навчання, які будуть орієнтовані на 
значно ширшу взаємодію студентів 
не тільки з викладачем, а й між со-
бою, включаючи тим самим актив-
ність студентів у процесі навчання до 
справ фізичного виховання.

Інтерактивним є таке навчання, 
яке ґрунтується на психології люд-
ських відносин та взаємодії [5]. У 
діяльності викладача головне місце 
займає група студентів, співзалеж-
них між собою, які стимулюють і ак-
тивізують один одного. Використан-
ня інтерактивних методів найбільше 
впливає на інтелектуальну актив-
ність духу змагання та суперництва, 
який з’являється при колективній 
взаємодії. Дія такого психологічного 
феномену подібна зараженню, коли 
один з учасників освітнього проце-
су здійснює мимовільний вплив на 
іншого. Інакше кажучи, студентів 
нового покоління потрібно готови-
ти так, щоб вони могли ефективно й 
успішно оволодівати тією технікою, 
яка існує сьогодні, та передбачати 
можливу появу нової. Студенти ма-
ють бути підготовленними до по-

дальшого розвитку науки та техніки. 
Тому навчання і виховання молодого 
покоління повинно орієнтуватися на 
майбутнє [6].

Інтерактивні методи характеризу-
ються врахуванням низки переваг, а 
саме [7]:

• потреб сучасних студентів;
• тенденції розвитку суспільства 

загалом;
• тенденцій розвитку вищих на-

вчальних закладів;
• тенденцій розвитку методики 

викладання.
Для реалізації вказаних переваг 

інтерактивних методів викладання 
фізичної культури потрібно розроби-
ти нові програми, які будуть врахову-
вати такі закономірності [8]:

• навчання має бути прямо пропо-
рційним кількості отриманого задо-
волення від процесу навчання;

• правильна підготовка і практика 
повинні запобігати низькій продук-
тивності навчання;

• такі програми мають впливати 
на підвищення мотиваційного рівня 
студентів до занять, при цьому сту-
денти повинні мати власну мотива-
цію, а не враховувати зовнішні фак-
тори.

Таким чином, інтерактивне нав-
чання становить форму організації 
пізнавальної діяльності, є способом 
пізнання, яке здійснюється у формі 
спільної діяльності викладача і сту-
дента, коли всі учасники взаємодіють 
один з одним, обмінюються інформа-
цією, разом вирішують задачі, моде-
люють ситуації, оцінюють дії інших і 
свою власну поведінку тощо.

Ми передбачаємо, що основна 
мета інтерактивної форми прове-
дення занять з фізичного виховання 
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буде полягати в зануренні студентів 
в реальну атмосферу ділового спів-
робітництва, у вирішенні проблем, 
оптимальному вироблені навичок 
та якостей майбутнього спеціаліста. 
Однак існують труднощі викори-
стання цього методу в освітньому 
процесі, серед яких вирізняють такі: 
незнання змісту методу, невміння 
використовувати його на практиці, 
нерозуміння його місця у структурі 
заняття, недовіра ефективності його 
використання у процесі навчання [9].

Водночас стає очевидним, що ви-
користання інтерактивного методу 
навчання змінює роль викладача, 
підвищуючи його роль в організації 
навчального процесу. Так, він має 
завчасно підготовлювати необхідні 
завдання, створювати напрям занят-
тя фізичного виховання, контролю-
вати час і порядок виконання наміче-
ного плану [10]. Все це говорить про 
те, що викладач повинен використо-
вувати творчий підхід в організації та 
проведенні занять.

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Умови розвитку 
сучасного суспільства припускають 
особливу важливість питань розвит-
ку особистості, а також підготовки її 
до активної форми життєдіяльності. 
Разом з комунікативними цінніс-
но-орієнтованими і пізнавальними 
видами діяльності зростає роль фі-
зичної і спортивної культури, яка 
допомагає особистості в її прагненні  
реалізувати себе, розкрити потенцій-
ні фізичні, психологічні і духовні си-
ли і можливості.

За допомогою використання су-
часних засобів і методів фізичного 
виховання і фізкультурно-оздоро-
вчої роботи в усіх ланках освіти про-

тікає процес закладення основ для 
забезпечення і розвитку соціального 
і духовного здоров’я молодого поко-
ління.

Проблеми зміцнення і збереження 
здоров’я, а також залученням до сис-
тематичних занять фізичною куль-
турою студентів вищих навчальних 
закладів є запорукою збереження 
нації. Тільки спільними зусиллями 
державних інститутів, працівників 
освіти та охорони здоров’я їхнє рі-
шення буде найбільш ефективним і 
успішним.
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ПРАВоВЕ  РЕгУЛЮВАННЯ  ВІДНосиН  У  сФЕРІ 
ЗДІЙсНЕННЯ  ФІНАНсоВого  коНтРоЛЮ  

ЩоДо  ДІЯЛЬНостІ  ВиЩих  НАВЧАЛЬНих  
ЗАкЛАДІВ

Анотація. У статті узагальнено існуючі підходи до визначення терміна 
“фінансовий контроль”. Детально проаналізовано Закон України “Про осві-
ту”, Положення “Про державну аудиторську службу” та Концепцію розвит-
ку державного внутрішнього фінансового контролю. Досліджено стан та 
перспективи внутрішнього та зовнішнього фінансового контролю у вищих 
навчальних закладах. Обґрунтовано, що за законність та правову обґрунто-
ваність прийнятих рішень відповідає юридичний відділ, у штаті якого — ба-
жана посада фахівця зі спеціальними знаннями у галузі діяльності бюджет-
ної установи. На зазначену особу покладаються повноваження та обов’язки 
щодо отримання та використання коштів з бюджетів з досягненням макси-
мального результату.  В рамках здійснення внутрішнього фінансового контр-
олю доцільною є побудова інформаційно-комунікаційної системи контролю 
та опрацювання єдиних методично-організаційних засад контролю через 
розроблення Положення про здійснення внутрішнього контролю, посадо-
вих інструкцій працівників та Методичних вказівок зі здійснення внутріш-
нього контролю.
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Відзначено, що фінансовий контроль як окрема сфера досліджень завжди 
користувався попитом та викликав чималий інтерес. Враховуючи наскрізний 
характер фінансового контролю, логічними є його особливість та унікальність 
у різних сферах здійснення. Неможливо застосувати єдині уніфіковані знан-
ня з фінансового контролю — кожній галузі властиві свої нюанси. 

Визначено, що фінансовий контроль посідає провідне місце у діяльно-
сті ВНЗ, й за умови якісного його здійснення результати перевершать усі 
сподівання. Наявність законодавчого масиву, який регламентує процедуру 
здійснення фінансового контролю, права та повноваження контролюючих 
органів не є запорукою успіху. Насамперед необхідно, щоб зазначені закони 
виконувалися та підконтрольні суб’єкти свідомо виконували вимоги зако-
нодавства  не через страх настання негативних наслідків, а через бажання 
ефективного, економного використання коштів з метою досягнення найкра-
щого результату.

Ключові слова: фінансовий контроль, правове регулювання, державний 
бюджет, неприбуткові організації, бюджетні установи, бізнес-проект, держав-
не управління, асигнування на освіту.

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЙ  В  СФЕРЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ,  

ПО  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫСШИХ  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЙ 

Аннотация. В статье обобщены существующие подходы к определению 
термина “финансовый контроль”. Осуществлен подробный анализ Закона 
Украины “Об образовании”, Положения “О государственной аудиторской 
службе” и Концепции развития государственного внутреннего финансового 
контроля. Исследовано состояние и перспективы внутреннего и внешнего 
финансового контроля в высших учебных заведениях.

Обосновано, что за законность и правовую обоснованность принятых 
решений отвечает юридический отдел, в штате которого — желаемая долж-
ность специалиста со специальными знаниями в области деятельности бюд-
жетного учреждения. На указанное лицо возлагаются полномочия и обязан-
ности по получению и использованию средств из бюджетов с достижением 
максимального результата. В рамках осуществления внутреннего финансо-
вого контроля целесообразно построение информационно-коммуникацион-
ной системы контроля и обработки единых методически-организационных 
основ контроля за разработку Положения об осуществлении внутреннего 
контроля, должностных инструкций работников и Методических указаний 
по осуществлению внутреннего контроля.

Отмечено, что финансовый контроль как особая сфера исследований 
всегда пользовался спросом и вызвал немалый интерес. Учитывая сквоз-
ной характер финансового контроля, логичными есть его особенность и 
уникальность в различных сферах осуществления. Невозможно применить 
единые унифицированные знания по финансовому контролю — каждой от-
расли присущи свои нюансы.
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Определено, что финансовый контроль занимает ведущее место в дея-
тельности вуза, и при условии качественного его осуществления результаты 
превзойдут все ожидания. Наличие законодательного массива, регламентиру-
ющий процедуру осуществления финансового контроля, права и полномочия 
контролирующих органов не являются залогом успеха. Прежде всего необ-
ходимо, чтобы указанные законы выполнялись и подконтрольные субъекты 
сознательно выполняли требования законодательства не из-за страха наступ-
ления негативных последствий, а из-за желания эффективного, экономного 
использования средств с целью достижения наилучшего результата.

Ключевые слова: финансовый контроль, правовое регулирование, госу-
дарственный бюджет, неприбыльные организации, учреждения, бизнес-про-
ект, государственное управление, ассигнование на образование.

LEGAL  REGULATION  OF  RELATIONS  IN  THE  FIELD  
OF  IMPLEMENTATION  OF  FINANCIAL  CONTROL,  

ACTIVITIES  OF  HIGHER  EDUCATIONAL  INSTITUTIONS 

Abstract. The article generalizes the existing approaches to the definition of 
the term “financial control”. A detailed analysis of the Law of Ukraine “On Educa-
tion”, the Regulation “On State Audit Office” and the Concept of Development 
of State Internal Financial Control are carried out. The state and prospects of 
internal and external financial control in higher educational institutions are in-
vestigated. 

It is substantiated that the legal department, in the state of which the specialist 
with special knowledge in the field of budget institution activity is desirable, is 
responsible for the legality and legal validity of the decisions taken. The specified 
person has the authority and responsibility for receiving and using funds from 
the budgets with the maximum achievement. In the framework of internal finan-
cial control, it is expedient to build an information and communication system for 
monitoring and processing of common methodological and organizational control 
principles through the development of the Regulations on the implementation of 
internal control, job descriptions of employees and the Guidelines for the imple-
mentation of internal control.

It is noted that financial control, as a separate field of research has always been 
in demand and caused considerable interest. Given the cross-cutting nature of 
financial control, it is logical that it is unique and unique in various areas of im-
plementation. Uniform unified financial control knowledge can not be applied — 
each industry has its own nuances.

It is determined that financial control occupies the leading place in the acti- 
vity of the University and, subject to its high quality, results will surpass all expec-
tations. The existence of a legislative framework regulating the procedure for the 
implementation of financial control, the rights and powers of controlling bodies 
is not a guarantee of success. First of all, it is necessary that the specified laws be 
fulfilled and the controlling entities deliberately comply with the requirements 
of the legislation not because of the fear of negative consequences, but because  
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of the desire for effective, economical use of funds in order to achieve the best 
result.

Keywords: financial control, legal regulation, state budget, non-profit organi-
zations, budgetary institutions, business project, state administration, allocations 
for education.

Постановка проблеми. Бажан-
ня стати невід’ємною частиною єв-
ропейської спільноти потребує від 
України дотримання певних вимог 
та відповідність встановленим стан-
дартам. Питання корумпованості 
державних органів неодноразово ста-
вали перепоною в досягненні запла-
нованих цілей, причиною недовіри з 
боку міжнародних фінансових уста-
нов та зарубіжних інвесторів. Одним 
із виявів корумпованості є різнома-
нітні протизаконні махінації з кошта-
ми державного бюджету, які спричи-
няють його неефективне та нецільове 
використання. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питанням правово-
го регулювання відносин у сфері 
здійснення фінансового контролю, 
щодо діяльності вищих навчальних 
закладів ґрунтовно займалися зару-
біжні та вітчизняні дослідники, та-
кі як: С. О. Шохин, Л. І. Вороніна,  
Е. Ю. Грачева, Є. Д. Соколова,  
Т. А. Панкратова, О. М. Откаленко, 
Н. С. Черниш, О. В. Стадніченко,  
І. М. Трохимчук та ін. Проте це пи-
тання потребує подальшого дослі-
дження.

Формулювання цілей статті. 
Метою статті є аналіз правового ре-
гулювання відносин у сфері здійс-
нення фінансового контролю, щодо 
діяльності вищих навчальних закла-
дів.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Наша держава вже багато 
років намагається зайняти своє “міс-
це під сонцем”, в якому буде добре 
всім її громадянам і кожний зможе 
задовольнити свої потреби, незва-
жаючи на те, що у всіх вони різні. 
Ефективному управлінню держави 
насамперед мають передувати висо-
кокваліфіковані фахівці, які отри-
мали якісну освіту і можуть конку-
рувати на ринку праці. Підвищення 
результативності надання послуг ви-
щою школою потребує ефективного 
використання коштів, які виділяють-
ся державою або іншим джерелом фі-
нансування. На сьогодні цей процес 
супроводжується різноманітними 
труднощами, викликаними недоско-
налістю нормативного та організа-
ційного регулювання. У сучасному 
світі освітні послуги є важливим 
елементом економічних відносин і 
потребують бізнес-підходу для отри-
мання фінансування та формування 
власних затрат, з метою досягнення 
максимального результату, який по-
лягає в ефективному та економічно-
му використанні коштів. 

Фінансовий контроль як окрема 
сфера досліджень завжди користу-
вався попитом та викликав чималий 
інтерес. Беручи до уваги наскрізний 
характер фінансового контролю, ло-
гічним є його особливість та унікаль-
ність у різних сферах здійснення. 
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Неможливо застосувати єдині уні-
фіковані знання з фінансового кон- 
тролю — кожній галузі властиві свої 
нюанси. 

Серед думок щодо визначення 
фінансового контролю ніколи не 
було одностайності. Кожний науко-
вець мав своє власне бачення, яке 
намагався обґрунтувати з наукової 
точки зору. Л. А. Савченко визначає 
фінансовий контроль як діяльність 
державних органів і недержавних 
організацій, самих господарюючих 
суб’єктів чи їх структурних підрозді-
лів, фізичних осіб, наділених відпо-
відними повноваженнями чи права-
ми, що спрямована на забезпечення 
законності, фінансової дисципліни, 
раціональності в ході мобілізації, роз-
поділу і використання фінансових 
ресурсів; публічний фінансовий кон-
троль — це регламентована правови-
ми нормами діяльність державних 
органів, органів місцевого самовря-
дування, інших публічних суб’єктів 
і недержавних організацій, господа-
рюючих суб’єктів чи їх структурних 
підрозділів, фізичних осіб, наділених 
відповідними повноваженнями чи 
певними правами, що спрямована 
на забезпечення законності й ефек-
тивності їх розподілу, перерозподілу 
і використання, а також законності, 
ефективності управління державним 
та комунальним майном [1, c. 44].

С. О. Шохін і Л. І. Вороніна роз-
глядають фінансовий контроль як 
міжгалузеву систему нагляду, наділе-
них контрольними функціями дер-
жавних і громадських органів за фі-
нансово-господарською діяльністю 
підприємств, установ і організацій 
з метою об’єктивної оцінки еконо-
мічної ефективності цієї діяльності, 

визначення законності і доцільності 
господарських і фінансових опера-
цій і виявлення резервів доходів дер-
жавного бюджету [2]. О. Ю. Грачева 
розглядає фінансовий контроль як 
діяльність уповноважених державою 
органів і організацій за дотриманням 
законності у процесі мобілізації, роз-
поділу, перерозподілу і використання 
грошових фондів держави і муніци-
пальних утворень з метою здійснен-
ня ефективної фінансової політики 
у суспільстві для забезпечення прав 
і свобод громадян [3, c. 14].

Не позбавлений особливостей і 
фінансовий контроль щодо діяльно-
сті вищих навчальних закладів. Його 
неможливо вивчити, не дослідивши 
законодавчий масив, який регламен-
тує порядок здійснення та повнова-
ження органів у зазначеній галузі. 

Стаття 78 ЗУ “Про освіту” закрі-
плює, що фінансування закладів, 
установ і організацій системи освіти 
здійснюється за рахунок коштів від-
повідних бюджетів, а також інших 
джерел, не заборонених законодав-
ством. Аналогічну норму містить ЗУ 
“Про вищу освіту”, а саме ст. 71 закрі-
плено, що фінансування державних 
закладів вищої освіти здійснюється 
за рахунок коштів державного бю-
джету на умовах державного замов-
лення на оплату послуг з підготовки 
фахівців, наукових і науково-педа-
гогічних кадрів та за рахунок інших 
джерел, не заборонених законодав-
ством, з дотриманням принципів ці-
льового та ефективного використан-
ня коштів, публічності та прозорості 
у прийнятті рішень; фінансування 
комунальних закладів вищої освіти 
здійснюється за рахунок коштів міс-
цевих бюджетів та інших джерел, не 
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заборонених законодавством; фінан-
сування приватних ВНЗ здійснюєть-
ся їх засновниками та з інших дже-
рел, не заборонених законодавством. 
ВНЗ державної форми власності ма-
ють встановлювати стандарти якості 
та ефективності наданих послуг, ад-
же такі установи існують за рахунок 
коштів платників податків, і є цілком 
зрозумілим, що вимоги, які висува-
ються до їх рівня, є більш жорстки-
ми, а очікування більш високими. 

Щорічно Законом про державний 
бюджет на відповідний рік встанов-
люється сума асигнувань на освіту, 
при цьому слід пам’ятати, що такі 
видатки є захищеними і їх розмір 
не може бути менше ніж 7 % ВВП і 
здійснюються вони за рахунок ко-
штів державного, місцевих бюджетів 
та інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством (ст. 78 
ЗУ “Про освіту”). Джерело та розмір 
фінансування встановлюються про-
фільними законами, чого, на жаль, не 
можна сказати про здійснення кон-
трольних заходів за використанням 
фінансових ресурсів. В ЗУ “Про осві-
ту” в ст. 69 міститься положення що-
до здійснення державного нагляду 
(контролю) з метою реалізації єдиної 
державної політики у цій сфері та 
забезпечення інтересів суспільства 
щодо належної якості освіти та освіт-
ньої діяльності. Про інші контрольні 
заходи, в тому числі відносно фінан-
сів, — не йдеться. З іншого боку, про-
фільний закон і не повинен містити 
повноваження та обов’язки органів 
фінансового контролю, адже це ок-
ремі сфери державного управління, 
які регламентуються різним законо-
давчим масивом. З’ясування повно-
важень органів необхідно розпочати 

з норм, закріплених у Бюджетному 
кодексі (БК) України. 

ВНЗ, у своїй більшості, функці-
онують за рахунок коштів держав-
ного бюджету, хоча передбачена для 
них можливість фінансування і з 
місцевих бюджетів та інших дже-
рел, не заборонених законодавством. 
Згідно зі ст. 22 БК України міністер-
ства є головними розпорядниками 
коштів. Не є винятком і Міністер-
ство освіти і науки. До повноважень 
головних розпорядників належать 
здійснення управління бюджетними 
коштами у межах встановлених бю-
джетних повноважень, забезпечен-
ня ефективного, результативного і 
цільового використання бюджетних 
коштів, організація та координація 
роботи розпорядників бюджетних 
коштів нижчого рівня та одержува-
чів бюджетних коштів у бюджетному 
процесі; здійснення внутрішнього 
контролю за повнотою надходжень, 
взяттям бюджетних зобов’язань роз-
порядниками бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачами бю-
джетних коштів і витрачанням ними 
бюджетних коштів; забезпечення ор-
ганізації та ведення бухгалтерського 
обліку, складання та подання фінан-
сової і бюджетної звітності у поряд-
ку, встановленому законодавством. 

Повноваження МОН у сфері фі-
нансового контролю прямо передба-
чені Кодексом. Глава 17 БК України 
містить перелік органів з перераху-
ванням основних контрольних пов- 
новажень, які мають забезпечити 
дотримання бюджетного законодав-
ства. ВРУ, як орган загальної ком-
петенції, також наділена повнова-
женнями на здійснення фінансового 
контролю на всіх стадіях бюджетно-
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го процесу, однак це не є її основною 
діяльністю. Тому пропонуємо більш 
детально розглянути повноваження 
органів спеціальної компетенції, про 
які згадано в кодексі. 

Міністерство фінансів Украї-
ни здійснює фінансовий контроль, 
якому притаманні риси загального 
управління. Воно наділено повно-
важеннями на здійснення контролю 
за дотриманням бюджетного зако-
нодавства на кожній стадії бюджет-
ного процесу як щодо державного 
бюджету, так і місцевих бюджетів. У 
разі виявлення порушень воно може 
зупиняти операції і в подальшому 
врахувати порушення під час вклю-
чення бюджетного запиту до Дер-
жавного бюджету. Положення про 
Міністерство фінансів містить пере-
лік повноважень та прав на їх реалі-
зацію, головним чином спрямованих 
на бюджетну та фінансову політику. 

Повноваження Казначейства 
України, як органу спеціальної ком-
петенції, спрямовані  на контроль за 
виконанням вимог бюджетного за-
конодавства. Фінансовий контроль 
ВНЗ державної форми власності вза-
ємозумовлений та взаємопов’язаний 
з бюджетним контролем. Контроль-
ні повноваження Державної казна-
чейської служби реалізуються під 
час ведення бухгалтерського обліку 
надходжень і витрат державного та 
місцевих бюджетів, складання та по-
дання розпорядниками та одержува-
чами бюджетних коштів фінансової 
і бюджетної звітності. Казначейство 
контролює відповідність кошторисів 
розпорядників бюджетних коштів 
показникам розпису бюджету, від-
повідність взятих розпорядниками 
бюджетних коштів бюджетних зо-

бов’язань відповідним бюджетним 
асигнуванням, паспорту бюджетної 
програми (у разі застосування про-
грамно-цільового методу в бюджет-
ному процесі). Казначейська система 
виконання державного бюджету зу-
мовлює повноваження зазначеного 
органу, які насамперед спрямовані 
на здійснення розрахунково-касових 
операцій розпорядників та одержу-
вачів бюджетних коштів. 

Правовідносини, що складають-
ся між ВНЗ та Державною фіскаль-
ною службою досить опосередковані. 
Бюджетні установи не є платниками 
податку на прибуток підприємств, за 
умови внесення їх до Реєстру непри-
буткових організацій. Однак вони 
залишаються податковими агентами 
працівників при сплаті податку на 
доходи фізичних осіб, єдиного соці-
ального внеску, а також на ВНЗ по-
кладений обов’язок справляння пла-
ти за землю. 

Найтісніші взаємини у сфері 
здійснення фінансового контролю у 
ВНЗ складаються з Державною ау-
диторською службою та Рахунковою 
палатою. Правова природа зазна-
чених контролюючих органів від-
різняється, але мета їх створення та 
функціонування єдина — здійснюва-
ти контроль за використанням (а Ра-
хункова палата — і за надходженням) 
коштів державного бюджету. 

Державна аудиторська служба є 
центральним органом виконавчої 
влади, головним завданням яко-
го є здійснення контролю за вико-
ристанням та збереженням коштів 
державного бюджету. Реалізує свої 
повноваження шляхом проведення 
державного фінансового аудиту, ін-
спектування, перевірки державних 
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закупівель та моніторингу закупівлі. 
Необхідна і мінімально достатня за-
дача фінансового контролю полягає 
в розкритті відступів від прийнятих 
стандартів і порушень принципів за-
конності, ефективності, результатив-
ності та економічності управління 
ресурсами.

Наявність фінансового контролю 
в бюджетній установі (ВНЗ) є обо- 
в’язковою умовою ефективної діяль-
ності в освітній сфері з метою попере-
дження, виявлення і припинення фі-
нансових правопорушень [4, с. 337].

Положення Про Державну ауди-
торську службу закріплює основні її 
завдання, серед яких: забезпечення 
формування і реалізація державної 
політики у сфері державного фінан-
сового контролю; здійснення держав-
ного фінансового контролю, спрямо-
ваного на оцінювання ефективного, 
законного, цільового, результативно-
го використання та збереження дер-
жавних фінансових ресурсів, необо-
ротних та інших активів, досягнення 
економії бюджетних коштів; надання 
у передбачених законом випадках 
адміністративних послуг. Діяльність 
координується Кабміном та про ре-
зультати роботи служба звітує перед 
виконавчою владою. Повноваження 
аудиторської служби різноманітні, 
виявляються в різних напрямах, од-
нак мета — це здійснення фінансо-
вого контролю. Орган фінансового 
контролю наділений юрисдикційни-
ми повноваженнями, що позитивно 
впливає на реалізацію його функцій, 
з подальшою можливістю притяг-
нення правопорушників до відпові-
дальності. 

Єдиним органом спеціальної ком-
петенції, повноваження на здійс-

нення фінансового контролю якого 
закріплені в Конституції України, 
є Рахункова палата. Неодноразово 
представниками наукової спільноти 
висловлювалися пропозиції ство-
рення єдиної системи державного 
фінансового контролю, на чолі з ви-
щим органом фінансового контро- 
лю, який визнаний INTOSAI та 
EUROSAI — Рахунковою палатою. 
Обґрунтовувалась доцільність коор-
динації процесом фінансового конт- 
ролю, створення єдиної інформацій-
но-комунікаційної системи з метою 
обміну інформацією про результати 
контрольних заходів, виявлено пра-
вопорушення, з подальшою можли-
вістю відстеження заходів, прийня-
тих на їх припинення, ліквідацію та 
притягнення до відповідальності 
за здійснення. У ст. 98 Конституції 
України закріплено, що контроль від 
імені ВРУ за надходженням коштів 
до державного бюджету та їх вико-
ристанням здійснює Рахункова па-
лата. Державний зовнішній фінансо-
вий контроль (аудит) забезпечується 
Рахунковою палатою шляхом здійс-
нення фінансового аудиту, аудиту 
ефективності, експертизи, аналізу та 
інших контрольних заходів. Будь-яка 
сфера діяльності бюджетної устано-
ви щодо надходження коштів до дер-
жавного бюджету та їх використання 
підконтрольна Рахунковій палаті. 
Під час проведення контрольних за-
ходів орган зовнішнього фінансового 
контролю має можливість побачи-
ти стан справ з усіх боків, виявити 
бюджетні розтрати та недоїмки. Все 
було б добре, якби не відсутність 
наділення юрисдикційними повно-
важеннями. У результаті здійснення 
заходів контролю (аудиту) Рахун-
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кова палата не може притягнути по-
рушників до відповідальності, тому 
звітує та передає матеріали до ВРУ, а 
у разі виявлення правопорушень ін-
формує про них правоохоронні орга-
ни. Відсутність можливості притяг-
нення до відповідальності знижує у 
суспільстві авторитет Рахункової па-
лати, нереагування правоохоронних 
органів на виявлені нею правопору-
шення спонукають до зловживання 
отримувачами та розпорядниками 
бюджетних коштів своїми правами 
та невиконання обов’язків. 

Українське суспільство на сьогод-
нішній день не готове виконувати 
вимоги законодавства без відсут-
ності санкцій за їх невиконання, ми 
обов’язково дійдемо до розповсю-
дження проведення аудиторських 
заходів з досягненням мети їх здійс-
нення, однак це буде пізніше. 

Заслуговує окремої уваги вну-
трішній фінансовий контроль у ВНЗ. 
Необхідність формування дієвої 
системи внутрішнього фінансового 
контролю ВНЗ зумовлена не лише 
тим, що вони є бюджетоотримува-
чами, а й провадження освітньої ді-
яльності фінансується із захищених 
видатків. Згідно зі ст. 55 Бюджет-
ного кодексу України, захищеними 
видатками бюджету визнаються ви-
датки загального фонду бюджету, 
обсяг яких не може змінюватися при 
здійсненні скорочення затверджених 
бюджетних призначень та визнача-
ються (в тому числі) на: підготовку 
кадрів вищими навчальними закла-
дами I–IV рівнів акредитації. 

Внутрішній фінансовий контроль 
становить самостійно організований 
процес перевірки виконання і забез-
печення реалізації управлінських 

рішень у сфері управління фінан-
сами з метою досягнення стратегіч-
них цілей і попередження кризових 
ситуацій [5]. Питанням організації 
та функціонування внутрішнього 
фінансового контролю ще у 2005 р. 
була присвячена Концепція розвит-
ку державного внутрішнього фінан-
сового контролю на період до 2017 р., 
яка мала на меті зміцнення фінансо-
вої дисципліни, оптимізацію витрат 
та сприяння раціональному вико-
ристанню бюджетних коштів, шля-
хом переходу від адміністративної  
до управлінської культури. Саме з 
цим, на наш погляд, пов’язана тен-
денція спроби використовувати ау-
дит замість контрольно-ревізійних 
заходів (одним з найпоширеніших є 
ревізія). 

Аудит має на меті виявлення недо-
ліків та надання рекомендацій щодо 
їх усунення, на відміну від ревізії — 
головною метою якої є притягнення 
до відповідальності, шляхом застосу-
вання, звичайно, штрафних санкцій. 
Першочерговою метою внутрішньо-
го контролю є забезпечення ефек-
тивності функціонування навчаль-
ного закладу, шляхом раціонального 
та цільового використання належних 
йому коштів та майна, дотримуючись 
вимог законодавства, надаючи висо-
коякісні освітні послуги та задоволь-
няючи потреби покупців (набувачів 
вищої освіти). У вірогідності резуль-
татів внутрішнього контролю має 
бути зацікавлений насамперед керів-
ник закладу. Вірогідна інформація за 
результатами здійснення контролю 
сприяє обґрунтованому прийняттю 
управлінських рішень, з урахуван-
ням сучасних вимог менеджменту 
до планування діяльності ВНЗ як 
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бізнес-проекту, від якого очікуються 
досягнення певних цілей. Володію-
чи інформацією про стан бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності 
можливо завчасно попередити бага-
то фінансових правопорушень, які 
можуть призвести до небажаних ре-
зультатів.

Систематичне здійснення вну-
трішнього фінансового контролю 
у навчальному закладі сприятиме 
встановленню та чіткому закріплен-
ню функціональних прав та обов’яз-
ків для реалізації покладених повно-
важень. Для належної дієвості слід 
передбачити матеріальну та інші 
види відповідальності, передбачені 
законодавством. 

У системі внутрішнього фінансо-
вого контролю окрім аудиту виділя-
ють внутрішній адміністративний 
контроль, який на рівні розпорядника 
бюджетних коштів слід представити 
як систему організації та здійснення 
контрольних заходів, спрямованих 
на перевірку відповідності проце-
сів, виконуваних операцій та/або 
прийнятих рішень розпорядчими 
документами установи, дорученням 
керівництва, повноваженням та від-
повідальності працівників [6, с. 189]. 

Висновки. Для досягнення мети 
внутрішнього фінансового контро- 
лю виконання перелічених вимог 
недостатньо. Основним критерієм 
успіху в забезпеченні ефективності 
діяльності розпорядників бюджет-
них коштів загалом та ВНЗ, зокре-
ма, є суворе виконання вимог НПА, 
що регламентують зазначену сфе-
ру правовідносин. За законність та 
правову обґрунтованість прийня-
тих рішень відповідає юридичний 
відділ, у штаті якого бажана посада 

фахівця зі спеціальними знаннями 
в галузі діяльності бюджетної уста-
нови. На зазначену особу поклада-
ються повноваження та обов’язки 
щодо отримання та використання 
коштів з бюджетів з досягненням 
максимального результату. В рамках 
здійснення внутрішнього фінансово-
го контролю доцільною є побудова 
інформаційно-комунікаційної си- 
стеми контролю та опрацювання  
єдиних методично-організаційних 
засад контролю через розроблення  
Положення про здійснення вну-
трішнього контролю, посадових ін-
струкцій працівників та Методичних 
вказівок зі здійснення внутрішнього 
контролю.

Фінансовий контроль посідає 
провідне місце у діяльності ВНЗ та 
за умови якісного його здійснення 
результати перевершать усі сподіван-
ня. Наявність законодавчого масиву, 
який регламентує процедуру здійс-
нення фінансового контролю, права 
та повноваження контролюючих ор-
ганів не є запорукою успіху. Насам-
перед необхідно, щоб зазначені за-
кони виконувалися та підконтрольні 
суб’єкти свідомо відповідали вимо-
гам законодавства не через страх на-
стання негативних наслідків, а через 
бажання ефективного, економного 
використання коштів з метою досяг-
нення найкращого результату.
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ДЕЦЕНтРАЛІЗАЦІЯ:  осНоВНІ  тЕоРЕтиЧНІ  
ПІДхоДи  До  ПоНЯттЯ

Анотація. У статті визначено та проаналізовано теоретичні аспекти де-
централізації як складової демократичної моделі управління; узагальнено 
сучасні підходи до децентралізації влади як важливої складової демократич-
них реформ в Україні; проаналізовано законодавчу базу проведення рефор-
ми; вказано на проблеми децентралізації в Україні та запропоновано рішен-
ня для удосконалення демократичних реформ; визначено, що впровадження 
децентралізаційних процесів сприятиме подальшому розвитку демократії в 
державі та стабілізації соціально-економічної ситуації. 

Відзначено, що децентралізація полягає у наданні місцевим органам 
влади максимальної кількості повноважень та бюджетних надходжень, що 
стане міцним підґрунтям стабільного розвитку об’єднаних територіальних 
громад, сприятиме зростанню відповідальності органів місцевого самовря-
дування за виконання взятих на себе зобов’язань щодо розвитку громади та 
забезпечить дотримання законодавчих документів. Обґрунтовано, що про-
цес децентралізації органів влади — це поштовх, який можливий при певних 
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кількісних змінах у суспільстві, результат трансформації державної влади, 
поділу влади, демократизації суспільства, забезпечення населення нових по-
літичних прав та свобод. 

Доведено, що на сьогодні виникла значна кількість передумов у соціаль-
но-економічній, політичній, культурній сферах життя українського суспіль-
ства, які можуть стати фундаментом для децентралізації органів влади.

Визначено, що для подальшого розвитку необхідною умовою є взає-
моузгодження різних законодавчо-нормативних документів стосовно пи-
тань розширення територіальних громад, самостійності та відповідаль-
ності у вирішенні завдань життєзабезпечення та розвитку територій міст, 
селищ та інших населених пунктів з урахуванням місцевої специфіки за 
рахунок ефективного децентралізаційного процесу з боку органів вико-
навчої влади.

Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, публічне управ-
ління, глобалізація, демократичні реформи.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ:  ОСНОВНЫЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ 
К  ПОНЯТИЮ 

Аннотация. В статье определены и проанализированы теоретические ас-
пекты децентрализации как составляющей демократической модели управ-
ления; обобщены современные подходы к децентрализации власти как важ-
ной составляющей демократических реформ в Украине; проанализирована 
законодательная база проведения реформы; указано на проблемы децент-
рализации в Украине и предложены решения для совершенствования де-
мократических реформ; определено, что внедрение децентрализационных 
процессов будет способствовать дальнейшему развитию демократии в госу-
дарстве и стабилизации социально-экономической ситуации.

Отмечено, что децентрализация заключается в предоставлении местным 
органам власти максимального количества полномочий и бюджетных по-
ступлений, станет прочной основой стабильного развития объединенных 
территориальных общин, будет способствовать повышению ответственно-
сти органов местного самоуправления за выполнение взятых на себя обяза-
тельств по развитию общества и обеспечит соблюдение законодательных до-
кументов. Обосновано, что процесс децентрализации органов власти — это 
толчок, который возможен при определенных количественных изменениях 
в обществе, результат трансформации государственной власти, разделения 
властей, демократизации общества, обеспечения населения новых полити-
ческих прав и свобод.

Доказано, что сегодня возникло значительное количество предпосылок в 
социально-экономической, политической, культурной сферах жизни укра-
инского общества, которые могут стать фундаментом для децентрализации 
органов власти.

Определено, что для дальнейшего развития необходимым условием яв-
ляется взаимоувязка различных законодательно-нормативных документов 



119

по вопросам расширения территориальных общин, самостоятельности и от-
ветственности в решении задач жизнеобеспечения и развития территорий 
городов, поселков и других населенных пунктов с учетом местной специфи-
ки за счет эффективного децентрализационного процесса со стороны орга-
нов исполнительной власти.

Ключевые слова: децентрализация, местное самоуправление, обществен-
ное управление, глобализация, демократические реформы.

DECENTRALIZATION:  THE  MAIN  THEORETICAL  APPROACHES 
TO  THE  CONCEPT 

Abstract. The article defines and analyses the theoretical aspects of decentral-
ization as a component of a democratic model of governance; summaries ge neral 
approaches to decentralization of power as an important component of demo-
cratic reforms in Ukraine; analyses the legislative basis for reform conduction; 
pointes to the problems of decentralization in Ukraine and proposes solutions 
for the improvement of democratic reforms; it is determined that the introduc-
tion of decentralization processes will contribute to the further development of 
democracy in the state and the stabilization of the social and economic situation. 

It is noted that decentralization is to provide local authorities with the maxi-
mum amount of authority and budget revenues that will become a solid founda-
tion for the stable development of the joint territorial communities, will increase 
the responsibility of local self-government bodies for fulfilling their commitments 
on community development and ensure compliance with legislative documents. 
It is grounded that the process of decentralization of government bodies is a push 
which is possible with certain quantitative changes in society, the result of the 
transformation of state power, division of powers, democratization of society, pro-
vision of the population of new political rights and freedoms.

It has been proved that today a considerable number of preconditions have 
emerged in the socio-economic, political, and cultural spheres of life of Ukrainian 
society, which can become the basis for decentralization of government.

It has been determined that for the further development the necessary condi-
tion is the mutual co-ordination of various legislative and normative documents 
concerning issues of territorial communities expansion, independence and re-
sponsibility in solving problems of life support and development of territories of 
cities, settlements and other settlements taking into account local specifics due 
to effective decentralization process on the part of bodies executive.

Keywords: decentralization, local self-government, public administration, 
globalization and democratic reforms.

Постановка проблеми. На сучас-
ному етапі розвитку української не-
залежної держави стратегія розвитку 

місцевого самоврядування уособлює 
в собі один з пріоритетних напрямів 
формування державної політики, то-
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му значна увага приділяється такій 
найбільш масштабній демократич-
ній реформі, яка повністю змінить 
систему управління та сприятиме її 
удосконаленню, — децентралізації. 
Це питання досить гостро та широ-
ко обговорюється в наукових колах, 
експертами та громадськістю.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Існує безліч підходів до 
визначення дефініції “децентраліза-
ція”. Певні аспекти щодо здійснення 
місцевого управління розглядалися у 
працях О. Батанова, С. Березовської, 
І. Бондаренко, О. Бориславської,  
Ю. Глущенко, М. Їжи, І. Литвина,  
Ю. Торохтія, А. Ткачука, М. Хонди  
та ін.

Упродовж тривалого часу питан-
ня децентралізації вивчали як один 
із засобів підвищення ефективності 
функціонування публічної влади не 
лише вітчизняні науковці та експер-
ти (І. Грицяк, М. Долішній, І. Ко- 
ліушко, І. Козюра, О. Копиленко,  
С. Максименко, Н. Плахотнюк,  
М. Харитончук та ін.), а й зарубіж-
ні (М. Кітінг, С. Ліпсет, М. Портер,  
В. Роккан, Е. Томпсон та ін.).

М. Бутко, С. Писаренко, С. Пухир, 
О. Хомик, С. Шульц акцентували 
увагу на необхідності узгодження 
стратегічних пріоритетів державної 
політики в Україні з євроінтеграцій-
ним вектором суспільного розвитку, 
наголошували на формуванні засад 
нової політики. 

Проблемам місцевих бюджетів 
присвятили свої дослідження такі 
науковці, як А. Буряченко, О. Ва-
силик, І. Волохова, В. Дем’янишин,  
В. Кравченко, Т. Рева та ін. У сво-
їх працях вони розглядали процес 
формування, виконання місцевих 

бюджетів, а також проблеми міжбю-
джетних відносин. 

Набуває актуальності та потребує 
висвітлення і вирішення питання 
чіткого розмежування повноважень 
між органами місцевого самовряду-
вання та органами виконавчої влади.

Метою статті є детальний аналіз 
поняття “децентралізація”, з’ясуван-
ня впровадження цього процесу на 
території України та визначення рі-
шень щодо вдосконалення системи 
публічного управління.

Виклад основного матеріалу. До 
найважливіших документів міжна-
родного права стосовно місцевого 
самоврядування зараховують Євро-
пейську хартію місцевого самовря-
дування. Цей документ є одним із 
головних джерел муніципального 
права європейських держав. 

Реформа місцевого самовряду-
вання, що проводиться в Україні, по-
кликана зробити систему управління 
більш спроможною. В основу рефор-
мування закладено такі принципи 
місцевого самоврядування, як [1]:

• принцип децентралізації, най-
перше фінансової, відповідно до яко-
го більшість повноважень та фінан-
сів на їх здійснення передаються на 
рівень громад; 

• принцип повсюдності, який оз-
начає, що місцеве самоврядування 
має здійснюватися на всій території 
України, тобто відсутні території, на 
які не поширюється юрисдикція те-
риторіальних громад; 

• принцип субсидіарності, який 
передбачає вирішення конкретних 
проблем на найближчому до повсяк-
денних потреб людей щаблі влади.

Субсидіарність — це організа-
ційний і правовий принцип, згідно 
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з яким спільнота вдається до будь-
яких заходів лише в тому разі, якщо 
вони ефективніші за відповідні за-
ходи на національному, регіональ-
ному або місцевому рівнях (виняток 
становлять сфери виняткової компе-
тенції Спільноти); один з основопо-
ложних принципів Європейського 
Союзу. Означає постійне оцінювання 
обґрунтованості дій ЄС з погляду на-
явних можливостей на національно-
му, регіональному та місцевому рів-
нях [2, с. 17].

Принцип субсидіарності — це роз-
поділ видів видатків між державним 
бюджетом та місцевими бюджетами, 
а також між місцевими бюджетами 
ґрунтується на необхідності макси-
мально можливого наближення на-
дання гарантованих послуг до їх без-
посереднього споживача [3]. 

У пункті 3 статті 4 Європейської 
хартії місцевого самоврядування 
принцип субсидіарності сформу-
льовано таким чином: “Муніципаль-
ні функції, звичайно, здійснюють-
ся переважно тією владою, яка має  
найтісніший контакт з громадяни-
ном. При наданні будь-яких інших 
функцій органом влади, необхід-
но враховувати обсяг та характер 
завдання, а також вимоги досягнен- 
ня ефективності та економічної ста-
більності”.

Основою для проведення рефор-
ми є законодавча база, тому 1 квітня 
2014 року була схвалена Концепція 
реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації 
влади в Україні [4], що стала стартом 
реформи, яка отримала назву “де-
централізація”. Концепцією визнача-
ються напрями, механізми, етапи та 
очікувані результати проведення ре-

форми та передбачається створення 
системи надання доступних публіч-
них послуг, становлення інститутів 
прямого народовладдя, задоволен-
ня інтересів громадян в усіх сферах 
життєдіяльності на відповідній те-
риторії, узгодження інтересів держа-
ви та територіальних громад. Існує  
кілька різних підходів до поняття 
“децентралізація”, зокрема:

• децентралізація означає та-
кий спосіб визначення та розмежу-
вання завдань та функцій, за якого 
більшість із них передається з рівня  
центральних органів на рівень ниж-
чий і стає власним завданням та пов-
новаженням органів нижчого рівня 
[5];

• децентралізація — це сукупність 
принципів або інституціональних 
механізмів, встановлених на рівні 
законів, які передають (делегують) 
деякі урядові повноваження нижчим 
органам влади, місцевим об’єднан-
ням або децентралізованим одини-
цям [6, с. 28];

• децентралізація — система 
управління, протилежна централіза-
ції, тобто розширення мереж ведення 
і влади місцевих адміністративних 
органів і установ суспільного само-
врядування [7, с. 752];

• децентралізація — це спосіб те-
риторіальної організації влади, при 
якому держава передає право на при-
йняття рішень з визначених питань 
або у визначеній сфері структурам 
локального чи регіонального рівня, 
що не входять у систему виконавчої 
влади і є відносно незалежними від 
неї [8];

• децентралізація як делегування 
повноважень — це тимчасова пере-
дача повноважень одними органами 
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державної влади іншим органам дер-
жавної влади або органам місцево-
го самоврядування, підприємствам, 
установам, організаціям [9, с. 54];

• під децентралізацією часто розу-
міється перерозподіл владних повно-
важень та обсягів компетенції між 
центральним та місцевими рівнями 
організації публічної влади зі змі-
щенням акценту на місцевий рівень 
у частині здійснення заздалегідь ок-
реслених і гарантованих державою 
функцій [10];

• децентралізація пов’язана з ре-
структуризацією або реорганізацією 
влади, внаслідок чого налагоджу-
ється система співвідповідальності 
між інститутами управління на цен-
тральному, регіональному та місце-
вому рівнях відповідно до принципу 
субсидіарності, таким чином, підви-
щуючи загальну якість і ефектив-
ність системи управління, одночасно 
сприяючи посиленню влади та мож-
ливостей субнаціональних рівнів  
[11, с. 5]. 

Проаналізувавши різні підходи 
до обґрунтування поняття, можна 
зробити такий висновок: децентралі-
зація — це вихідна умова для форму-
вання дієвих напрямів регіонального 
розвитку та впровадження ефектив-
них реформ на місцевому, регіональ-
ному та державному рівні.

Мета децентралізації полягає у 
“підвищенні ефективності роботи 
державного механізму й активізації 
розвитку регіонів та муніципалітетів 
на засадах демократії, а показника-
ми такої ефективності й активізації є 
повноцінне забезпечення прав, закон-
них інтересів та обов’язків місцевого 
населення, структурованого в кому-
нально-муніципальні та регіональні 

колективи, а також органи територі-
альної самоорганізації” [12, с. 140]. 

Децентралізація за означенням 
розподіляється на два типи: 

• адміністративна децентраліза- 
ція — означає розширення компе-
тенції місцевих адміністративних 
органів, які діють у межах цієї ком-
петенції самостійно і до певної міри 
незалежно від центральної влади; 

• демократична децентраліза- 
ція — передбачає створення розгалу- 
женої системи місцевого самовряду-
вання, коли місцеві справи вирішу-
ються не представниками централь-
ного уряду, а особами, обраними 
місцевим населенням [13, с. 152].

За суб’єктами та сферами впливу 
виокремлюють такі основні види де-
централізації:

• предметна децентралізація — 
професійне самоврядування як си-
стема управлінських взаємовідносин 
між усіма представниками певної 
професії, що реалізується визначе-
ною законом представницькою орга-
нізацією, яка перебуває під наглядом 
органів державної влади;

• територіальна децентраліза-
ція — формування органів публіч-
ної адміністрації, що забезпечують 
урядування в адміністративно-тери-
торіальних одиницях самостійно та 
незалежно від органів державної вла-
ди, перебуваючи поза їх ієрархічною 
системою та підпорядкуванням; 

• функціональна децентраліза-
ція — визнання самостійних та неза-
лежних спеціалізованих організацій 
суб’єктами владних повноважень із 
делегуванням їм права здійснювати 
певний обсяг завдань публічного ха-
рактеру, зокрема, щодо урядування 
та виконання відповідних функцій у 
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визначених законодавством сферах 
суспільного життя та згідно із вста-
новленим порядком [14, с. 15].

На думку О. Бориславської, де-
централізація — це доволі складне 
поняття, яке можна розкривати через 
його вплив на адміністративно-тери-
торіальний устрій держави, систему 
органів публічної адміністрації, роз-
поділ між ними функцій, повнова-
жень та фінансових ресурсів. 

Відомий німецький учений  
Ш. Бланкарт стосовно децентралі-
зації стверджував: “Структура де-
мократичної держави має сприяти 
максимальній реалізації преферен-
цій і пріоритетів громадян, що про-
живають на її території. З огляду на 
це доцільно дослідити, за яких умов 
колективні рішення відповідають 
преференціям громадян: коли вони 
приймаються на рівні величезної 
унітарної держави або численних не-
величких адміністративно-територі-
альних одиниць” [15, с. 74].

Децентралізація державного 
управління включає в себе переда-
вання частини повноважень націо-
нального рівня управління на міс-
цевий рівень. Певні зміни у сфері 
місцевого самоврядування спрямо-
вані на необхідність реалізації права 
громадян на участь в управлінні та 
створенні ефективної системи дер-
жавної влади на усіх рівнях. В іншо-
му випадку місцева влада є неефек-
тивною, структура її не відповідає 
потребам місцевого населення, зав-
дяки чому сповільнюється процес 
реформування.

Слід зазначити, що органи влади 
кожного року намагаються досягти 
балансу та запровадити ефектив-
ну систему управління за допомо-

гою законодавчих документів. Так,  
17 червня 2014 р. схвалено Закон 
України “Про співробітництво тери-
торіальних громад” — перший доку-
мент щодо реалізації реформи, що 
надає можливість територіальним 
громадам рухатися в напрямі поси-
лення власної спроможності.

Наступним кроком є ухвалення 
Верховною Радою України змін до 
Податкового та Бюджетного кодексів 
України. Внесені зміни визначають 
нову фінансову стратегію органів 
місцевого самоврядування, встанов-
люють новий розподіл загальнодер-
жавних податків та запроваджують 
нові місцеві податки. 

Подальшими документами ста-
ли Закон України “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад” 
від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII (ос-
новний документ, що дозволяє про-
вести укрупнення громад без вне-
сення змін до Конституції України) 
[16], Постанова Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Мето-
дики формування спроможних те-
риторіальних громад” від 8 квітня  
2015 р. № 214 та схвалення Верхов-
ною Радою України змін до Консти-
туції щодо децентралізації влади від 
31 серпня 2015 р. 

Відповідно до ст. 133 Конституції 
України [17] систему адміністратив-
но-територіального устрою України 
складають: Автономна Республіка 
Крим, області, райони, міста, райо-
ни в містах, селища і села. До складу 
України входять: Автономна Респу-
бліка Крим, Вінницька, Волинська, 
Дніпропетровська, Житомирська, За-
карпатська, Запорізька, Івано-Фран-
ківська, Київська, Кіровоградська, 
Львівська, Миколаївська, Одеська, 
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Полтавська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Харківська, Херсон-
ська, Хмельницька, Черкаська, Чер-
нівецька, Чернігівська області, мі-
ста Київ та Севастополь. Міста Київ 
та Севастополь мають спеціальний 
статус, який визначається законами 
України. В Донецькій та Луганській 
області відповідно до Закону України 
“Про особливий порядок місцевого 
самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей” 
запроваджується особливий порядок. 
Таким чином, в Україні функціонує 
трирівнева система адміністратив-
но-територіального устрою України. 

Станом на червень 2017 року [18], 
згідно з Реєстром договорів про спів-
робітництво територіальних громад 
було укладено 84 договори про спів-
робітництво між територіальними 
громадами України. Зазвичай ці до-
говори стосуються досить локальних 
проектів співробітництва, хоча є й 
деякі проекти про створення та утри-
мання спільного полігону для твер-
дих побутових відходів. Загалом цей 
закон буде найактивніше застосову-
ватися в зоні впливу великих міст на 
навколишні громади.

Станом на 15 липня 2017 р. в 
Україні вже було 413 об’єднаних те-
риторіальних громад, що мали сфор-
мовані органи місцевого самовря-
дування, ще понад 120 очікували на 
призначення виборів. В об’єднаних 
територіальних громадах прожи-
ває на даний момент 3,6 млн грома-
дян,  частка території яких становить  
16,7 % від усієї суверенної території 
України. Такі рішення органів ви-
конавчої влади сприяють зростан-
ню довіри людей до місцевої влади. 
На сьогодні місцева влада користу-

ється значно більшою довірою, ніж 
влада центральна: Президенту до-
віряють 7 %, Уряду — 3 %, Верхов-
ній Раді — 2 %, місцевій владі —  
12 %, експертам і науковцям — 11 %. 
Найвищий рівень довіри має влада 
у невеликих територіальних грома-
дах селищного чи міського типу (за 
даними соціологічного опитування, 
проведеного Радою Європи у грудні 
2016 р.) [19].

Впровадження системи децентра-
лізованого управління — складний 
та довготривалий процес, який має 
бути чітко та ретельно визначеним. 
Реформа децентралізації вимагає по-
стійної уваги та коригування, полі-
тичної та технічної підтримки з боку 
уряду. Слід звернути увагу, що в сві-
товій практиці ще досі немає єдиної 
моделі децентралізованого управлін-
ня, яку можна було б рекомендувати 
для застосування в усіх країнах.

Населення країни має усвідомлю-
вати сутність та значення своєї ді-
яльності, бачити кінцевий результат 
своєї праці, розуміти, що від кожного 
залежить добробут, стабільний еко-
номічний розвиток територіальних 
одиниць, їх фінансове забезпечення, 
виконання програм соціально-еконо-
мічного розвитку [20]. 

Висновки. В сучасних умовах 
становлення України як незалежної 
демократичної країни процес децен-
тралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування передба-
чає формування нової ефективної 
системи управління на державному, 
регіональному та місцевому рівнях. 
Децентралізація полягає у надан-
ні місцевим органам влади макси-
мальної кількості повноважень та 
бюджетних надходжень, що стане 
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міцним підґрунтям стабільного роз-
витку об’єднаних територіальних 
громад, сприятиме зростанню від-
повідальності органів місцевого са-
моврядування за виконання взятих 
на себе зобов’язань щодо розвитку 
громади та забезпечить дотримання 
законодавчих документів.

Процес децентралізації органів 
влади — це поштовх, який можли-
вий при певних кількісних змінах у 
суспільстві, результат трансформації 
державної влади, поділу влади, демо-
кратизації суспільства, забезпечення 
населення нових політичних прав та 
свобод. 

На сьогодні виникла значна кіль-
кість передумов в соціально-еконо-
мічній, політичній, культурній сфе-
рах життя українського суспільства, 
які можуть стати фундаментом для 
децентралізації органів влади.

На підставі розглянутої пробле-
ми для подальшого розвитку необ-
хідною умовою є взаємоузгодження 
різних законодавчо-нормативних до-
кументів стосовно питань розширен-
ня територіальних громад, самостій-
ності та відповідальності у вирішенні 
завдань життєзабезпечення та роз-
витку територій міст, селищ та інших 
населених пунктів з урахуванням 
місцевої специфіки за рахунок ефек-
тивного децентралізаційного проце-
су з боку органів виконавчої влади.
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ПУБЛІЧНЕ  УПРАВЛІННЯ  Як  ЕЛЕмЕНт  
ДЕЦЕНтРАЛІЗАЦІЇ  ВЛАДи  В  УкРАЇНІ:  

тЕоРЕтиЧНиЙ,  тЕхНоЛогІЧНиЙ  АсПЕкт  
тА  осоБЛиВостІ  ВПРоВАДЖЕННЯ  

ПУБЛІЧНого  УПРАВЛІННЯ  В  УкРАЇНІ

Анотація. У статті детально розкрито взаємозв’язок публічного управлін-
ня як елементу децентралізації влади в Україні та особливості впроваджен-
ня публічного управління в Україні. Розглянуто особливості нашої країни, 
які відрізняють її від європейських країн, які мають досвід впровадження 
публічного управління та контролю. Розглянуто основні технологічні ін-
струменти, які можуть використовуватися для впровадження публічного 
управління в Україні. Акцентовано увагу на публічному управлінні як на 
основному інструменті реалізації державної стратегії децентралізації.

Обґрунтовано, що розгляд нормативної бази стосовно проведення децен-
тралізації чітко вказує на необхідність виділення публічного управління, як 
основний момент залучення суспільства до державного керування на рівні 
територіальних громад. Стратегічно держава зробила усі необхідні кроки 
проведення відповідних реформ. Проте між стратегічним плануванням та 
практичною реалізацією досі існує нерегульована невизначеність, оскільки 
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на рівні як держави, так і територіальних громад існує невизначеність з ін-
струментами досягнення поставлених цілей. 

У статті акцентовано увагу на публічному управлінні як на основно-
му інструменті реалізації державної стратегії децентралізації. Розглянуто 
основ ні відмінності нашої країни від європейських країн, які вже успішно 
реалізували можливості публічного управління та шляхи подолання цих 
відмінностей.

Останній розділ статті присвячений безпосередньо сучасним технологіч-
ним можливостям, що можуть використовуватися для ефективної реалізації 
публічного управління на рівні територіальних громад. Розглянуто основні 
існуючі інструменти та шляхи їх використання, а також найперспективніші 
напрями реалізації публічного управління й умови їх ефективного впрова-
дження за підтримки держави і органів місцевого самоврядування.

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, технологіч-
не впровадження, децентралізація, територіальні громади, публічний кон-
троль, впровадження публічного управління.

ПУБЛИЧНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  КАК  ЭЛЕМЕНТ  ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
ВЛАСТИ  В  УКРАИНЕ:  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ,  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ  И  ОСОБЕННОСТИ  ВНЕДРЕНИЯ   
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ  В  УКРАИНЕ 

Аннотация. В статье подробно раскрыта взаимосвязь публичного управ-
ления как элемента децентрализации власти в Украине и особенности вне-
дрения публичного управления в Украине. Рассмотрены особенности нашей 
страны, которые отличают ее от европейских стран, которые имеют опыт 
внедрения публичного управления и контроля. Рассмотрены основные тех-
нологические инструменты, которые могут использоваться для внедрения 
публичного управления в Украине. Акцентировано внимание на публич-
ном управлении как на основном инструменте реализации государственной 
стратегии децентрализации.

Обосновано, что рассмотрение нормативной базы по проведению децент-
рализации четко указывает на необходимость выделения публичного управ-
ления, как основной момент привлечения общества к государственному 
управлению на уровне территориальных общин. Стратегически государство 
сделало все необходимые шаги проведения соответствующих реформ. Од-
нако между стратегическим планированием и практической реализацией до 
сих пор существует нерегулируемая неопределенность, поскольку на уров-
не как государства, так и территориальных общин существует неопределен-
ность с инструментами достижения поставленных целей.

В статье акцентировано внимание на публичном управлении как на 
основном инструменте реализации государственной стратегии децентрали-
зации. Рассмотрены основные отличия нашей страны от европейских стран, 
которые уже успешно реализовали возможности публичного управления и 
пути преодоления этих различий.
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Последний раздел статьи посвящен непосредственно современным 
технологическим возможностям, которые могут использоваться для эф-
фективной реализации публичного управления на уровне территориаль-
ных общин. Рассмотрены основные существующие инструменты и пути 
их использования, а также более перспективные направления реализации 
публичного управления и условия их эффективного внедрения при под-
держке государства и органов местного самоуправления.

Ключевые слова: публичное управление и администрирование, техноло-
гическое внедрение, децентрализация, территориальные общины, публич-
ный контроль, внедрение публичного управления.

PUBLIC  ADMINISTRATION  AS  AN  ELEMENT  OF   
DECENTRALIZATION  OF  POWER  IN  UKRAINE: THE  THEORETICAL,  

TECHNOLOGICAL  ASPECT  AND  PECULIARITIES  OF  THE   
INTRODUCTION OF  PUBLIC  ADMINISTRATION  IN  UKRAINE 

Abstract. The article details the relationship between public administration 
as an element of the decentralization of power in Ukraine and the peculiarities of 
the implementation of public administration in Ukraine. The peculiarities of our 
country that distinguish it from the European countries with experience of imple-
mentation of public administration and control are considered. The main techno-
logical tools that can be used to implement public administration in Ukraine are 
considered. The emphasis is on public administration as the main instrument for 
implementing the state decentralization strategy.

It is substantiated that consideration of the regulatory framework for decen-
tralization clearly indicates the need for the allocation of public administration as 
the main point of involving society in state governance at the level of territorial 
communities. Strategically, the state has taken all necessary steps to implement the 
relevant reforms. However, there is still unregulated uncertainty between strategic 
planning and practical implementation, as there is uncertainty at the level of both 
the state and territorial communities about the instruments for achieving the goals.

The article focuses on public administration as the main instrument for imple-
menting the state decentralization strategy. The main differences between our 
country and the European countries, which have already successfully implemen-
ted the possibilities of public administration and ways to overcome these diffe-
rences, are considered.

The last section of the article is devoted directly to modern technological ca-
pabilities that can be used for the effective implementation of public administra-
tion at the level of territorial communities. The main existing tools and ways of 
their use are considered. Separately, the most perspective directions of realization 
of public administration and conditions of their effective implementation with 
support of the state and local self-government bodies are considered. 

Keywords: public administration and administration, technological imple-
mentation, decentralization, territorial communities, public control, implemen-
tation of public administration.
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Постановка проблеми. Відповід-
но до законопроекту про внесення 
змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади) децентралі-
зація та делегування влади у сферу 
відповідальності місцевих громад є 
одним з найголовніших шляхів ре-
формування державного устрою. 
Відповідно до цього законодавчого 
акта було змінено низку норматив-
них документів, що стосувалися ке-
рування органами місцевого само-
врядування, бюджетного управління 
та керування органами влади на міс-
цях.

Метою цієї реформи є поширен-
ня прямого впливу територіальних 
громад на розвиток власного регіо-
ну та перерозподілення коштів. Втім 
одразу після прийняття цих законів 
постало питання реалізації прав та 
вимог місцевих громад в практич-
ній площині. Яким чином пов’язати 
законодавчі ініціативи на рівні дер-
жави з діяльністю активної частки 
громади безпосередньо в кожному 
окремому регіоні. 

Серед багатьох можливих варі-
антів розвитку регіональної децен-
тралізації відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Державної стратегії 
регіонального управління на період 
до 2020 року” [1–32] публічне адміні-
стрування було обрано як основний 
елемент, завдяки якому державна 
програма повинна втілюватися у 
життя.

У Конституції України [28] (ст. 5) 
чітко зазначено, що “народ здійснює 
владу безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування”. Отже, коли ми го-
воримо про публічну владу, то маємо 

на увазі владу, джерелом якої є на-
род. Коли ми говоримо про публічне 
управління, то, відповідно, маємо на 
увазі управління, участь у якому бере 
народ. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Основними розробника-
ми стратегії публічного управління 
в західній літературі є: Д. Кетлі [8],  
Д. Осборн [9], Л. Отул [11], Т. Пітерс 
[10], Д. Фельдман [5] та ін.

Детальний інтерес до феномену 
публічного управління викликав 
увагу з боку українських вчених, се-
ред яких можна виділити: В. Авер’я-
нова [21], В. Бакуменка [15; 16],  
О. Забужко [23], Ю. Ковбасюка [24; 
29], А. Колодій [22], І. Кресіної [31], 
В. Трощинського [24] та ін.

Виходячи з цього, основна ідея 
статті полягає в обґрунтуванні вико-
ристання публічного управління як 
якісно нової моделі реалізації дер-
жавного управління в умовах децен-
тралізації влади.

Процес еволюції соціально-еко-
номічної системи сприяв поступовій 
трансформації системи державного 
управління, що було закріплено у по-
станові Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження Державної стра-
тегії регіонального управління на пе-
ріод до 2020 року” [30].

Мета статті. Розкрити взаємо-
зв’язок публічного управління, як 
елементу децентралізації влади в 
Україні та особливості впроваджен-
ня публічного управління в Україні. 
Розглянути особливості нашої кра-
їни, які відрізняють її від Європей-
ських країн, які мають досвід впро-
вадження публічного управління та 
контролю, основні технологічні ін-
струменти, які можуть використову-
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ватися для впровадження публічного 
управління в Україні.

Акцентовано увагу на публічному 
управлінні як на основному інстру-
менті реалізації державної стратегії 
децентралізації.

Акумулювати накопичений світо-
вий досвід для виділення основних 
аспектів втілення реформи децен-
тралізації влади в Україні через по-
силення впливу територіальних гро-
мад завдяки інструменту публічного 
управління.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Основні кроки про-
ведення реформи децентралізації. 
Використання публічного управлін-
ня на кожному з етапів проведення 
реформи. Відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України “Про за-
твердження Державної стратегії ре-
гіонального управління на період до 
2020 року” [30] передбачено 5 кроків 
впровадження реформи і передачі 
повноважень та бюджетів від дер-
жавних органів влади органам місце-
вого самоврядування:

1. Визначення територіальної ос-
нови органів місцевого самовряду-
вання та виконавчої влади.

2. Розмежування повноваження 
між органами місцевого самовряду-
вання різних рівнів.

3. Розмежування повноважень 
між органами місцевого самовряду-
вання та виконавчої влади.

4. Визначення обсягів ресурсів 
для кожного з рівнів самоврядуван-
ня.

5. Підзвітність органів місцевого 
самоврядування перед виборцями і 
державою.

Використання публічного управ-
ління на кожному з етапів являє со-

бою сукупність дій по залученню 
територіальних громад до процесу 
Державного управління.

На першому етапі — Визначення 
територіальної основи органів місце-
вого самоврядування та виконавчої 
влади проводиться створення три-
рівневої системи адміністративно 
територіального устрою в Україні. 
Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України передбачено ство-
рення 27 регіонів, 120–150 районів, в 
яких проводить активну діяльність 
1500–1800 громад.

На цьому етапі передбачається 
публічне управління на рівні інфор-
маційного розмежування активної 
частини місцевих громад і залучення 
їх до відповідних рівнів місцевого са-
моврядування. 

На другому етапі — Розмежуван-
ня повноваження між органами міс-
цевого самоврядування різних рівнів, 
передбачається передача найбільш 
важливих для людей повноважень 
на найближчий до них рівень влади. 
Публічне управління на цьому рівні 
окрім інформаційної функції перехо-
дить до створення можливості місце-
вим громадам безпосередньо керува-
ти процесами забезпечення найбільш 
важливих на місцевому рівні функ-
цій, пов’язаних із забезпеченням ро-
боти місцевих органів самоврядуван-
ня стосовно найбільш важливих для 
місцевих громад питань.

На третьому етапі — Розмежу- 
вання повноважень між органами 
місцевого самоврядування та вико-
навчої влади, передбачається переда-
ча основних повноважень місцевих 
державних адміністрацій органам 
місцевого самоврядування. При цьо-
му державній владі повинно деле-
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гуватися лише право контролю за 
роботою місцевих органів самовря-
дування. 

На цьому етапі передбачено ак-
тивний діалог між місцевими органа-
ми самоврядування та територіаль-
ними громадами з метою визначення 
основних інструментів та процесів 
прийняття рішень стосовно управ-
ління процесами на рівні місцевих 
органів самоврядування. Завдяки 
проведенню двох попередніх етапів 
очікується, що активною частиною 
територіальних громад вже буде 
сформовано основні механізми та 
варіанти співпраці з місцевими орга-
нами самоврядування, завдяки чому 
ефективність публічного управління 
буде досягати максимально можли-
вого рівня. Закріплення основних 
умов співпраці на рівні місцевих 
процесів забезпечить подальшу 
плідну співпрацю територіальних 
громад з органами місцевого само-
врядування.

На четвертому етапі — Визна-
чення обсягів ресурсів для кожного 
з рівнів самоврядування, передбача-
ється створення бюджетів територі-
альних громад. При цьому завдяки 
основним інструментам співпраці 
між органами місцевого самовряду-
вання та територіальною громадою 
публічне управління буде полягати в 
безпосередньому визначенні спряму-
вання фінансових потоків  місцевого 
рівня на потреби, найбільш важли-
ві для цієї територіальної громади. 
Другим важливим елементом пу-
блічного управління є співпраця гро-
мад на рівні районів (регіонів) для 
об’єднання зусиль кількох громад 
при роботі над проектами районного 
(регіонального) значення.

На п’ятому етапі — Підзвітність 
органів місцевого самоврядування 
перед виборцями і державою, пе-
редбачається публічне управління у 
вигляді створення системи звітів та 
пояснень, що, з одного боку, будуть 
виконувати функцію звіту (зворот-
ного зв’язку) місцевих органів са-
моврядування по виконанню ними 
проектів перед територіальною гро-
мадою, з іншого — місцеві органи са-
моврядування звітуватимуть перед 
державою в розрізі забезпечення нею 
функцій контролю за використанням 
державних коштів.

Публічне управління в класично-
му розумінні визначається як вплив 
суб’єкта управління (що володіє пу-
блічною владою) на об’єкт — суспіль-
ство (суспільні процеси, відносини) 
відповідно до покладених на нього 
суспільно значущих функцій і повно-
важень [18]. Тобто публічне управ-
ління виникає як результат певного 
суспільного договору між державою і 
суспільством, коли владними повно-
важеннями наділяються відповідні 
органи і посадові особи [15, c. 25].

Суб’єктом і одночасно об’єктом 
публічного управління є громадян-
ське суспільство, недержавні орга-
нізації (різні самоврядні структури 
(громадські організації, об’єднання 
та їх органи), органи державної вла-
ди [4].

Безпосередньо управлінською 
ланкою суб’єктів управління є орга-
ни публічного управління: інститу-
ції, обрані шляхом прямих виборів, 
та їх виконавчі структури; посадові 
та службові особи, обрані шляхом 
прямих виборів; посадові та службо-
ві особи, призначені інституціями, та 
їх виконавчі структури.
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Таким чином, саме завдяки пу-
блічному управлінню реформа де-
централізації державної влади, пе-
редбачена постановою Кабінету 
Міністрів України “Про затверджен-
ня Державної стратегії регіонального 
управління на період до 2020 року” 
[30], має шанс переведення з теоре-
тичної в практичну площину.

Особливості впровадження пу-
блічного управління в Україні. При 
переході до моделі публічного ад-
міністрування необхідно брати до 
уваги ряд особливостей, що відрізня-
ють територіальні громади в Украї- 
ні від європейських країн, що вже 
пройшли шлях зі створення ефектив-
них систем публічного управління:

• значні розміри території краї- 
ни — за розмірами території Україна 
займає друге місце у Європі, при цьо-
му деякі області та міста переважа-
ють за розмірами навіть європейські 
країни. Відповідно до цього публічне 
адміністрування при впровадженні 
потребуватиме врахування геогра-
фічного (територіального) аспекта 
в сукупності з аспектом заселеності 
територій і вікового розподілу наяв-
ного населення;

• наявність застарілої інфра-
структури по всій території країни — 
більшість матеріальних активів у 
розпорядженні територіальних гро-
мад створені ще за часів СРСР, що 
відповідним чином позначається на 
їх стані і потребує модернізації одно-
часно практично за усіма напрямами, 
відповідно до чого публічне управ-
ління ресурсами бюджетів потребу-
ватиме створення державної програ-
ми модернізації інфраструктури, що 
підтримується і контролюється на 
містах органами місцевого самовря-

дування за допомогою інструментів 
публічного управління;

• наявність поляризації суспіль-
ства завдяки існуючій історичній си-
туації. На сьогоднішній день соціаль-
ні опитування свідчать про наявність 
у суспільства чітко протилежних 
поглядів як на розвиток країни в ці-
лому, так і щодо менш важливих пи-
тань. Відповідна поляризація знач-
но ускладнює процес налагодження 
публічного управління. За цим ас-
пектом публічне управління потре-
буватиме акцентування уваги на 
процесах, що об’єднує територіальну 
громаду (освіта, медицина, забезпе-
чення соціального захисту тощо). 
Водночас ряд питань, що стосуються 
курсу держави загалом повинні при-
йматися згідно із загальнодержав-
ною стратегією, не зважаючи на ви-
моги частини суспільства, що мають 
протилежну думку;

• наявність значної кількості ко-
рупційних процесів, що виникли 
упродовж років існування поперед- 
ньої системи державного управлін-
ня. Відповідно до світових рейтингів, 
Україна входить до однієї з найбільш 
корумпованих країн. Тому публіч-
не управління повинно взяти на се-
бе додаткову функцію публічного 
контролю за корупційними процеса-
ми через мережу громадських акти-
вістів та організацій. Іншим важли-
вим елементом є необхідність зміни 
виборчого законодавства у бік біль-
шої відповідальності представників 
влади перед територіальними грома-
дами, що їх обирають.

Врахування означених відмін-
ностей потребує принципової зміни 
існуючого європейського досвіду  
побудови публічного управління 
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при проведенні децентралізації в 
Україні.

Іншим аспектом, на який необхід-
но звертати увагу при впровадженні 
публічного управління, є наявність 
фіксованого розподілу суспільства 
за аспектами соціальної активності 
за наступними критеріями:

• соціально активна частина насе-
лення. Ця частина населення стано-
вить близько 10 % від загальної кіль-
кості людей. При цьому за віковим та 
соціальним статусом саме ця частина 
населення акумулює найбільший 
відсоток податкових надходжень до 
бюджетів територіальних громад;

• пасивна частина населення. Це 
інші 90 % населення і включає в себе 
практично весь спектр соціально-не-
захищеної частини суспільства (діти, 
пенсіонери, інваліди, безробітні то-
що).

Основною метою інструментів пу-
блічного управління при цьому є:

• залучення якомога більшої 
частки соціально активної частини 
населення до процесів публічного 
управління у галузі антикорупцій-
ної діяльності, прийнятті публічних 
рішень і акумуляції соціально актив-
ної частки населення в одному місці 
завдяки якісній інформаційній полі-
тиці та надання цій частці населення 
інструментів впливу на діяльність 
місцевих органів самоврядування;

• залучення якомога більшої част-
ки пасивної частини населення через 
надання інструментів впливу на про-
цеси, безпосередньо пов’язані з жит-
тям територіальної громади (освіта, 
медичне забезпечення, соціальне за-
безпечення тощо).

Врахування зазначених особли-
востей при перетворенні теоретич-

них основ державної стратегії де-
централізації у практичну площину 
дасть змогу перетворити публічне 
управління в ефективний інструмент 
керування державою.

Технологічний аспект впрова-
дження публічного управління. 
Досвід Європейських країн у галузі 
впровадження публічного управ-
ління у сукупності з швидким роз-
витком інформаційних технологій 
надає безмежний ряд можливостей 
для практичної реалізації публічного 
управління.

Сучасний рівень розвитку інфор-
маційних технологій дає змогу вико-
ристовувати низку інструментів для 
впровадження публічного управлін-
ня:

• соціальні мережі (Facebook) — 
згідно з проведеними опитуваннями 
на сьогодні обсяг української ауди-
торії в мережі Facebook становить 
майже 12 млн осіб (майже 1/4 насе-
лення країни). При цьому віковий та 
соціальний статус користувачів цієї 
мережі свідчить про належність її ко-
ристувачів до найактивнішої части-
ни населення. Відповідно до цього, 
починаючи з 2014 року, проводиться 
процес активного залучення корис-
тувачів даної мережі до публічного 
управління. Проте разом із охоплен-
ням аудиторії існує і ряд факторів, 
що ускладнюють публічне управлін-
ня за допомогою цього ресурсу:

• складність прив’язки окремого 
користувача до територіальної гро-
мади, до якої він належить за місцем 
проживання;

• складність використання ти-
пових елементів соціальної мережі 
Facebook при публічному управлінні 
окремої територіальної громади че-
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рез відсутність належного типового 
функціоналу соціальної мережі;

• складність розширення кола 
осіб, що приймають рішення у пу-
блічному управлінні через специфіч-
ну політику ідентифікації у соціаль-
ній мережі і належність цього ресурсу 
комерційній структурі іншої країни.

Проте, не дивлячись на ці міну-
си, Facebook може стати чудовим 
джерелом інформації для осіб, що 
бажають брати участь у публічному 
управлінні завдяки використанню 
його як електронного засобу масової 
інформації та джерела інформацій-
них повідомлень для представників 
територіальної громади. Виходячи 
зі співвідношення ціна-якість дане 
джерело інформації охоплюватиме 
значно більше потенційних читачів і 
користувачів, ніж регіональні друко-
вані видання місцевих органів само-
врядування, які використовувались 
ними ще за часів Радянського Союзу.

Іншим широким за обсягом і опе-
ративним інструментом інформу-
вання територіальної громади може 
стати Twitter, який, маючи істотні 
недоліки у вигляді обмеження в кіль-
кості друкованих символів у пові-
домленні, має плюси у вигляді не-
вибагливості до ресурсів мобільного 
пристрою, завдяки якому учасник 
публічного управління може отри-
мувати доступ до необхідної йому  
інформації. Як окремий інструмент 
інформування громади Twitter ви-
користовуватися не може, проте як 
допоміжний елемент до інформацій-
ної політики органу місцевого само-
врядування при використанні мере-
жі Facebook як основного джерела 
інформування цьому інструменту не 
має рівних.

Історичний досвід активних дій 
із самоврядування громади на тери-
торії нашої країни за часів Револю-
ції гідності та боротьби з військовою 
агресією Росії довів ефективність са-
ме такого поєднання джерел інфор-
мації при роботі з громадою. 

Наступним технологічним інстру-
ментом публічного управління, що 
може використовуватися, виходячи 
із сучасного розвитку технологій, 
може стати використання мобіль-
них додатків на базі Android. На 
сьогодні в Україні функціонує понад  
20 млн пристроїв на базі Android, що 
забезпечує технологічний рівень охо-
плення населення на рівні від 40 до 
50 %. Іншим плюсом використання 
саме такого інструменту публічного 
управління є технічна можливість 
створення функціоналу, що включа-
тиме усі необхідні інструменти для 
всіх аспектів публічного управління: 
прийняття управлінських рішень, 
затвердження витрат, антикоруп-
ційна діяльність та інші процеси. І 
наостанок — саме цей інструмент пу-
блічного управління забезпечує мак-
симально чітку ідентифікацію, що 
унеможливить штучне накручення 
голосів і махінацій з волевиявленням 
голосу громади при прийнятті управ-
лінських рішень у галузі публічного 
управління та адміністрування.

Перевагою такого інструмента  
перед загальнонаціональними бага-
торівневими веб-сервісами полягає 
у “роздробленні” аналогічних мо-
більних додатків по кожній терито-
ріальній громаді окремо. Таким чи-
ном, впровадження інструменту не 
буде зустрічати настільки великого 
спротиву з боку бюрократичного 
корупційного апарату порівняно із 
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загальнонаціональним впроваджен-
ням.

Водночас існування єдиного сер-
вісного центру, що відповідає за 
розроблення та обслуговування ти-
пового мобільного додатку та вста-
новлення екранів-стендів стає за-
гальнодержавною справою, оскільки 
виходить за межі функціонування та 
оплати розроблення мобільного до-
датку.

Отже, використання цього інстру-
менту має і певні недоліки:

• необхідність просування виго-
товленого мобільного додатку серед 
потенційних користувачів, що мож-
ливо тільки за умов існування дер-
жавної програми просування цього 
інструменту публічного управлін-
ня. Використання подібної держав-
ної програми надаватиме додаткові 
пільги учаснику територіальної гро-
мади при його згоді використовува-
ти мобільний додаток. Такий метод 
розширення мережі користувачів 
потребує як правильного технічного 
виконання (створення доступного і 
працездатного інтерфейсу), так і іс-
тотних зусиль по акумуляції даних з 
різних загальнодержавних баз та ін-
струментів. Проте при виконанні не-
обхідних умов за охопленням ауди-
торії та ефективності роботи цьому 
інструменту публічного управління 
не буде рівних.

Останній інструмент публічно-
го управління є функціонуванням 
веб-cервісів з питань, що пов’язані з 
публічним управлінням. На сьогодні 
Україна вже має позитивний досвід 
впровадження подібних онлайн-ре-
сурсів, найбільш ефективним з яких 
є загальнодержавна система заку-
півель “Prozorro”. Функціонал та 

ідентифікація, що забезпечується 
цим видом інструменту публічно-
го управління фактично відповідає 
аналогічним плюсам мобільних до-
датків, проте існують і мінуси, які ха-
рактерні для цього типу інструменту 
публічного управління та контролю:

• підвищені порівняно з мобіль-
ними додатками вимоги до безпеки 
(особливо, виходячи з великої імо-
вірності кібератак з боку Російської 
Федерації);

• необхідність значного розміру 
капіталовкладень;

• необхідність затвердження 
впровадження цього програмного 
продукту через протидію бюрокра-
тичного механізму.

Таким чином, на сьогоднішній 
день рівень розвитку інформаційних 
технологій дає можливість здійснити 
перехід до публічного управління у 
процесі проведення реформування 
децентралізації влади в країні за від-
носно незначний за часом період з 
максимальною ефективністю.

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Нині перед нашою 
країною стоїть важливе питання пе-
реходу до демократичної системи 
управління країною і вибору євро-
пейського вектору розвитку. Тож, 
беручи до уваги, що це питання, з 
урахуванням військової агресії Ро-
сійської Федерації, виходить за рам-
ки політичного чи економічного змі-
сту і стає питанням виживання нашої 
країни.

Розгляд нормативної бази щодо 
проведення децентралізації чітко 
вказує на необхідність виділення 
публічного управління як основно-
го моменту залучення суспільства 
до державного керування на рівні 
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територіальних громад. Стратегічно 
держава зробила усі необхідні кро-
ки проведення відповідних реформ. 
Проте між стратегічним плануван-
ням та практичною реалізацією досі 
існує нерегульована невизначеність, 
оскільки на рівні як держави, так і те-
риторіальних громад, існує невизна-
ченість з інструментами досягнення 
поставлених цілей. 

У статті акцентовано увагу на 
публічному управлінні як основно-
му інструменті реалізації державної 
стратегії децентралізації. Розглянуто 
основні відмінності нашої країни від 
європейських країн, які вже успішно 
реалізували можливості публічного 
управління та шляхи подолання цих 
відмінностей.

Останній розділ статті присвяче-
ний безпосередньо сучасним техно-
логічним можливостям, що можуть 
використовуватися для ефективної 
реалізації публічного управління на 
рівні територіальних громад. Роз-
глянуто основні існуючі інструменти 
та шляхи їх використання. Окремо 
розглянуто найбільш перспектив-
ні напрями реалізації публічного 
управління і умови їх ефективного 
впровадження за підтримки держави 
та органів місцевого самоврядуван-
ня.

Таким чином, розглянуто повний 
алгоритм впровадження децентралі-
зації при керуванні державою за до-
помогою технічного впровадження 
публічного управління з боку тери-
торіальних громад.

Напрямами подальших дослі-
джень буде безпосередній детальний 
розгляд сучасних технологій для пу-
блічного управління органами міс-
цевого самоврядування з боку гро-

мад та пошуком найоптимальніших 
варіантів за співвідношенням “ці-
на-якість” і найлегшими можливос-
тями для впровадження.
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ональною спрямованістю (сферою використання). Схарактеризовано типи 
стрес-тестування ризиків у банківській системі як інструменту державно-
го антикризового управління. Запропоновано базові методи проведення 
стрес-тестування в банківській системі як інструменту державного антикри-
зового управління. Акцентовано увагу на факторах, за яких стрес-тестуван-
ня є ефективним.

Визначено, що критеріями успішного виходу банківської установи з кри-
зи, крім виконання, можна вважати такі результати використання певних 
методів антикризового управління фінансовою діяльністю банку: припинен-
ня відтоку коштів клієнтів; створення достатнього запасу ліквідних коштів; 
досягнення оптимального балансу між активами і зобов’язаннями за строка-
ми; досягнення домовленості про реструктуризацію з усіма або абсолютною 
більшістю кредиторів; відсутність простроченої заборгованості банку перед 
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контрагентами; позитивні тенденції у поверненні боргів позичальниками, 
збільшення частки стандартних кредитів; стійка тенденція до скорочення 
збитків і згодом — зростання рівня прибутковості роботи; підвищення капі-
талізації з достатнім буфером капіталу на випадок стресових подій і стійкого 
перевищення регулятивного капіталу над статутним; стабілізація керівного 
складу на рівні правління та ключових підрозділів; закриття нерентабель-
них або неперспективних і довгострокових проектів розвитку бізнесу банку; 
завершення реструктуризації філійної мережі банку.

Ключові слова: антикризове управління, стрес-тестування, банківські ри-
зики, фінансова криза, державне управління, банківська система, держава.

СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ  КОМПЛАЕНС-РИСКОВ 
В  БАНКОВСКОЙ  СИСТЕМЕ  КАК  ИНСТРУМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  АНТИКРИЗИСНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация. Исследуются основные методы антикризисного управления 
финансовой деятельностью банков. Выделены составляющие элементы для 
разработки программы финансового оздоровления банков Украины при го-
сударственном антикризисном управлении. Описана типология стресс-те-
стирования по функциональной направленности (сферой использования). 
Охарактеризованы типы стресс-тестирования рисков в банковской системе 
как инструмент государственного антикризисного управления. Предложе-
ны основные методы проведения стресс-тестирования в банковской системе 
как инструмент государственного антикризисного управления. Акцентиро-
вано внимание на факторах, при которых стресс-тестирование является эф-
фективным.

Определено, что критериями успешного выхода банковского учреждения 
из кризиса, кроме выполнения, можно считать такие результаты исполь-
зования определенных методов антикризисного управления финансовой 
деятельностью банка: прекращение оттока средств клиентов; создание до-
статочного запаса ликвидных средств; достижение оптимального баланса 
между активами и обязательствами по срокам; достижение договоренности 
о реструктуризации со всеми или абсолютным большинством кредиторов; 
отсутствие просроченной задолженности банка перед контрагентами; поло-
жительные тенденции в возвращении долгов заемщиками, увеличение доли 
стандартных кредитов; устойчивая тенденция к сокращению убытков и впо-
следствии — рост уровня прибыльности работы; повышение капитализации 
с достаточным буфером капитала на случай стрессовых событий и устойчи-
вого превышения регулятивного капитала над уставным; стабилизация руко-
водящего состава на уровне правления и ключевых подразделений; закрытие 
нерентабельных или неперспективных и долгосрочных проектов развития 
бизнеса банка; завершение реструктуризации филиальной сети банка.

Ключевые слова: антикризисное управление, стресс-тестирования, бан-
ковские риски, финансовый кризис, государственное управление, банков-
ская система, государство.
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STRESS-TESTING  OF  COMPLEX  RISKS  IN  THE  BANKING  
SYSTEM,  AS  AN  INSTRUMENT  OF  STATE  ANTI-CRISIS  

MANAGEMENT 

Abstract. In the article the basic methods of crisis management of financial 
activity of banks are investigated. The constituent elements for the development 
of the program of financial rehabilitation of Ukrainian banks under the state anti-
crisis management have been identified. The typology of stress-testing according 
to the functional orientation (sphere of use) is described. The types of stress-test-
ing of risks in the banking system, as an instrument of state crisis management, are 
described. The basic methods of stress testing in the banking system as a tool of 
state crisis management are offered. The emphasis is on the factors in which stress 
testing is effective.

Determined that the criteria for a successful exit from the crisis of the bank-
ing institutions, in addition to these results can be considered the use of certain 
methods of crisis management financing activities Bank: stop outflow of customers; 
creation of sufficient reserve of liquid assets; Achieving an optimal balance between 
assets and liabilities by maturity; reaching an agreement on restructuring with all 
or an absolute majority of creditors; absence of arrears of the bank before contrac-
tors; positive tendencies in returning debts by borrowers, increase of share of stan-
dard loans; stable tendency to reduce losses and subsequently — increase of the 
level of profitability of work; raising capitalization with a sufficient buffer of capital 
in the event of stress events and a steady excess of regulatory capital over statutory; 
stabilization of the management at the level of government and key units; closure of 
unprofitable or unpredictable and long-term business development projects of the 
bank; completion of the restructuring of the bank's affiliate network.

Keywords: crisis management, stress testing, bank risks, financial crisis, pub-
lic administration, banking system, state.

Постановка проблеми. Сучасна 
економічна та фінансова криза, яка 
вибухнула останнім часом, розорює 
компанії, банки, страхові організа-
ції, підприємства, які закриваються і 
звільняють робітників, позбавляючи 
широкі верстви населення праці й 
засобів до існування. Водночас еко-
номічна криза в Україні почалася з 
проблем у банківському секторі. 

Таким чином, антикризове управ-
ління має готуватися ще тоді, коли 
банк знаходиться у нормальному 
стані, аби швидко “включити” ава-

рійний механізм порятунку, а не про-
водити експерименти з трансформа-
ціями. Актуальним є дослідження 
системи антикризового управління 
на основі стрес-тестування, адже 
управління представляє набір управ-
лінських рішень та їх реалізацію з ме-
тою відновлення нормального стану, 
усунення внутрішніх причин кризи 
та забезпечення готовності банку до 
нових випробувань. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питаннями побудови 
моделей, вибору ризик-факторів, 
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розробки сценаріїв, кількісними ви-
мірами стрес-тестування ґрунтовно 
займалися такі зарубіжні дослідники 
як К. Боріо, М. Дрехманн, Т. Ояма,  
Р. Ребонато та К. Цацароніс В Україні 
над цією проблематикою працюють 
П. Є. Житний, І. Б. Івасів, Т. Д. Ко- 
сова, Р. С. Лисенко, А. В. Максимо- 
ва, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова, 
С. М. Шаповалова та ін. У зв’язку з 
появою нових функцій стрес-тес-
тування після світової фінансової 
кризи невелика кількість досліджень 
присвячена вивченню ролі означе-
ного інструменту для забезпечення 
фінансової стійкості банківських 
систем у сучасних умовах. Тому це 
питання потребує більш детального 
дослідження.

Формулювання цілей статті. 
Метою дослідження є оцінювання 
стрес-тестування комплаенс-ризиків 
у банківській системі як інструменту 
державного антикризового управлін-
ня.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Важливою умовою 
розвитку економік є стабільність і 
надійність банківського сектору. За 
сучасних умов, які є наслідком роз-
гортання фінансово-економічної 
кризи в нашій країні, гостро постали 
питання неефективного антикризо-
вого менеджменту, а інколи – взагалі 
його відсутності.

Антикризове управління мож-
на вважати багатофункціональною 
та багатоаспектною системою, яка 
включає в себе велику кількість різ-
номанітних взаємопов’язаних еле-
ментів, що перебувають у певних від-
ношеннях і утворюють єдине ціле [1].

Крім того, з огляду на погіршення 
фінансового стану та збиткову діяль-

ність багатьох установ банків, низь-
кий рівень капіталізації та ліквідно-
сті, а також значне погіршення якості 
їх активів, існує об’єктивна потреба у 
розробленні належних заходів анти-
кризового управління, спрямованих 
на поліпшення фінансової діяльно-
сті банків та стабілізацію їх функ- 
ціонування загалом. Доцільно більш 
детально розглянути методи анти-
кризового управління фінансовою 
діяльністю банку (див. табл. 1).

Таким чином, функціонування 
банківських установ пов’язано з не-
обхідністю постійного уникнення 
негативних наслідків ризиків, які 
зумовлені їх поточною діяльністю 
та взаємозв’язком із зовнішнім се-
редовищем. Виходячи з цього, Наці-
ональний банк України повинен не 
тільки ідентифікувати ризики, а й 
виявити можливі для використання 
менеджментом банку альтернативи 
подолання наслідків настання не-
сприятливих подій. Ефективним ін-
струментом вирішення цієї проблеми 
виступає проведення стрес-тестуван-
ня, яке дає можливість надати кіль-
кісну оцінку ризиків, а також акцен-
тувати увагу керівництва банку на 
найбільш витратних аспектах діяль-
ності банківської установи в розрізі її 
фінансової безпеки.

Крім того, стрес-тестування дає 
змогу оцінити, наскільки конкрет-
ний банк або банківська система за-
галом є стійкими до “виняткових, але  
ймовірних шоків”. Воно покликане 
дати уявлення про наявні неспри-
ятливі сценарії, пов’язані з різними 
ризиками, та розмір капіталу, не-
обхідний для поглинання збитків у  
випадку настання шокового сцена-
рію [2].



146

Якщо банки перебувають у фазі 
кризи, яка загрожує подальшому їх 
існуванню і потребує негайного про-
ведення фінансового оздоровлення, 
яке полягає у відновленні плато-
спроможності банку та приведення 
фінансових показників його діяльно-

сті відповідно до діючих вимог. Для 
цього необхідно розробити програму 
фінансового оздоровлення (рис. 1).

Стрес-тестування — це загальний 
термін, що поєднує групу методів 
оцінювання впливу на фінансове ста-
новище організації несприятливих 

Таблиця 1
методи антикризового управління фінансовою діяльністю банків

№ 
пор.

основні методи  
антикризового  

управління

характеристика існуючих методик  
антикризового управління

1 Нормативно-правові розроблення внутрішніх нормативно-правових до-
кументів з антикризового управління фінансовою ді-
яльністю банку

2 Інформаційно-аналітичні попередня діагностика та прогнозування кризових 
процесів; проведення стрес-тестування; розроблен-
ня програм фінансового оздоровлення, планів анти-
кризового управління ліквідністю; оцінювання якості 
активів і пасивів

3 Організаційно- 
управлінські

розроблення і впровадження систем ризик-менедж-
менту; процедури реструктуризації; аутсорсинг; 
бенчмаркінг; скорочення персоналу; формування 
позитивного іміджу банку; закриття неприбуткових 
філій; відмова від неперспективних напрямів бізнесу

4 Фінансові диверсифікація ресурсної бази та активів; встанов-
лення внутрішніх фінансових нормативів і лімітів; 
залучення довгострокових ресурсів у вигляді інстру-
ментів капіталу та на умовах субординованого боргу; 
реструктуризація фінансової заборгованості; про-
даж активів; впровадження нових методів управління 
прибутком

Джерело: складено автором

Рис. 1. основні складові елементи для розроблення програми фінансового  
оздоровлення банків України при державному антикризовому управлінні

       Джерело: складено автором



147

подій, зумовлених як “виняткові, але 
можливі” (в англійському варіанті 
“exceptіonal but plausіble”) [3].

Фактично це тестування чутли-
вості або сценарне тестування з ме-
тою оцінки готовності страховика до 
можливих кризових ситуацій. 

Стрес-тестування широко вико-
ристовується для оцінювання ризи-
ку ліквідності, валютного ризику та 
ризику зміни процентної ставки.

Відповідно до українського за-
конодавства стрес-тестування — це 
метод кількісної оцінки ризику, який 
полягає у визначенні величини не-
узгодженої позиції, яка наражає банк 
на ризик, та у визначенні шокової ве-
личини зміни зовнішнього фактора 
[4].

За допомогою стрес-тестування 
визначаються особливо вразливі 
місця окремих сфер діяльності бан-
ків. При цьому очевидна доцільність 
комплексного підходу до стрес-
тестів повинна сприяти формуван-
ню єдиного підходу до управління 
різними ризиками, адже у кризовій 
ситуації одночасно реалізуються і 
взаємно підсилюються різнорідні 
ризики: коливання валютних курсів 
і котирувань збігаються із кризою 
міжбанківського ринку, затримками 
платежів по корпоративних креди-
тах і масовому вилученні клієнт-
ських ресурсів, що створює екстре-
мальне навантаження на банківську 
систему.

Для визначення ролі стрес-тесту-
вання у сучасному фінансовому про-
сторі вважаємо за доцільне розділити 
різні цілі цієї методики. Різноманіт-
ність підходів до стрес-тестування 
відображається в типології, запропо-
нованій МВФ (див. табл. 2) [5].

Здатність банку вчасно долати 
тимчасові та триваліші труднощі із 
фінансуванням деяких або всіх видів 
своєї діяльності з обґрунтованим рів-
нем витрат може залежати від адек-
ватності його офіційних антикризо-
вих планів. Антикризовий план для 
подолання проблем із ліквідністю 
повинен складатися із кількох ком-
понентів, які передбачають управлін-
ську координацію.

В антикризовому плані повинні 
описуватися процедури забезпечен-
ня вчасності та безперервності за-
пасу готівки чи інших високоліквід-
них активів, який дасть можливість 
управляти тимчасовим, неочікува-
ним дефіцитом грошових коштів. Ін-
шими компонентами антикризового 
плану мають бути збереження клі-
єнтських відносин із держателями 
зобов’язань, позичальниками, а та-
кож торговими та позабалансовими 
контрагентами [7].

Загалом доцільно виділити чоти-
ри типи стрес-тестів, враховуючи їх 
кінцеву мету (див. табл. 3).

Кожен банк може розробити влас-
ну процедуру проведення стрес-тес-
тування та запровадити свої моделі 
для аналізу впливу різних факторів 
ризику на фінансовий результат з 
урахуванням індивідуальності ризи-
кового портфеля та специфіки своєї 
діяльності. Світова практика перед-
бачає проведення стрес-тестування 
щоквартально. Беручи до уваги те, 
що в сучасних умовах спостерігаєть-
ся швидке поширення кризових по-
дій та прискорений розвиток екстре-
мальних ситуацій, банкам доцільно 
здійснювати оперативне стрес-тесту-
вання. Тому впровадження методик 
стрес-тестування для кожного банку 
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окремо має стати об’єктивною необ-
хідністю, а не обов’язковою нормою 
НБУ [9].

Крім того, звертаючи увагу на  
європейський досвід, можна виокре-
мити чотири базові методи про- 
ведення стрес-тестування (див.  
табл. 4).

Доцільно акцентувати увагу, що 
найпоширенішими методами здійс-

Таблиця 2
типологія стрес-тестування за функціональною спрямованістю  

(сферою використання)

характери-
стики

макро- 
пруденційний 

підхід

мікро- 
пруденційний 

підхід

Антикризове 
управління

Внутрішня 
система 

управління 
ризиками

Мета стрес- 
тестування

Виявити дже-
рела систем-
ного ризику та 
чутливі місця 
системи

Оцінити стій-
кість окремої 
інституції для 
регуляторних 
цілей

Надати під-
ґрунтя для 
рекапіталізації, 
реструктуриза-
ції і т. ін.

Управляти  
ризиками існу-
ючого порт-
феля

Організатор Центральні 
банки, макро-
пруденційні 
органи, МВФ

Регуляторний 
орган (мікро- 
пруденційний)

Мікро- та  
макропруден-
ційні органи

Фінансові 
інституції

Досліджувані 
шоки

Системні шоки, 
або події  
імовірні  
для певного 
сектору, групи 
установ

Специфічні  
для інституції 
з урахування 
макроеконо-
мічних прогно-
зів

Поточний 
системний 
ризик з особ- 
ливою увагою 
на ризики 
неплатоспро-
можності

Специфічний 
або системний 
ризик (залежно 
від інституції)

Об’єкт  
дослідження

Фінансовий 
сектор, банків-
ська система, 
системно важ-
ливі інституції

Окремі фінан-
сові інституції

Фінансові 
інституції,  
які опинилися  
у стані кризи

Окрема фінан-
сова інституція

Приклади Програма  
з оцінювання 
фінансового 
сектору (FSAP),  
Звіт з глобаль-
ної фінансової 
стабільності 
(GFSR)

Стрес-тести за 
Базельським 
підходом, 
Комплексний 
аналіз капіталу 
та огляду  
в США (CCAR), 
Стрес-тести ЄС 
(CEBS/EBA)

Програма  
з оцінювання 
капіталу нагля-
довими 
органами 
США (SCAP), 
Стрес-тести 
ЄС (CEBS/EBA)

Модель VAR від 
Дж. П. Морган 
(J. P. Morgan)

Джерело: складено автором на основі [6]

нення стрес-тестування в Україні є 
сценарний аналіз і аналіз чутливо-
сті. Сценарій стрес-тестування — це 
модель можливого розвитку подій 
під впливом різних факторів ризи-
ку. Сценарії стрес-тестування мають 
охоплювати всі передумови, виник-
нення яких може завдати серйозних 
ударів по фінансовій стабільності 
банку [10].
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Таблиця 3
типи стрес-тестування ризиків у банківській системі як інструмент державного 

антикризового управління

№ 
пор.

типи характеристика складових

1 Стрес-тестування  
як інструмент 
внутрішнього 
управління ризиками

Фінансові установи використовують стрес-тестування 
для оцінювання та управління ризиками власних інвес-
тицій. Одним із перших був J. P. Morgan, який запро-
вадив у середині 90-х років використання вартості під 
ризиком (VaR) для оцінювання ринкового ризику

2 Мікропруденційний 
аналіз 
(Microprudential 
analysis)

У рамках стандартизованого підходу Базель II потре-
бує від банків проведення стрес-тестів ринкового ри-
зику і, в деяких випадках, кредитного ризику, з метою 
визначення мінімального капіталу на їх покриття

3 Макропруденційний 
аналіз 
(Macroprudential 
analysis)

За останні два десятиліття багато країн почали вико-
ристовувати стрес-тести для аналізу загальносистем-
них ризиків. Цей аналіз дає змогу постійно проводити 
комплексний моніторинг стану фінансової системи, її 
внутрішніх взаємозв’язків, взаємодії з реальним секто-
ром, бюджетною сферою, а також із тенденціями роз-
витку світових фінансових і товарних ринків з метою 
забезпечення стабільного її функціонування

4 Стрес-тестування 
під час антикризового 
управління

Після світової фінансової кризи 2008–2009 рр., вико-
ристання стрес-тестів стало особливо необхідне для 
того, щоб оцінити, якою мірою ключові фінансові уста-
нови країн потребують рекапіталізації та державну до-
помогу

Джерело: складено автором на основі [8] 

Таблиця 4
Базові методи проведення стрес-тестування в банківській системі,  

як інструменту державного антикризового управління

№ 
пор.

Базові методи  
проведення  

стрес-тестування

коротка характеристика існуючих  
методів проведення стрес-тестування

1 2 3

1 Метод 
еластичностей

призначений для аналізу чутливості, що оцінює ризик як 
результат стандартної зміни ринкових показників, коли 
неможливо дати ймовірно визначену кількісну оцінку, що 
дала б змогу статистично визначити необхідну величину 
капіталу, резервів та ін.

2 Метод оцінювання 
втрат

пов’язаний з аналізом найбільш імовірних подій, або ви-
значенням втрат унаслідок реалізації економічних ризиків. 
У цьому випадку оцінювання ризику називають очікуваним 
ризиком, що на рівні окремої події може виглядати пара-
доксально. Проте очікуваним ризиком є найважливіша 
статистична характеристика позиції, а тому вона є осно-
вою для прийняття багатьох управлінських рішень
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Якщо історичні сценарії не мо-
жуть врахувати певних факторів 
ризику, то доцільно використовува-
ти гіпотетичні сценарії. Перевагами 
такого виду сценаріїв є можливості 
гнучкішого формулювання можли-
вих криз. Зазначені сценарії можуть 
застосовуватися для виявлення по-
дій, відносно яких портфель банків-
ських активів найбільш уразливий. 
Обов’язково потрібно передбачати 
те, щоб зазначені сценарії були ймо-
вірними та правдоподібними і відо-
бражали реальні факти історичних 
подій. Вибір сценаріїв залежить від 
багатьох факторів та має врахову-
вати взаємозв’язок між історичною 
подією та конкретним банківським 

портфелем. Тому необхідно врахува-
ти низку факторів, при яких сценарії 
стрес-тестування повинні мати пози-
тивний результат (рис. 2) [11].

Незважаючи на те, що зазначено-
му методу бракує історичного та еко-
номічного змісту, що, водночас, може 
обмежувати його корисність для при-
йняття стратегічних рішень, тесту-
вання чутливості є украй важливим 
методом проведення оперативного 
стрес-тестування, результати якого 
важко переоцінити під час підготов-
ки певних заходів щодо зменшення 
рівня ризику. Прикладом стрес-тес-
тування чутливості можуть бути 
негативні зміни відсоткових ставок 
за кредитами та/або депозитами на 

1 2 3

3 Метод сценаріїв полягає в аналізі помірно-несприятливих подій, що дає 
змогу виявити максимальний розмір збитку, якого може 
зазнати інвестор за певний період часу за заданої імовір-
ності та демонструє зміну вартості інвестиційного порт-
феля

4 Індексний метод 
або “індекси 
ризику”

Динаміка встановлених за результатами стрес-тесту зна-
чень індексів залежить від сукупного впливу основних ри-
зиків, які на сьогодні вважаються істотними і впливають на 
стійкість

Джерело: складено автором

Закінчення табл. 4

Рис. 2. Фактори, за яких стрес-тестування є ефективним
Джерело: складено автором
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певну кількість базисних пунктів або 
зниження рівня дохідності [12].

Таким чином, велика ймовірність 
виникнення кризових явищ у фінан-
совій діяльності банків зумовлює 
необхідність впровадження спеціа- 
лізованих заходів антикризового 
управління (нормативно-правових, 
інформаційно-аналітичних, органі-
заційно-управлінських та фінансо-
вих), спрямованих на захист та ней-
тралізацію цих явищ. Такі заходи 
повинні мати комплексний характер 
і сприяти стабільності роботи банку 
та відновленню довіри до нього. Це 
дасть змогу створити гнучку систему 
управління, яка своєчасно реагувати-
ме на негативні зміни внутрішнього 
і зовнішнього середовища, а також 
сприятиме відновленню позитивних 
тенденцій у розвитку установи банку.

Критеріями успішного виходу 
банківської установи з кризи, крім 
виконання, можна вважати такі ре-
зультати використання певних мето-
дів антикризового управління фінан-
совою діяльністю банку: припинення 
відтоку коштів клієнтів; створення 
достатнього запасу ліквідних коштів; 
досягнення оптимального балансу 
між активами і зобов’язаннями за 
строками; досягнення домовленості 
про реструктуризацію з усіма або 
абсолютною більшістю кредиторів; 
відсутність простроченої заборго-
ваності банку перед контрагентами; 
позитивні тенденції у поверненні 
боргів позичальниками, збільшення 
частки стандартних кредитів; стійка 
тенденція до скорочення збитків і 
згодом — зростання рівня прибутко-
вості роботи; підвищення капіталіза-
ції з достатнім буфером капіталу на 
випадок стресових подій і стійкого 

перевищення регулятивного капі-
талу над статутним; стабілізація ке-
рівного складу на рівні правління та 
ключових підрозділів; закриття не-
рентабельних або неперспективних 
і довгострокових проектів розвитку 
бізнесу банку; завершення реструк-
туризації філійної мережі банку.

Висновки. Таким чином, в Украї-
ні необхідно більш детально вивчити 
та запровадити у повсякденну прак-
тику моніторингу діяльності банків. 
Адже українській банківській систе-
мі потрібно перейняти світовий дос-
від у проведенні стрес-тестування як 
ефективного державного інструмен-
ту запобігання системним кризам, 
притаманним банківській діяльності 
в умовах посилення волатильності 
фінансових ринків. Це, своєю чергою, 
сприятиме підвищенню ефективнос-
ті оцінювання і управління фінансо-
вою стійкістю як окремих банків, так 
і підвищення рівня надійності, а, як 
наслідок, і стабільності банківської 
системи України загалом. Крім того, 
вплив держави на банківський сек-
тор необхідно здійснювати шляхом 
формування прийнятної норматив-
ної бази діяльності банків і функціо- 
нування ринку фінансових послуг, а 
також контролю за виконанням ви-
мог законодавчих та інших норма-
тивно-правових актів. 
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ЧотиРи  осНоВНІ  мЕтоДики  ВикЛАДАННЯ 
АНгЛІЙсЬкоЇ  моВи  В  хРоНоЛогІЧНомУ  
ПоРЯДкУ  Їх  РоЗВиткУ:  ЗАстосУВАННЯ   
В  систЕмІ  ПІДготоВки  З  ПУБЛІЧНого  

УПРАВЛІННЯ 

Анотація. Стаття присвячена порівняльному аналізу основних методик 
викладання англійської мови у хронологічному порядку їх розвитку. Ви-
вчаються такі методи викладання: граматико-перекладний, прямий, аудіо-
лінгвальний, комунікативний. Досліджуються специфічні риси кожного ме-
тоду, їхні позитивні і негативні характеристики. Розглядаються особливості 
їхнього застосування в системі підготовки з публічного управління.

Визначено, що підготовка в галузі державного управління відповідає ді-
яльності тих, хто навчається, а саме — публічному управлінню як з точки 
зору тематики, так і мовного змісту та діяльності з вивчення мови. Загалом 
викладання/вивчення іноземної мови не є основним, тому викладачі та сту-
денти/слухачі повинні виділяти лише певні аспекти іноземної мови. Таким 
чином, загальне навчання мови повинно поєднуватися з професійним нав-
чанням. У групах з достатнім рівнем володіння мовою ефективно відразу 
починати спеціальне професійно-орієнтоване навчання. І, навпаки, у групах 
з низьким та середнім рівнем володіння англійською мовою необхідно зосе-
редити увагу насамперед на загальній мовній підготовці, а потім на профе-
сійно-спрямованій. Граматичний матеріал завжди повинен бути розробле-
ний і відпрацьований в усній мові.

Відзначено, що важливу роль у вивченні іноземних мов відіграє асиміля-
ція професійного словника. Асиміляція лексичних одиниць здійснюється з 
метою розвитку навичок усного спілкування та спрямована на реалізацію 
комунікативних навичок та адекватної відповіді у типових ситуаціях профе-
сійного спілкування — як словесного (для складання повідомлень з профе-
сійної тематики), так і письмового (вміння писати резюме, будь-які докумен-
ти тощо). Адже володіння робочою або офіційною мовою спільноти надає 
на практиці широкі можливості отримати міжнародний досвід державного 
управління, пройти стажування, працювати в міжнародних проектах тощо. 
В умовах широких міжнародних зв’язків з іншими країнами важливо спілку-
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ватися з іноземними спеціалістами, розвивати професійно-ділові й особисті 
контакти із зарубіжними партнерами, колегами, читати різні видання мовою 
оригіналу.

Ключові слова: граматико-перекладний метод, прямий метод, аудіо-
лінгвальний метод, комунікативний метод.

ЧЕТЫРЕ  ОСНОВНЫЕ  МЕТОДИКИ  ПРЕПОДАВАНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  В  ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ  ПОРЯДКЕ  
ИХ  РАЗВИТИЯ:  ПРИМЕНЕНИЕ  В  СИСТЕМЕ  ПОДГОТОВКИ  

ПО  ПУБЛИЧНОМУ  УПРАВЛЕНИЮ 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу основных мето-
дик преподавания английского языка в хронологическом порядке их разви-
тия. Изучаются такие методы преподавания: грамматико-переводной, пря-
мой, аудиолингвальный, коммуникативный. Исследуются специфические 
черты каждого метода, их положительные и отрицательные характеристики. 
Рассматриваются особенности их применения в системе подготовки по пу-
бличному управлению.

Определено, что подготовка в области государственного управления со-
ответствует деятельности учащихся, а именно — публичном управлению 
как с точки зрения тематики, так и языкового содержания и деятельности 
по изучению языка. В целом преподавание/изучение иностранного языка не 
является основным, поэтому преподаватели и студенты/слушатели должны 
выделять только некоторые аспекты иностранного языка. Таким образом, 
общее обучение языку должно сочетаться с профессиональным обучением. 
В группах с достаточным уровнем владения языком эффективно сразу на-
чинать специальное профессионально-ориентированное обучение. И, нао-
борот, в группах с низким и средним уровнем владения английским языком 
необходимо сосредоточить внимание прежде всего на общей языковой под-
готовке, а затем на профессионально-направленной. Грамматический мате-
риал всегда должен быть разработан и отработан в устной речи.

Отмечено, что важную роль в изучении иностранных языков играет ас-
симиляция профессионального словаря. Ассимиляция лексических единиц 
осуществляется с целью развития навыков устного общения и направлена 
на реализацию коммуникативных навыков и адекватного ответа в типичных 
ситуациях профессионального общения — как словесного (для составления 
сообщений с профессиональной тематики), так и письменного (умение пи-
сать резюме, любые документы и т. п.). Ведь владение рабочим или офици-
альным языком сообщества оказывает на практике широкие возможности 
получить международный опыт государственного управления, пройти ста-
жировку, работать в международных проектах и т. п. В условиях широких 
международных связей с другими странами важно общаться с иностранны-
ми специалистами, развивать профессионально-деловые и личные контак-
ты с зарубежными партнерами, коллегами, читать различные издания на 
языке оригинала.
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Ключевые слова: грамматико-переводной метод, прямой метод, аудио-
лингвальный метод, коммуникативный метод.

FOUR  BASIC  METHODS  OF  TEACHING  ENGLISH  IN  A  
CHRONOLOGICAL ORDER OF THEIR DEVELOPMENT: APPLICATION  

IN  THE  SYSTEM  OF  PUBLIC  ADMINISTRATION  TRAINING

Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of the basic met-
hods of teaching English in chronological order of their development. The follow-
ing teaching methods are studied: grammar translation method, direct method, 
audio-linguistic method, communicative teaching method. The specific features 
of each method, their positive and negative characteristics are revealed. The pe-
culiarities of their application in the system of training in public administration 
are considered.

It is determined that training in the field of public administration corresponds 
to the activities of those who study, namely, public administration, both in terms 
of subject matter and linguistic content and language learning activities. In gen-
eral, teaching/learning a foreign language is not essential, so teachers and stu-
dents/students should only focus on certain aspects of a foreign language. Thus, 
general language learning should be combined with professional training. In 
groups with a sufficient level of language proficiency, it is immediately possible 
to begin a special vocational-oriented training. And, conversely, in groups with 
low and average English proficiency it is necessary to focus first of all on general 
language training, and then on professionally oriented. Grammatical material 
should always be developed and used in oral language.

It is noted that an important role in the study of foreign languages is given to 
the assimilation of professional vocabulary. Assimilation of lexical units is carried 
out in order to develop the skills of oral communication and is aimed at the imple-
mentation of communication skills and an adequate response in typical situations 
of professional communication, both verbal (for compilation of messages on pro-
fessional subjects) and written (ability to write resume, any documents, etc.). 
After all, the possession of the working or official languages of the community 
provides in practice wide opportunities for obtaining international experience in 
public administration, undergo internships, work in international projects, etc. 
In the context of broad international relations with other countries, it is impor-
tant to communicate with foreign specialists, to develop professional-business 
and personal contacts with foreign partners, colleagues, to read different editions 
in the original language.

Keywords: grammar-translation method, direct method, audio-lingual me- 
thod, communicative teaching method.

Постановка проблеми. Сучас-
ні методики підготовки з іноземної 
мови спрямовані, найперше, на роз-

виток комунікативних навичок тих, 
хто навчається. Незалежно від кіль-
кості методик та їхніх схожих рис, 
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кожна з методик має свої специфічні 
характеристики. Саме завдяки їм ці 
методики і відрізняються одна від 
одної і стають окремим, самостійним 
явищем в методології викладання. 
Найпоширенішими у різні часи бу-
ли граматико-перекладний, прямий, 
аудіо-лінгвальний, комунікативний 
методи. На сьогодні не існує універ-
сального методу викладання, оскіль-
ки ефективність того чи іншого із 
них залежить від багатьох факторів. 
На сучасному етапі відбувається ін-
теграція методів. Можна сказати, що 
почалося утворення комплексного 
методу, який вбирає в себе кращі еле-
менти різних методів. Особливого 
значення набуває визначення того чи 
іншого методу у процесі професій-
ного навчання з публічного управ-
ління, оскільки система підготовки 
публічних службовців, з огляду на 
євроінтеграційний курс України 
та державні завдання, повинна ак-
тивно сприяти процесу мінімізації  
відокремленості українських дер-
жавних службовців від ЄС мовним 
бар’єром. Адже володіння робочою 
або офіційною мовами спільноти 
надає на практиці широкі можли-
вості отримати міжнародний досвід 
державного управління, пройти ста-
жування, працювати в міжнародних 
проектах тощо. В умовах широких 
міжнародних зв’язків з іншими краї-
нами важливо спілкуватися з інозем-
ними спеціалістами, розвивати про-
фесійно-ділові й особисті контакти  
із зарубіжними партнерами, колега-
ми, читати різні видання мовою ори-
гіналу.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Різні аспекти грамати-
ко-перекладного методу були дослі-

джені Д. Нунаном [1], Дж. Річардсом, 
Т. Роджерсом [2–4] та ін.; специфіч-
ні характеристики прямого методу 
стали метою дослідження С. Краузе 
[5], В. Литлвуда [6], Дж. Річардса 
[7] та ін.; К. Фріс [8], Дж. Річардс, 
Т. Роджерс [9] та інші вивчали за-
стосування аудіолінгвального мето-
ду викладання/навчання іноземних 
мов; комунікативний метод викла-
дання мови досліджувався у працях  
С. Бакса [10], К. Брандла [11],  
С. Брумфіта [12], П. Хейпа [13] та 
ін. Серед українських вчених методи 
викладання іноземної мови вивчали 
С. Гапонова [14], О. Казачинер [15], 
Л. Кравчук [16], В. Леган [17], С. Со-
шенко і Коломієць [18] та ін.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Мета статті — розглянути чо-
тири основні методи викладання іно-
земної мови в їх розвитку, висвітлити 
їхні особливості в контексті підго-
товки з публічного управління.

Виклад основного матеріалу. 
Протягом усієї історії вивчення мов 
були випробувані різні методи нав-
чання та методології, деякі з них на-
були більшої популярності та стали 
ефективнішими, ніж інші. Звичайно, 
існує безліч методів, але жоден із них 
не є найкращим у всіх контекстах, і 
жоден із них, по суті, не перевершує 
інші. Крім того, неможливо для всіх 
тих, хто навчається, застосовувати 
один і той самий метод, адже усі во-
ни мають різні цілі, умови та вимоги 
щодо викладання. Необхідно засто-
сувати найбільш підходящий метод 
для реалізації конкретних завдань 
навчання. Кожен метод викладання 
виходить з певного розуміння мови 
та навчального процесу, часто з ви-
користанням спеціальних методів та 
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матеріалів, які застосовуються в за-
даній послідовності. 

У науковій літературі методи ви-
вчення іноземної мови поділяються 
залежно від: аспекту мови, що пере-
важає у навчанні (граматичний або 
лексичний); ролі, яку відіграє рідна 
мова та переклад у викладанні іно-
земних мов (перекладені та непе-
рекладені або прямі); мети (усний 
метод і метод читання); техніки ро-
боти з мовою (аудіовізуальний та 
візуальний); принципу організації 
(традиційний та метод програмного 
навчання) тощо.

Кожен метод має свої пріоритети 
і, досліджуючи підготовку з публіч-
ного управління, ми розглянемо:

1) граматико-перекладний ме- 
тод — класичний метод вивчення 
англійської мови;

2) прямий метод — з’ясування 
важливості говоріння;

3) аудіолінгвалізм — один з пер-
ших сучасних методів;

4) комунікативний метод викла-
дання як сучасний стандартний ме-
тод.

Граматико-перекладний метод 
є класичною методикою вивчення 
англійської мови. В основі цього ме-
тоду лежить вивчення граматики. 
Головний засіб викладання мови — 
дослівний переклад. Граматико-пе-
рекладний метод є одним із найбільш 
традиційних методів з кінця ХІХ та 
початку ХХ ст. Спочатку він вико-
ристовувався для навчання “мертвих 
мов”, таких як латинська та грецька. 
Основною характеристикою цього 
методу є вивчення граматичних пра-
вил та їх застосування при перекла-
ді тексту з рідної мови на іноземну. 
Протягом всієї своєї історії метод 

граматичного перекладу неоднора-
зово піддавався критиці прихильни-
ками більш “прямих” методів, в яких 
стверджувалося, що мови мають ви-
вчатися шляхом говоріння та слухан-
ня, а не простого їх заучування. Деякі 
критики намагалися стверджувати, 
що граматико-перекладний метод 
спрямований на те, щоб “знати все 
про речі, а не про саму річ”. Тим не 
менше, граматико-перекладний ме-
тод продовжував залишатися одним 
з основних методів, що використову-
вався в американській системі викла-
дання, хоча частково був заміщений 
так званим “методом читання”, який 
замінив класичні тексти граматично-
го перекладу текстами, написаними 
спеціально для студентів, які вивча-
ють іноземну мову, на основі вивчен-
ня часто уживаних слів, і заохочує 
тих, хто навчається, уникати усві-
домленого перекладу того, що вони 
читають. Оскільки цей метод не під-
ходив для навчання усній іноземній 
мові, він використовувався як метод 
навчання читанню та перекладу кла-
сичних текстів [19].

Відповідно до цього методу знан-
ня мови — це знання певної кілько-
сті слів і знання граматики. Той, хто 
навчається, послідовно вивчає різні 
граматичні схеми і поповнює свій 
словниковий запас. Текстовий на-
вчальний матеріал — це так званий 
штучний текст, в якому невелике 
значення того, що говориться, а важ-
ливо, як говориться.

Цей метод навчання іноземних 
мов є дещо застарілим, він вважаєть-
ся досить нудним, важким, і резуль-
тат досягається занадто довго (багато 
нудних і складних граматичних пра-
вил, купа слів, які потрібно засвоїти, 
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нецікаві тексти, які потрібно читати 
і перекладати, а іноді переказувати). 
Крім того, головним недоліком тра-
диційного методу є те, що він ство-
рює ідеальні умови для виникнення 
мовного бар’єра, оскільки людина не 
говорить, а просто поєднує слова з 
граматичними правилами. Навчаль-
ні сесії проводяться за схемою: чи-
тай — перекладай, читай — перекла-
дай. Очевидно, що ця техніка значно 
зменшує мотивацію та інтерес до 
навчання.

Проте, незважаючи на всі недо-
ліки, традиційний метод має свої 
плюси: він дає можливість тим, хто 
навчається, досягати високого рів-
ня знання граматики, крім того, цей 
метод добре підходить для людей з 
високорозвиненим логічним мислен-
ням, які здатні сприймати мову як 
набір граматичних формул [20].

На сьогодні традиційний метод, 
хоча і сильно змінився, не здав своїх 
позицій і продовжує успішно існува-
ти у формі сучасного лексико-грама-
тичного методу, за допомогою якого 
працюють відомі мовні школи. Су-
часний лексико-граматичний метод 
спрямований на викладання мови 
як системи, що складається з 4 ос-
новних компонентів — говоріння 
(усна мова), слухання (аудіювання), 
читання і письмо. Найбільша увага 
приділяється аналізу текстів, напи-
санню творів, висловлюванням та 
диктантам. Крім того, ті, хто навча-
ється, повинні вивчати структуру та 
логіку іноземної мови, бути в змозі 
проводити паралелі з рідною мовою, 
розуміти, у чому між ними схожість 
і відмінності. Це неможливо без сер-
йозного вивчення граматики і без 
практики двостороннього перекладу.

Прямий метод. Прямий метод 
(ПМ) викладання був розроблений 
наприкінці 1800-х років як виклик 
граматико-прекладному методу. На 
відміну від граматико-прекладного 
методу, прямий метод використовує 
об’єкти та дії для вживання слів іно-
земною мовою [21, с. 93]. Він нази-
вається “прямим”, оскільки означає, 
що об’єкти і дії повинні безпосеред-
ньо передаватися іноземною мовою. 
Відповідно до нового міжнародного 
словника Вебстера [22] прямий ме-
тод є методом викладання іноземної 
мови, особливо сучасної, шляхом 
спілкування, обговорення та читання 
іноземною мовою, без використан-
ня мови як такої (для роз’яснення), 
без перекладу та без вивчення фор-
мальної граматики. Отже, основна 
увага приділяється гарній вимові, 
спонтанному використанню мови, 
без перекладу та невеликому аналізу 
граматики.

Прихильники прямого методу 
стверджують, що “іноземну мову 
можна вивчити, якщо її значення 
буде передано без перекладу або ви-
користання рідної мови того, хто на-
вчається, безпосередньо через демон-
страцію та дію” [23].

Прямий метод викладання також 
називається: природний метод, метод 
реформи, антиграматичний метод, 
фонетичний метод, метод Берліца.

Як природний підхід, прямий ме-
тод (як стверджує професор С. Кра-
шен) вказує на подібність між ви-
вченням рідної (першої) та іноземної 
(другої) мов. Не існує виправлення 
помилок. Навчання відбувається під 
впливом мови, яка є зрозумілою або 
“робиться” зрозумілою для тих, хто 
навчається.
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Як метод реформ, прямий метод 
належить до реформ у вивченні мо-
ви. Реформи, пов’язані з викладан-
ням мов наприкінці ХІХ ст., були 
спрямовані на вдосконалення викла-
дання мов. Головним бажанням було 
не відкидати того, що було зроблено 
раніше. Швидше за все, метою була 
подальша допомога у вдосконален-
ні викладання мов. Метод реформ 
включав ідеї реформування системи 
старої школи. Викладання англій-
ської мови як другої мови стало ос-
новним поштовхом [234, с.173].

Як антиграматичний метод, пря-
мий метод розроблявся, за визна-
ченням К. В. Рао, “як реакція проти 
граматико-перекладного методу” 
[25, с. 106]. Основні постулати цьо-
го методу суперечили граматико-пе-
рекладному методу. Відтак прямий 
метод розглядається як реакція про-
ти граматико-перекладного методу 
з чітким відхиленням від граматики 
[26, с. 127–128].

Як фонетичний метод, прямий 
метод обстоює такі поняття та прак-
тики: розмовна форма мови є основ-
ною, тому саме вона насамперед має 
вивчатися і застосовуватися; до ви-
кладання мови треба застосовувати 
правила фонетики; ті, хто навчає, по-
винні мати міцну підготовку з фоне-
тики; ті, хто навчається, мають воло-
діти фонетичною підготовкою, щоб 
розвивати хороші мовні звички.

Метод Берліца (як приємний роз-
мовний стиль викладання) був роз-
роблений вчителем мови Максимі-
ліаном Берліцем у 1878 році [27]. За 
допомогою цього методу всі розмови 
і обговорення під час занять відбу-
ваються іноземною мовою. Лекції 
використовують розмовний підхід, 

заснований на слуханні та говорінні. 
Актуалізується практичний словник 
та граматика в контексті реальних 
ситуацій. Дослідження доповнюєть-
ся відповідними вправами з читання 
та письма. Існують різні рівні ви-
вчення прямого методу Берліца, що 
включає в себе певне початкове оці-
нювання, щоб визначити рівень під-
готовки тих, хто навчається [28]:

1. Функціональний рівень: обме- 
жує спілкування простими фразами 
як усно, так і шляхом слухання.

2. Середній рівень: спілкування 
англійською мовою та розуміння 
знайомих тем обговорення.

3. Просунутий середній рівень: 
компетентне спілкування англій-
ською мовою з професійної та особи-
стої тематики.

4. Високий рівень: добре володін-
ня англійською мовою.

5. Вільне володіння: природне (на 
рівні носія) володіння англійською 
мовою або на професійному рівні.

Взагалі викладання, яке ґрунту-
ється на методі прямої методики, оз-
начає [29, с. 212]:

• викладання спочатку розмовної 
мови;

• безпосередня прив’язка нових 
слів до їх аналогів у зовнішньому сві-
ті;

• практикування;
• наполеглива праця, щоб отрима-

ти та зберегти інтерес того, хто навча-
ється.

Оскільки за допомогою цього ме-
тоду ті, хто навчається, безпосередньо 
вивчають другу мову (L2) без вико-
ристання їхньої рідної мови, прямий 
метод є поступовим та обмеженим 
процесом, який вважає правильний 
переклад найбільш важливим.



162

Цей метод виступає за набуття 
навичок усної мови за рахунок тра-
диційної мети викладання мов. Ме-
та того, хто навчає, полягає в тому, 
щоб навчити здобувачів освіти спіл-
куватися і думати іноземною мовою 
(викладач намагається досягти того, 
щоб студенти “асоціювали значен-
ня іноземною мовою”). Відомі вже 
слова можна застосовувати для ви-
вчення нових слів, використовуючи 
міміку, малюнки та дії; значення слів 
демонструвати через реальність. Ви-
кладач керує навчальною діяльністю; 
відносини “той, хто навчає – той, хто 
навчається” більше схожі на партнер-
ство. Викладач реагує на помилки, 
намагаючись залучити аудиторію до 
самовиправлення, коли це можливо. 
У прямому методі той, хто навчає, 
повинен контролювати аудиторію, 
але це не означає, що він або вона по-
винні панувати над аудиторією і ве-
сти себе дуже строго [30, с. 30].

Студентам дається нове слово, і 
ніколи не дається еквівалент з рідної 
мови. Вони багато говорять інозем-
ною мовою та спілкуються з тема-
тики реальних ситуацій. У прямому 
підході вивчення граматики відбува-
ється на основі індуктивно-чіткого 
граматичного правила, яке можна не 
надавати, тому що слово превалює 
над граматикою. Крім того, пріори-
тет надається усному спілкуванню; 
читання та письмо засновані на те-
мах з усної практики.

Таким чином, характеристиками 
прямого методу є:

• заняття проходять винятково 
іноземною мовою;

• акцент на повсякденній лексиці;
• для вивчення лексики вико-

ристовуються наочні засоби;

• особлива увага приділяється 
точності вимови і граматики;

• розроблено системний підхід до 
розуміння та усного вираження.

Техніками прямого методу є: 
• читання вголос (ті, хто навча-

ються, почергово читають діалоги, 
абзаци, п’єси тощо; наприкінці цього 
виду діяльності викладач використо-
вує жести, малюнки тощо, щоб нада-
ти значення);

• практика запитань та відповідей 
(повними реченнями);

• розмовна практика (запитання 
до тих, хто навчається про них самих, 
щоб вони використовували нову гра-
матичну структуру або лексику);

• диктанти (спочатку викладач 
читає абзац у нормальному темпі, по-
тім він/вона читає абзац, сповільню-
ючись, щоб аудиторія могла зробити 
нотатки, нарешті, викладач читає 
знову, щоб аудиторія могла перевіри-
ти свої записи).

Серед переваг цього методу варто 
зазначити такі: з його використанням  
вивчення англійської мови є цікавим 
та жвавим, встановлюється прямий 
зв’язок між словом і його значенням; 
психологічно цей метод означає рух 
від конкретного до абстрактного; цей 
метод корисно використовувати від 
початкового до старшого класу; за 
допомогою цього методу належним 
чином розвивається вільне мовлен-
ня, хороша вимова та сила виражен-
ня.

Його недоліки полягають у та-
кому: існує безліч абстрактних слів, 
які не можуть англійською мовою 
тлумачитися однозначно і прямо, 
намагання зробити це є марною тра-
тою часу; цей метод ґрунтується на 
принципі, що аудіонавчання є ефек-
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тивнішим, ніж візуальне (хоча є діти 
з більш візуальним, ніж аудіорозу-
мінням); метод ігнорує систематич-
ну письмову роботу та читання та не 
приділяє належної уваги читанню та 
письму [31].

Чи ефективно використовувати 
прямий метод у підготовці держав-
них службовців та майбутніх мене-
джерів? По-перше, щодо змісту мате-
ріалу варто пам’ятати про абстрактні 
слова. По-друге, щодо рівня володін-
ня мовою тих, хто навчається, вар-
то пам’ятати, що цей метод може не 
мати успіху в групах з вищим рівнем 
підготовки, де краще застосовува-
ти метод перекладу. По-третє, щодо 
кількості наповнюваності груп, варто 
пам’ятати, що у більших класах цей 
метод не ефективно застосовувати, і 
навчання за цим методом не відпові-
дає потребам окремих студентів у ве-
ликих класах. Прямий метод вимагає 
взаємодії зі студентами, а через вели-
ку кількість студентів у групі зроби-
ти це нелегко (а їх у групі зазвичай 
багато). Знову ж таки важко оцінити 
кожного, коли тим, хто навчається, 
дається завдання (і вони змушені у 
цьому випадку відповідати колек-
тивно). По-четверте, згідно з Дж. Рі- 
чардом та Т. Роджерсом, “прямий 
метод” вимагає більш підготовлених 
викладачів, навчального обладнан-
ня та він складний у тестуванні [32,  
с. 12]. Під час реалізації цього під-
ходу необхідно переконатися, що 
матеріал дає можливість тим, хто 
навчається, розвиватися за власни-
ми темпами навчання та за різними 
стилями. Крім того, цей матеріал на-
дає можливості для самостійного ви-
вчення та використання, а також для 
самооцінки та прогресу. Прямий ме-

тод повинен бути максимально кон-
кретним у своєму дизайні. Матеріал 
повинен бути сугестивним та оціне-
ним з урахуванням його складності. 
Крім того, він повинен бути ретельно 
структурованим таким чином, щоб 
забезпечити одноманітність у різних 
групах, а також має підтримувати те, 
що було вивчено та закласти основи 
для подальшого навчання.

Прямий метод продовжує викли-
кати інтерес та ентузіазм сьогодні, 
але це не проста методологія для 
використання у групі. Він вимагає 
невеликі за наповнюваністю групи 
та високої мотивації тих, хто навча-
ється, а в штучному середовищі на-
вчальної аудиторії складно генеру-
вати природні ситуації розуміння, 
гарантувати достатню практику для 
кожного.

Аудіолінгвальний підхід до ви-
вчення мови має багато спільного 
з прямим методом. Обидва розгля-
далися як реакція на недоліки гра-
матично-перекладного методу, як 
відмова від використання рідної мо-
ви, обидва наголошують на тому, що 
компетенції говоріння та слухання 
передують компетенціям читання 
та письма. Але є і деякі відмінності. 
Прямий спосіб підкреслює вивчення 
слів, а аудіолінгвальний підхід зосе-
реджено на граматичних вправах.

Метою аудіолінвального методу є 
точна вимова та граматика, здатність 
швидко й точно реагувати в мовних 
ситуаціях та достатнє знання слів 
для використання в граматичних мо-
делях.

Аудіо-лінгвальний метод є онов-
леною модифікацією прямого мето-
ду. Деякими характеристиками цього 
методу є:
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• вправи використовуються для 
вивчення структурних моделей;

• встановлені фрази запам’ятову-
ються з акцентом на інтонацію;

• граматичні пояснення зводяться 
до мінімуму;

• слова вивчаються у контексті;
• зосередження на вимові;
• правильні відповіді негайно по-

зитивно зміцнюються [33].
Ті, хто навчаються, опановують 

мову, освоюючи мовні структури — 
вокальні стандарти, тобто спеціаль-
но розроблені діалоги, які читають-
ся, завчаються напам’ять, в парній 
роботі, а потім їх окремі структури 
відпрацьовуються шляхом інтенсив-
ного навчання. Використовуються 
такі вправи, як часте повторення, за-
міщення слів, перетворення структур 
на певну діаграму [34].

Серед останніх технологій аудіо-
лінвального методу можна назвати:

1. Зосередьтесь на практичній 
вимові. Аудіолінгвальний підхід, за-
снований на мовній структурі, при-
родним чином розглядає звуки мо-
ви як важливі будівельні блоки для 
побудови висловлювань, тобто зміс-
товних рядків звуків. Усі мови озна-
чають промовляння. Індивідуальні 
звуки можна ізолювати. Незалежно 
від того, скільки звуків у мові, по-
трібно мати базові уявлення про те, 
які це звуки, як вони промовляються 
і поєднуються разом для створення 
висловлювань. Щоб усвідомити це і 
застосовувати у навчанні, важливо:

• визначити звукову систему. Ви-
кладач допомагає студентам: 

• промовляти, а потім виокрем-
лювати найбільш необхідні звуки; 

• уникати використання складних 
графічних уявлень цих звуків;

• скористатися легко відомими 
символами, які студенти використо-
вують у рідній мові; 

• утримуватися у використанні 
подібних звуків; 

• уникати непривабливості інди-
відуальних звуків при практикуванні 
речень;

• використовувати скоромовки 
для побудови артикуляції та поси-
лення вимови (використання відо-
мих скоромовок).

2. Структурні вправи. У аудіо-
лінгвальному методі це виявилося 
у вправах з побудови речень. Струк-
турні вправи корисні з багатьох 
причин: вони посилюють голосовий 
апарат для майбутньої побудови ре-
чення; створюють звички у струк-
турних маніпуляціях; формують 
автоматичні реакції у щоденних роз-
мовах. Найбільш базовий тип струк-
тури речення включає в себе заміну 
конкретного слова іншим, що логіч-
но має знаходитися в тому самому 
місці у реченні. У найпростішому 
виді замін, студент просто замінює 
одне слово словами, які надає ви-
кладач. Жодна інша модифікація не 
відбудеться в межах речення [35].  
У навчанні з публічного управління, 
наприклад:

викладач: місцеві адміністрації ре-
алізують свої управлінські функції у 
сфері економіки. Освіта;

слухачі: місцеві адміністрації реа-
лізують свої управлінські функції у 
сфері освіти. Культура;

викладач: місцеві адміністрації ре-
алізують свої управлінські функції у 
сфері культури. Туризм;

студенти: місцеві адміністрації 
реалізують свої управлінські функції 
у сфері туризму тощо.
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Практика трансформації перед-
бачає дещо складнішу заміну, в якій 
зміна одного слова вимагає змін в ін-
ших словах. Потрібним є узгоджен-
ня “підмет–дієслово”. Повторення 
викладачем речення, що надається 
студентами, виконує кілька цілей: 
за допомогою цього повторення ви-
кладач може правильно наголосити 
будь-який звук або артикуляцію, які 
для студентів є проблематичними; 
повторення посилює аудіоаспект мо-
ви, дозволяючи студентам негайно 
розпізнавати речення, яке вони щой-
но вимовили [36].

Вправи можуть стати регуляр-
ною діяльністю як щодо вокального 
“розігрівання”, так і індуктивного 
введення у певні структури або слов-
никовий запас за тематикою заняття.  
З іншого боку, година вправ на почат-
ку заняття може використовуватися 
один або два рази протягом семестру, 
але, мабуть, не повинно бути основ-
ною структурою навчального занят-
тя.

3. Діалогова практика (діалог як 
обмін інформацією між двома та 
більше людьми). Структурні лінгві-
сти виявили, що багато розмовних 
обмінів йдуть за основними струк-
турами, які можна вивчати та яким  
можна навчитися. Щоденні діалоги — 
це, мабуть, найбільш відомі прикла-
ди оригінального аудіо-лінгвального 
методу. Більшість сучасних мовних 
текстів включають діалоговий мате-
ріал та вправи, які часто є основним 
текстом презентації в розділі, осо-
бливо у текстах, спрямованих на ви-
користання мови, а не на вивчення 
мови для перевірки [37].

Діалоги можна поділити на різні 
категорії:

• стандартні повсякденні діалоги 
(такий тип усного обміну, який ми, 
звичайно, повторюємо у повсякден-
ному житті, що включає основні при-
вітання та прощальні побажання, ді-
алоги щодо покупок та інформаційні 
запити, тощо);

• імпровізаційні діалоги (ті, які 
можуть почати стандарт розмови, 
але які будуть непередбачуваними 
через особисту взаємодію людей, які 
спілкуються — дебати, дискусії, аргу-
менти та обмін думками). Щоденний 
діалог може легко виникнути з прак-
тики структури попередніх речень. 
Викладач може представити цей діа-
лог у будь-якій кількості моделей: від 
друкованої роздатки до зображень, 
від ляльок, зроблених зі шкарпеток, 
до вправ з повторення, незалежно від 
того, що означає його стиль викла-
дання [38]. Ці типи діалогів, які при-
родно призводять до більш складної 
рольової гри, пропонують тему сту-
дентам і надають їм більше свободи 
у використанні мови. Презентація 
цих діалогів обов’язково буде дещо 
складнішою. Цей спосіб вимагає пев-
них дій від викладача, а саме: мати 
картки персонажів, підготовлені за-
здалегідь; насамперед відпрацювати 
слова; скласти схему діалогу; працю-
вати парами [39].

Переваги цього методу включа-
ють:

• спрямування на розвиток умінь 
слухати та розмовляти, що відрізняє 
його від граматико-перекладного ме-
тоду;

• використання візуальних засо-
бів довело свою ефективність у нав-
чанні лексики;

• студенти практикують мову із 
самих перших занять;
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• краща вимова та більше залу-
чення у результаті виконання вправ;

• використання візуальних сигна-
лів, які допомагають розвивати слов-
никовий запас [40].

З іншого боку, є деякі недоліки:
• надмірна увага приділяється 

викладачеві, який обмежений лише 
поданням механічних аспектів мови;

• скорочення словникового запа-
су на користь структури.

Звичайно, матеріал, розроблений 
на основі аудіолінгвального методу, 
може бути досить корисним у будь-
якій навчальній групі на будь-якому 
рівні.

Метод комунікативного викла-
дання мови є природним підсумком 
реакції (протягом 70-х років) на по-
передні методи, що акцентувалися на 
викладанні граматичних структур та 
речень-шаблонів, і які мало чи вза-
галі не надавали значення тому, як 
практично використовується мова.

Комунікативний метод вивчення 
мови має різні ознаки, які відрізня-
ють його від попередніх методів:

• розуміння відбувається через 
активну взаємодію студентів при 
спілкуванні іноземною мовою;

• викладання відбувається за до-
помогою автентичних англійських 
текстів;

• студенти не тільки вивчають 
другу мову, а й вчаться стратегії ро-
зуміння;

• велике значення набуває особи-
стий досвід та ситуації, які розгля-
даються як безцінний внесок у зміст 
занять;

• використання нової мови в не-
перевірених контекстах створює 
можливості для навчання поза на-
вчальної аудиторії.

Сутність цього методу полягає в 
тому, що основні мовні навички (го-
воріння, слухання, читання та пись-
мо) розвиваються одночасно в про-
цесі реального спілкування. Основне 
завдання методу — навчити спілку-
ватися мовою. На відміну від грама-
тико-перекладного методу, основні 
вправи спрямовані на спілкування 
(усне та письмове). Особливу по- 
пулярність мають розмовні ігри, дис-
кусії, сценарії, близькі до реальних 
ситуацій [41].

Серед переваг цього методу варто 
зазначити такі:

• розвиток розмовної мови: на-
вчальна мета — навчити людину лег-
ко та відносно правильно говорити 
та висловлювати ідеї іноземною мо-
вою. Граматика вивчається у процесі 
спілкування — немає необхідності 
“вчитися” за допомогою складних 
правил;

• відсутність мовного посеред-
ника: заняття, які побудовані відпо-
відно до комунікативного методу, не 
вимагають від студента перекладу — 
важливо уміти застосовувати знання 
в реальній ситуації (придбання квит-
ка, інтерв’ю, чат);

• подолання лінгвістичного бар’є- 
ра: завдяки комунікативним вправам 
студенти спілкуються з викладачем 
та один з одним;

• студенти застосовують іноземну 
мову незалежно та без перекладу, ко-
ли вони почуваються досить впевне-
ними, щоб це зробити.

До недоліків методу належать:
• граматика: мало уваги приділя-

ється правилам та структурі мови;
• переклад: комунікативний під-

хід не дозволяє достатнім чином 
розвинути навички письмової мови  



167

(у тому числі письмовий пере- 
клад);

• викладання “від нуля”: у більшо-
сті випадків викладання проходить 
без посередника мови, що дуже важ-
ко для людей без знання словника та 
граматики (багато незрозумілих слів 
та структур, інших фонетичних зву-
ків тощо);

• важлива роль викладача, які ви-
конують різні ролі: викладач, органі-
затор спілкування (аніматор), спікер, 
опонент у дискусіях та ін.

Ідея такого підходу полягає в то-
му, щоб допомогти тим, хто навчаєть-
ся, спілкуватися більш ефективно та 
правильно в реалістичних ситуаціях, 
в яких вони можуть опинитися. Цей 
тип навчання передбачає зосере-
дження уваги на важливих функціях, 
таких як пропозиція, подяка, запро-
шення, скарга та запит тощо [42].

Підготовка в галузі державного 
управління відповідає діяльності тих, 
хто навчається, а саме — публічному 
управлінню, як з точки зору темати-
ки, так і мовного змісту та діяльності 
з вивчення мови. Загалом, викла-
дання/вивчення іноземної мови не є 
основним, тому викладачі та студен-
ти/слухачі повинні виділяти лише 
певні аспекти іноземної мови. Таким 
чином, загальне навчання мови має 
поєднуватися з професійним нав-
чанням. У групах з достатнім рівнем 
володіння мовою ефективно відразу 
починати спеціальне професійно- 
орієнтоване навчання. І, навпаки, у 
групах з низьким та середнім рівнем 
володіння англійською мовою необ-
хідно зосередити увагу насамперед 
на загальній мовній підготовці, а по-
тім на професійно-спрямованій. Гра-
матичний матеріал завжди повинен 

бути розроблений і відпрацьований в 
усній мові.

Важливу роль у вивченні інозем-
них мов надається асиміляції про-
фесійного словника. Асиміляція 
лексичних одиниць здійснюється 
з метою розвитку навичок усного 
спілкування та спрямована на реа-
лізацію комунікативних навичок та 
адекватної відповіді у типових ситуа- 
ціях професійного спілкування, як 
словесного (для складання повідо-
млень з професійної тематики), так і 
письмового (вміння писати резюме, 
будь-які документи тощо).

Було б справедливим сказати, що, 
якщо існує якийсь “парасольковий” 
(комплексний) підхід до вивчення 
мов, який став прийнятною “нор-
мою” у навчанні іноземної мови, то 
це має бути комунікативний підхід. 
Мета комунікативного підходу роз-
ширюється щодо створення кому-
нікативної компетенції порівняно з 
попередніми методами, що сповіду-
ють одну й ту саму мету. Навчання 
студентів, як використовувати мову, 
вважається, принаймні, таким са-
мим важливим, як вивчення самої 
мови [43]. Отже, серед аналізованих 
методів комунікативний метод є 
ключовим, оскільки комунікативна 
компетенція є дуже важливою для 
публічних управлінців. Викладан-
ня англійської мови для студентів/
слухачів спеціальності публічного 
управління передбачає розвиток їх 
необхідної професійної компетент-
ності. Досягнення цієї мети здійс-
нюється за допомогою спеціальних 
методів навчання, спрямованих на 
освоєння та розроблення нового лек-
сичного та граматичного матеріалу. 
Професійно орієнтовані “тематичні 
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дослідження” повинні бути невід’єм-
ною частиною більшості занять для 
навчання словесної комунікації.

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Наш світ, наше сус-
пільство, наша свідомість в умовах 
сьогодення швидко змінюються. Змі-
ни у всіх сферах ведуть до нововве-
день у системі освіти. Нині ті, хто на-
вчають, повинні підготувати тих, хто 
навчається, до роботи в умовах змін, 
застосовувати нетрадиційні підходи 
до вирішення різних ситуацій, орга-
нізовувати свою діяльність на твор-
чій основі. Усі описані до цього часу 
методи символізують прогрес у ви-
вченні ідеології іноземної мови в ми-
нулому столітті. Це були методи, які 
з’являлися і зникали, впливали або 
породжували нові методи — цикл, 
який можна було б описати лише  
як конкуренцію між методами або 
навіть примху у методологічній тео-
рії, що лежить в основі вивчення іно-
земної мови. І, нарешті, до середини 
80-х років ця сфера розвинулася та 
просунулася до концепції широкого 
“підходу” до вивчення мов, охопила 
різні методи, мотиви для вивчен- 
ня англійської мови, типи викла-
дачів та потреби окремих класних  
навчальних аудиторій і самих сту-
дентів.
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ВикоРистАННЯ  ЗАсоБІВ  кІНомистЕЦтВА  
Як  ІНстРУмЕНтУ  ДЕРЖАВНого  УПРАВЛІННЯ 
АмАтоРсЬкого  мистЕЦтВА  НАЦІоНАЛЬНо-

ПАтРІотиЧНим  ВихоВАННЯм  НАсЕЛЕННЯ 

Анотація. У статті cхарактеризовано використання засобів кіномисте-
цтва як інструменту державного управління аматорського мистецтва наці-
онально-патріотичним вихованням населення. Вперше описано аматорські 
кінороботи, що несуть у своєму змісті духовно-просвітницьку цінність, та 
державно-управлінську підтримку у створенні згаданих кінострічок.  

Визначено, що держава повинна впливати на процеси виховання, вра-
ховуючи майбутній економічний і соціально-політичний розвиток, забез-
печувати стабільний правопорядок з метою обороноздатності. Виховання 
повинно базуватися на філософсько-теоретико-методологічному аналізі 
всього виховного процесу та сучасних культурних досягненнях. Держа-
ві мистецтво необхідне для заощадження і розвитку кращих вітчизняних 
традицій, оскільки воно здатне виховувати найкращі людські якості, роз-
вивати найсвітліші душевні почуття громадян, тобто сприяти кращому 
суспільному розвитку не тільки в Україні, а й за її межами, збагачуючи 
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своїм змістом європейську культуру в цілому. Мистецтво як засіб куль-
турної комунікації в системі державного управління займає провідну роль 
та особливе місце, потребує більшої уваги та фінансування. Підтримка 
націо нального продукту, що створений не з метою масовості культури, 
а збереження культурної спадщини України, є великою цінністю для за-
ощадження кращих традицій, характерних нашому народові. А популяри-
зація вітчизняних кіноробіт на міжнародному рівні сприяє мистецькому 
збагаченню людства. Тому перемоги зразків нашого професійного й ама-
торського мистецтва на різноманітних міжнародних форумах сприяють 
підняттю іміджу країни, що дуже важливо в сучасному складному соці-
ально-політичному становищі.

Обґрунтовано, що формування професійного та аматорського мистецтв у 
системі державного управління повинно відбуватися через процес розуміння 
аспектів індивідуальної і групової поведінки, процедури системного аналі-
зу, методів планування, мотивування і контролювання, кількісних методів і 
прийняття рішень. Застосовуючи державно-управлінський підхід до дослі-
джуваної проблеми, доведено, що здорове суспільство неможливо уявити без 
мистецтва.

Ключові слова: аматорське, мистецтво, кіно, державне управління,  
патріотичне виховання.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СРЕДСТВ  КИНОИСКУССТВА   
КАК  ИНСТРУМЕНТА  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ  

АМАТОРСКОГО  ИСКУССТВА  НАЦИОНАЛЬНО- 
ПАТРИОТИЧЕСКИМ  ВОСПИТАНИЕМ  НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье охарактеризовано использование средств кинои-
скусства как инструмента государственного управления аматорским искус-
ством в контексте национально-патриотического воспитания населения. 
Впервые описаны любительские киноработы, несущие в своем содержании 
духовно-простветительскую ценность и государственно-управленческую 
поддержку в создании упомянутых кинолент.

Определено, что государство должно влиять на процессы воспитания, 
учитывая будущее экономическое и социально-политическое развитие, 
обеспечивать стабильный правопорядок в целях обороноспособности. Вос-
питание должно основываться на философско-теоретико-методологиче-
ском анализе всего воспитательного процесса и современных культурных 
достижениях. Государству искусство необходимо для сбережения и разви-
тия лучших отечественных традиций, поскольку оно способно воспитывать 
лучшие человеческие качества, развивать самые светлые душевные чув-
ства граждан, то есть способствовать лучшему общественному развитию 
не только в Украине, но и за ее пределами, обогащая своим содержанием 
европейскую культуру в целом. Искусство как средство культурной комму-
никации в системе государственного управления занимает ведущую роль и 
особое место, требует большего внимания и финансирования. Поддержка 
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национального продукта, создаваемого не с целью массовости культуры, а 
сохранения культурного наследия Украины, является большой ценностью 
для сбережения лучших традиций, характерных нашему народу. А популя-
ризация отечественных киноработ на международном уровне способствует 
художественному обогащению человечества. Поэтому победы образцов на-
шего профессионального и любительского искусства на различных между-
народных форумах способствуют поднятию имиджа страны, что очень важ-
но в современном сложном социально-политическом положении.

Обосновано, что формирование профессионального и любительского 
искусства в системе государственного управления должно происходить 
через процесс понимания аспектов индивидуального и группового поведе-
ния, процедуры системного анализа, методов планирования, мотивации и 
контроля, количественных методов и принятия решений. Применяя госу-
дарственно-управленческий подход к исследуемой проблеме, доказано, что 
здоровое общество невозможно представить без искусства.

Ключевые слова: аматорское, искусство, кино, государственное управле-
ние, патриотическое воспитание.

USE  OF  MOVIE  AS  A  TOOL  OF  THE  STATE  ADMINISTRATION 
FOR  THE  AMATEUR  ART  IN  NATIONAL  PATRIOTIC   

PUBLIC  INFLUENCE 

Abstract. The article describes the use of movie means as an instrument of 
state administration of amateur art in national-patriotic education of the popula-
tion. The novelty of this article is that amateur film works have been described 
for the first time that bear the spiritual and educational value and its state man-
agement support for the movie in its content.

It is determined that the state should influence the processes of education, 
taking into account future economic and socio-political development, to ensure 
a stable order of law for the purpose of defense capability. Education should be 
based on a philosophical theoretical and methodological analysis of the entire ed-
ucational process and contemporary cultural achievements. The state needs art 
to save and develop the best domestic traditions, because it is able to bring up the 
best human qualities, to develop the brightest feelings of the citizens, that is, to 
promote better social development, not only in Ukraine, but also abroad, enrich-
ing the European culture as a whole with its content. Art as a means of cultural 
communication in the system of public administration plays a leading role and 
a special place, requires more attention and funding. The support of a national 
product, created not for the purpose of mass culture, but the preservation of the 
cultural heritage of Ukraine, is of great value for saving the best traditions cha-
racteristic of our people. And the popularization of domestic cinema works at the 
international level contributes to the artistic enrichment of humanity. Therefore, 
the victory of samples of our professional and amateur art in various international 
forums contribute to raising the image of the country, which is very important in 
today's complex socio-political situation.
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It is substantiated that the formation of professional and amateur arts in the 
system of public administration should take place through the process of un-
derstanding the aspects of individual and group behavior, system analysis pro-
cedures, planning methods, motivation and control, quantitative methods and 
decision making. Applying the state-management approach to the problem under 
study, it is proved that a healthy society can not be imagined without art.

Keywords: amateur, art, movie, state administration, patriotic education.

Постановка проблеми. Спосте-
рігаючи розвиток сучасного україн-
ського суспільства і держави, важ-
ко не погодитися з думкою відомої  
української вченої, доктора наук 
державного управління Радмилою 
Василівною Войтович про те, що 
“здебільшого сьогодні відбувається 
своєрідна деградація масової куль-
тури у світі, яка безумовно зачіпає і 
Україну. Це передусім стосується кі-
но, телебачення та літератури, які є 
засобом впровадження нової релігії, 
яка стає визначальною для розвит-
ку окремих країн у світі” [1, с. 306]. 
Як нам відомо, засобами культури 
втілюється вплив на людське су- 
спільство і формується певна духов-
на течія, що пронизує інтелектуаль-
ний шар держави загалом. “Засилля 
американських кінофільмів, літе-
ратури стандартизує за американ-
ськими мірками український стиль 
життя, регламентуючи тим самим і 
суспільну свідомість громадян. Са-
ме тому, одним із шляхів подолання 
певних деструктивних виявів проце-
сів глобалізації в Україні має стати 
державна політика перспективного 
розвитку, яка б включала реалізацію 
Державної програми попередження 
глобальних ризиків” [1, с. 307]. Отже, 
актуальність розгляду використання 
засобів кіномистецтва як інструмен-

ту державного управління з точки 
зору впливу на духовний шар насе-
лення набуває неабиякої ваги. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Багато існує якісних і 
повноцінних наукових досліджень у 
сфері патріотичного впливу на гро-
мадськість. 

Так, українська дослідниця Ірина 
Карпова у своїй роботі “Національ-
но-патріотичне виховання молоді в 
сучасних умовах” розглянула різно-
манітні засади національного вихо-
вання молоді [2]. Військово-патрі-
отичному вихованню, як предмету 
педагогічного дослідження, присвя-
чено збірку наукових праць Військо-
вого гуманітарного інституту Націо- 
нальної академії оборони України 
[3]. Українські науковці Микола 
Борищак та Ірина Кузенко описали 
засоби та способи національно-па-
тріотичного виховання з точки зору 
військово-фізичного аспекту [4]. Ва-
силь Сухомлинський розмірковував 
про виховання засобом бесід про гро-
мадянськість [5].

Мета статті — на основі аналі-
зу наукових досліджень сучасних 
українських науковців, особистої 
участі автора статті в підготовці пре-
зентацій документальних фільмів у  
м. Херсоні, обґрунтувати особли-
вості використання засобів кіномис-
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тецтва як інструменту державного 
управління аматорського мистецтва 
національно-патріотичним вихован-
ням населення. 

Виклад основного матеріалу.  
17 червня 2017 р. в кіноконцертно-
му залі “Ювілейний” міста Херсо-
на зібралося багато глядачів. Були 
присутні радник голови Херсонської 
обласної державної адміністрації, 
учасник бойових дій в Афганістані 
Валентина Січова, голова Херсон-
ської обласної організації Україн-
ської спілки ветеранів Афганістану 
Володимир Пилипович Столяр, за-
служений діяч мистецтв України, 
член національної спілки письмен-
ників, поет, телеведучий Валерій 
Павлович Кулик, художник Ростис-
лав Швець, почесний громадянин 
міста Херсона і головний архітектор 
В’ячеслав Михайлович Громикін [6].

Таврійський край завжди славив-
ся інтелектуальним і творчим потен-
ціалом своїх жителів. Федора Заго-
роднюка — почесного громадянина 
міста Херсона називають “видатним 
херсонським художником” [6]. 13 
березня 2017 р. цей талановитий чо-
ловік пішов із життя у віці 95-ти ро-
ків, зробивши шляхетний і безкори-
сливий вчинок — подарувавши місту 
Херсону свої картини.

Життя Федора Загороднюка ба-
гатогранне і складне, становить при-
клад для наслідування сучасниками 
і нащадками. Саме з такою метою — 
зберегти живим учасника Другої 
світової війни, що добився запамо-
рочливого успіху в мирний час і за-
лишити його розповідь про життя і 
творчість, був створений докумен-
тальний фільм за сприянням Хер-
сонської обласної організації Україн-

ської спілки ветеранів Афганістану, 
“Фонду інвалідів Чорнобиля +” і всіх 
небайдужих людей — “Моє життя на 
полотні”.

Автори фільму, заслужений діяч 
культури України Віктор Бикодир і 
учасник бойових дій в Афганістані 
Олександр Єлагін відзначили, що 
працювали над фільмом кілька міся-
ців, намагалися якомога яскравіше 
показати, розповісти і передати всю 
багатогранність особистості худож-
ника, його творчість і людські якості. 
Покоління, яке звільнило наше місто 
від фашизму, поступово йде, але збе-
регти розповіді з перших вуст — го-
ловне завдання, яке ставили перед 
собою автори. Це безкорислива і без-
коштовна робота, яка спрямована на 
збереження історичних фактів хер-
сонського краю.

Федір Іванович Загороднюк вва-
жав себе дуже щасливою людиною, 
хоча йому довелося багато чого пере-
жити — голод, холод, війну, хвороби, 
заздрість і втрату близьких. Однак це 
тільки загартувало його, допомогло в 
роботі стати переможцем. Народився 
Федір Іванович в селі Гунчі Гайсин-
ського району Вінницької області, в 
сім’ї селянина. Батько був дуже пра-
цьовитою і творчою людиною, само-
стійно сконструювавши ткацький 
верстат, почав ткати полотно, з якого 
шили одяг для маленьких дітей. Ма-
ма Федора була вчителькою молод-
ших класів, вона добре малювала. Її 
батько був священиком, він малював 
у церкві картини на релігійну те-
матику. Саме мама головного героя 
фільму навчила його малювати.

Пішовши до школи, Федір почав 
зображати з натури своїх товари-
шів по навчанню. У травні 1941 р. 
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він прийняв присягу і був направле-
ний проходити службу в 63-й стрі-
лецький полк, охороняв склади зі 
зброєю та боєприпасами, супрово-
джував колони вантажівок. 2 лютого 
1942 р. Федір Загороднюк, під час 
бою за звільнення села П’ятихатки, 
був важко поранений, контужений. 
Після піврічного курсу лікування у 
липні 1942 р. його направили у вій-
ськово-піхотне училище молодших 
командирів в місто Орджонікідзе. В 
училищі, за короткий термін рядовий 
Загороднюк досконало освоїв куле-
мет Дегтярьова, отримав військову 
професію кулеметника і був направ-
лений під Сталінград. Тут улітку  
1942 р. розпочалася одна з кровопро-
литних воєнних операцій Другої сві-
тової війни — Сталінградська битва.

Розповідь героя фільму про участь 
у військових діях дуже емоційна 
і докладна, що не може залишити 
байдужим глядача. Від снаряду, що 
розірвався поруч, Федора Івановича 
важко контузило. Разом з іншими 
пораненими його відправили до Ста-
лінграда. Але складна обстановка не 
дозволила пройти курс лікування. 
У важкому стані рядовий Загород-
нюк виконував обов’язки зв’язкового 
артилерійської батареї — передавав 
дані стрільби батареї, відновлював 
телефонний зв’язок з командним 
пунктом.

Федір Іванович був поранений 
осколками в шию, голову і плече. У 
медсанбаті йому зробили операцію і 
відправили у госпіталь до Томська. 
Проходячи лікування, він був комі-
сований за інвалідністю. У госпіталі 
Загороднюк не сидів склавши руки, 
він писав портрети своїх однополчан, 
героїв війни, епізоди бою на фронті, 

проводив і брав участь у художніх 
виставках.

Після госпіталю Федір Загород-
нюк став працювати художником у 
військово-технічній академії зв'язку 
імені Будьонного в Новосибірську. 
Після війни, у 1950 р. він закінчив 
Київський Державний Художній ін-
ститут. Був інвалідом війни.

Війна продовжує жити в карти-
нах Федора Івановича. Він написав 
багато портретів своїх побратимів, а 
також відображав те, що бачив і пе-
режив. Галерея портретів учасників 
Другої світової війни, уродженців 
Херсонщини і тих, хто відзначився в 
боях за наш Таврійський край, стала 
гордістю і надбанням культури міста 
Херсона. Картини Федора Іванови- 
ча — це літопис відваги і мужності 
воїнів. Ним написано близько 400 
малюнків для газети “Наддніпрян-
ська правда”.

Гонорар художник віддавав до 
фонду миру. Кожна картина Федо-
ра Івановича написана професійно, 
тому що в кожну з них він вкладав 
своє тепло і доброту. Визнанням йо-
го таланту стало членство в Націо-
нальній спілці художників України, 
Національній Спілці журналістів 
України. Федору Загороднюку при-
своєно звання “Заслужений худож-
ник України”, “Почесний громадя-
нин міста Херсона”. Він проводив 
виставки, лекції, екскурсії, зустрічі 
в школах та військових частинах, на-
давав допомогу в оформленні кімнат 
бойової слави. Всього ним створено 
понад півтори тисячі робіт.

Після перегляду кінострічки на 
сцену виходили почесні гості, які 
добре знали героя фільму. Так, пред-
ставник державної влади Валентина 
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Січова відзначила хорошу творчу 
роботу авторів фільму, подякувавши 
всім присутнім за увагу і пам’ять. “Я 
глибоко впевнена в тому, що поки 
людина не втратила інтерес до жит-
тя, поки людина хоче пізнавати щось, 
поки людина цікавиться чимось — 
вона живе! Я Вам дуже-дуже вдячна 
тому, що такі люди-титани, як Заго-
роднюк, як автори цього фільму, во-
ни, напевно, живуть для того, щоб ін-
ші люди, як ми, що сидять у залі, про 
них знали. Художники — це унікаль-
ні люди, але не кожний з них здат-
ний на те, щоб свої роботи просто так 
подарувати місту, для того щоб за-
лишити пам’ять. Федір Загороднюк 
залишив про себе таку пам’ять, але 
він залишив її роботою О. Єлагіна і  
В. Бикодира, яким потрібно було б 
знімати комерційні фільми, а вони 
свій талант, свої гроші, свій час ви-
трачають на те, щоб подібні “перли-
ни” відшукати серед простих людей 
і зберегти їх для потомків” [записано 
на диктофон автором статті] [6].

Голова Херсонської обласної ор-
ганізації ветеранів Афганістану Во-
лодимир Столяр зазначив копітку і 
безкорисливу працю авторів фільму, 
а також важливість створення подіб-
них робіт в умовах розвитку сучасно-
го суспільства. Такі фільми важливі 
насамперед для виховання молоді. 
Наші діти повинні знати про тих, хто 
захищав і творив Херсон, знати сво-
їх героїв. Якщо цього не робити, то 
обов’язково знайдеться якась ідеоло-
гія ззовні, яка стане сприяти розтлін-
ню нашої молоді з метою захоплення 
території.

Слово було надане синові героя 
фільму — Володимиру Федоровичу 
Загороднюку. Він був зворушений 

до глибини душі увагою і пам’яттю 
городян, вказавши на відмінну ро-
боту авторів фільму. Також розповів 
історії з життя батька, які практично 
нікому не відомі. Їх йому розповідав 
брат Федора Загороднюка — Дмитро. 
Це історії про те, як вдалося вижити 
під час голоду, про те, як ворожа куля 
летіла у серце майбутнього худож-
ника, а він в цю секунду прикрився 
рукою, і як автомат противника дав 
осічку при зустрічі віч-на-віч, як він 
вижив під час вибуху, як у розпал 
творчої діяльності не був зломле-
ний заздрісниками. “Він був щасли-
вий чоловік — займався улюбленою 
справою. 30 сюжетних картин — це 
багато” — підсумував свій цікавий 
виступ Володимир Загороднюк і щи-
ро подякував творцям фільму [запис 
з диктофона автора статті].

В’ячеслав Михайлович Громи-
кін, головний архітектор міста Хер-
сон, почесний громадянин протя-
гом двадцяти трьох років сказав:  
“Фільм — зі сльозами на очах. Осо-
бливо, після виступу сина ... Як він 
доносив усе це від сім’ї, від душі, його 
розуміння — він теж художник — як 
він відгукнувся про батька ... Я ду-
маю, що цей фільм потрібно показу-
вати молодому поколінню, в кінотеа-
трах, тому що, на жаль, ми забуваємо 
тих героїв, які повинні жити вічно. 
Це людина, яка, маючи таку багату 
душу, її залишила майбутнім поко-
лінням. Дякую Вам, творці фільму” 
[запис з диктофона автора статті].

Викладач Херсонського музично-
го училища, музикант і поет Василь 
Миколайович Олексій також наго-
лосив на важливості цієї кіностріч-
ки для молоді і необхідність показу 
фільму в кінотеатрах, школах, ВНЗ.
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Учень Федора Загороднюка, ар-
хітектор Сіменчук Анатолій Юхи-
мович говорив про те, що Федір 
Іванович був відмінним педагогом, 
пояснюючи матеріал дуже зрозуміло, 
дохідливо: “Рівного йому я не зустрі-
чав у житті ні до ні після інституту” 
[запис з диктофону автора статті].

За словами художника, який осо-
бисто знав Федора Загороднюка, 
Євгенія Герасимовича Ланолікого, 
фільм зроблено відмінно, дуже прав-
диво. Надія Миколаївна Столєтова, 
яка пережила Велику вітчизняну 
війну, зазначила: “Нам, нашому поко-
лінню важко згадувати, тому що ми 
все це пережили. Історія не повинна 
забуватися. Дякую. Молодь повинна 
знати історію з перших вуст” [запис з 
диктофона автора статті].

Фільм цінний своєю докумен-
тальністю. Почесний громадянин 
нашого міста і сьогодні живе з нами, 
але вже у своїх картинах і на екра-
ні кінотеатру. Напевно, це і є без- 
смертя.

Вважаємо презентацію кіно-
стрічки, виробленої 2018 року, що 
описується вперше, важливим ін-
струментом державного управління 
аматорським мистецтвом у контек-
сті національно-патріотичного вихо-
вання населення. 19 лютого 2018 р. 
о 12.00 у кіноконцертній залі “Юві-
лейний” м. Херсона відбулася пре-
зентація фільму ще про одного героя 
Другої світової війни — Володимира 
Петровича Казначеєва — почесного 
громадянина міста Херсона. Кіноро-
бота є короткометражною стрічкою, 
створеною на базі дитячо-юнацької 
кіностудії “Кінокімерія” Союзу кі-
нематографістів України, за спри-
янням Херсонської обласної орга-

нізації Української спілки ветеранів 
Афганістану та “Фонду інвалідів 
Чорнобиля Плюс” [7]. Фільм розпо-
чинається з кадрів, які зображують 
Володимира Казначеєва, який про-
гулюється по парку нашого міста. 
“Я нагороджений сімома орденами і 
медалями. Найдорожча для мене ме-
даль — партизану “Вітчизняної вій-
ни”, першого ступеня, і Орден Леніна 
за підрив ворожих ешелонів на за-
лізниці Брест–Ковель у 1943 р. (час 
Орловсько-Курської дуги)” — роз-
повідає головний герой. Його слова 
супроводжуються кадрами мирного 
життя. Володимир Петрович наро-
дився 26 липня 1928 року в селі Со-
лов’янівка, Клетнянського району, 
Брянської області. “До початку війни 
я закінчив 5 класів, і війна застала 
мене на рибалці. Увечері прийшов до 
дому, а мама каже: “Володю, почалася 
війна”. Я, як патріот, сказав, що фа-
шистів ми розгромимо швидко. Але 
війна затягнулася. Німці окупували 
наш район, і партизани розпочали 
свою діяльність. 6 жовтня карателі 
схопили мою матір і жорстоко стра-
тили, змусивши її копати собі могилу. 
Це нещастя врізалося до моєї пам’яті. 
Я мати любив і присягнув помстити-
ся фашистам. Партизани зупинялися 
у нас тому, що хата була на околиці 
села. Я щоб потрапити до партизан, 
пішов слідом за ними” [8]. 

Хлопчика залишили в загоні. Ко-
ли він почув, що готується партизан-
ська група, то пішов до командира і 
попросився у підривники. “До цього 
часу я відзначився в боях, мене ви-
кликали в штаб і сказали: “Ми тебе 
зараховуємо до групи підривників, 
але якщо ти здаси іспити на відмін-
но”. У кожної групи був офіцер, який 
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навчав мінній справі,” — говорить 
головний герой фільму. Далі глядач 
дізнається за допомогою голосу за 
кадром і зорового ряду, побудованого 
завдяки художньо-ігровим кадрам, 
що були використані із відкритого 
доступу мережі Інтернет про те, що 
група з підривників і командир (при-
значався офіцер і два бійці), тобто  
4 людей, підходили до залізниці. Че-
кали, доки буде перерва між прохо-
дом патрулів. Вони йшли на зустріч 
один до одного і розходилися, це за-
ймало 30 хвилин. За цей проміжок 
часу треба було поставити тол 10 г і 
ящик з міною, яка називалася МУД 
(міна уповільненої дії). “Коли не-
можливо було міну поставити, стави-
ли як ми говорили, на “паличку” [8]. 
Паровоз збивав паличку і відбувався 
вибух. Головне — щоб в ешелонах 
було якомога більше знищено жи-
вої сили, а також з танків та гармат. 
“Німці виходили з двох сторін ремон-
тували дорогу, висвітлювали її ракета- 
ми — було видно, як удень, протя-
гом 4 годин відремонтували полот-
но, прибрали потяг. Командир гру-
пи Бєлов мені каже: “Володю, ми не 
поставимо міну”. Я кажу: “Михайло 
Іванович, давайте почекаємо”. Німці 
відремонтували дорогу, пустили кон-
трольний поїзд, ми почекали. Вже за-
ймався світанок. Я кажу: “Піду, підір-
ву ешелон, на “паличку”. Я поставив, 
але не розрахував, мені здалося, що 
ешелон пройшов, і міна не вибухну-
ла. І в цю мить — вибух. Мене вибу-
ховою хвилею вдарило, і я впав без 
свідомості. Хлопці мене підхопили 
та винесли. Отямився я через 4 годи-
ни, під сосною, ми відходили. Хлопці 
кажуть: “Володя живий”. Зайшли до 
лісника, наш зв’язковий, напоїв мене 

молоком. На наступну ніч я знову пі-
шов на диверсію. Важливо було, щоб 
ти залишився непоміченим” [8].

Дуже цікава для глядача розпо-
відь про дружбу хлопчика і колиш-
нього шкільного вчителя. Іван Ряб- 
цев, який підірвався на міні, до війни 
працював вчителем. “Він настільки 
прив’язався до мене, що ми подру-
жилися. І завжди десь на привалі або 
на снігу, він якось намагався зігріти 
мене, захистити від негоди. Навіть 
(я був ще хлопчиськом) він розпові-
дав про свою любов. Була вчителька 
в школі, яку він сильно любив. Вони 
одружилися б, якби не війна” [8]. 

Йдучи на диверсію, коли вчитель 
підірвався, він попросив Володю 
змонтувати йому міну. Говорив, що 
загине в той день. “Я бачив сон, я 
одружився на своїй любові, а це пе-
редбачає смерть”, — сказав учитель 
хлопчикові. “Були певні забобони і, 
дійсно, в цю ніч він загинув. Як він 
загинув? Мінер помиляється один 
раз”.

“Німці хитрили — сідає засідка на 
ешелон, йде ешелон малою швидкі-
стю, і вони з іншого боку висаджу-
ються. Щоб ми їх не бачили. У мене 
був такий випадок: ешелон йде, і я 
бачу, що вистрибує засідка. Довело-
ся йти в інше місце, закладати міну. 
Але якщо засідка сіла, то будуть рід-
ко ходити патрулі. Був офіцерський 
патруль з 12 осіб, з кулеметами і сер-
жантський, з ним йшли 3 людини. 
Вони трималися 50–70 метрів один 
від одного” [8].

“Звикав я сам до патруля, вихо-
див вночі, маскувався і чекав па-
труль. Вони проходили у 20–30 ме-
трах. Звикав, це надавало сили, що 
я все-таки поставлю міну. Таких ви-
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падків було багато. Було таке: бачи-
ли в сутінках, сідає засідка. Я й кажу, 
що засідка, відійдемо, потім я ставив 
міну” [8].

“На залізниці, яка йшла від Бреста 
до Ковеля і дуже сильно охороняла-
ся, мені вдалося підірвати 10 еше-
лонів противника. Загін підірвав 41 
ешелон. Втрати були великі з 15 під-
ривників залишилося в живих тільки 
п’ять чоловік” [8].

Головний герой фільму був пред-
ставлений до нагороди “Герой Радян-
ського Союзу”, але вплинув вік, і його 
нагородили орденом Леніна. У берез-
ні 1944 року хлопця було відправле-
но до Святошино в школу партизан-
ського руху України. Після перемоги 
9 травня, Володимира Петровича на-
правили до Москви продовжувати 
навчання радиста, а потім на Памір. 
“Ми були першими, хто встановив 
зв’язок там. Я приїхав у відпустку до 
Херсона. У Скадовську працювала 
моя сестра. В Херсоні мені сказали, 
що Олексій Федорович Федоров у 
місті працює першим секретарем, мій 
бойовий наставник” [8]. 

Так і вступив Володимир Казна-
чеєв до мореходного училища  
м. Херсона, яке закінчив з відзнакою. 
Потім поїхав працювати до Балтій-
ського пароплавства. Працював у 
Херсонському порту. “У 1965 р. ме-
не направили до Алжиру працюва-
ти в торговому представництві при 
Міністерстві морського флоту 4 ро-
ки. Повернувся до Херсона на свою 
стару посаду. Я люблю це місто. У  
1972 р. викликали в Москву і від-
правили до Франції для створення 
акціонерного товариства. У Пари-
жі я відпрацював 7 років. “Орденом 
Трудового Червоного Прапора” був 

нагороджений за працю у Франції в 
1973 р. Мені вдалося в той час ство-
рити акціонерне товариство, це було 
важко, але я створив. Орденом “Знак 
пошани” був нагороджений за роботу 
в Алжирі. Українська нагорода — “За 
заслуги” ІІІ ступеня і “За Мужність”. 
Я був і залишаюся почесним курсан-
том мореходного училища. У 1985 р. 
отримав звання “Почесний праців-
ник транспорту України” [8]. Зараз 
Володимиру Казначеєву присвоєно 
звання — “Почесний громадянин мі-
ста Херсона”. 

“Багато пройшло часу, багато бу-
ло зроблено для користі нашої дер-
жави. Витрачено сил, безсонних но-
чей, здоров’я, але найдорожчі мені  
роки — це роки, проведені в парти-
занському загоні. Коли я хлопчись-
ком, у 14 років, пускав під укіс во-
рожі ешелони, війна, безсонні ночі. 
Боявся я? Коли виконував завдання, 
страшно було, але йшов і робив усе, 
що треба було робити для Перемо-
ги!” [8].

Після перегляду фільму було 
відзначено, що Херсонська обласна 
організація ветеранів Афганістану 
увічнює пам’ять героїв Другої світо-
вої війни, створюючи документальні 
фільми, серед яких три роботи: “Зе-
нітниця” [9], “Моє життя на полотні” 
і “Партизан”. 

На сцену запросили голову ХОО 
УСВА Володимира Пилиповича 
Столяра, який сказав: “15 лютого ми 
відзначили 29 річницю виведення 
військ з Афганістану. Наші побрати-
ми, автори цього фільму, учасники 
бойових дій Віктор Бикодир і Олек-
сандр Єлагін вже багато років працю-
вали над створенням документаль-
них кіноробіт, що увічнюють подвиг 
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наших хлопців в Афганістані, а тепер 
вони відображають героїв Другої сві-
тової, яких з кожним роком стає все 
менше. Наша організація сприяє то-
му, щоб наша молодь брала приклад з 
героїв. Ціла серія фільмів “Афганські 
долі” була гідно представлена автора-
ми на міжнародних кінофестивалях 
і відзначена високими нагородами” 
[запис з диктофона автора статті]. 

Голова міської організації Спілки 
ветеранів Володимир Якович Куций 
зазначив, що в місті Херсоні Володи-
мир Петрович Казначеєв проводить 
величезну роботу з військово-па- 
тріотичного виховання, розповідаю-
чи в школах та інших навчальних за-
кладах про своє життя. В. П. Казна-
чеєв — Почесний ветеран України, а 
його ім’я занесено до книги “Почес-
них ветеранів України”. “Сьогодні 
“афганці” роблять дуже багато для 
військово-патріотичного виховання. 
Володимир Казначеєв — це гордість 
нашої ветеранської організації”, — 
сказав у своїй промові Володимир 
Куций і подякував усім, хто готував 
цей культурний захід [запис з дикто-
фона автора статті]. 

З Почесним ветераном у мореход-
ному училищі вчився батько ниніш-
нього заступника училища Херсон-
ської державної морської Академії 
Ірини Володимирівни Карплюк. Во-
на прийшла на презентацію фільму з 
величезним букетом троянд, у супро-
воді курсантів мореходного училища. 
Слова подяки за стійкість і героїзм, за 
приклад мужності, який демонструє 
на зустрічах з молоддю В. Казначеєв, 
були сказані зі сцени Іриною Кар-
плюк головному герою фільму. 

Висновки і пропозиції. Отже, 
практично доведено, що з викорис-

танням емпіричного методу дослі-
дження, на прикладі вперше опи-
саних автором статті культурних 
заходів, аматорське мистецтво поки 
що локального рівня, яке підготов-
лено якісно, маючи у своєму змісті 
великий просвітницький сенс. Це 
може бути дієвим механізмом у сис-
темі державного управління патрі-
отичним вихованням населення як 
молоді, так і середнього віку. Презен-
тації, в організації яких автор цієї на-
укової роботи брала особисту актив-
ну участь, показують, що діяльність 
громадської організації, яка тісно 
співпрацює і підпорядковується дер-
жавній адміністрації, є дієвим меха-
нізмом упровадження патріотичного 
виховання сучасного населення цієї 
територіальної області засобами кі-
номистецтва.
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осоБЛиВостІ  УПРАВЛІННЯ  РиЗикАми   
ПІД  ЧАс  РЕАЛІЗАЦІЇ  ДПП-ПРоЕктІВ 

Анотація. Стаття присвячена з’ясуванню особливостей управління ри-
зиками під час реалізації ДПП-проектів. Автором виокремлено сукупність 
ризиків для приватного партнера, бізнес-ризиків ДПП-проектів та основних 
ризиків, пов’язаних з протестами населення, а також громадських та між-
народних організацій. Наведено типові ризики проектів ДПП, серед яких: 
форс-мажорні обставини, політичні ризики, ризики прибутковості, опера-
ційні, будівельні, фінансові ризики, а також ризик дефолту. Наведено світо-
вий досвід розподілу ризиків між партнерами. Також названо основні мето-
ди оцінювання ризиків ДПП-проектів.  

Визначено, що істотними є умови, щодо яких сторони мають дійти згоди 
для того, щоб договір був укладений. Управління ризиками можливо реаліз-
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увати в межах істотних умов розподілу ризиків. Однак положення законо-
давства передбачають розподіл лише тих ризиків, які виявлені за результа-
тами проведення аналізу ефективності проекту ДПП. Законодавство прямо 
не визначає, яким чином можуть розподілятися ризики, виявлені в процесі 
переддоговірних переговорів (або навіть на пізнішому етапі), але не врахо-
вані при аналізі ефективності. Наприклад, пропозиції щодо умов договору 
про партнерство як частина конкурсної пропозиції претендента можуть мі-
стити пропозиції щодо механізмів управління ризиками. Не визначено й не 
може бути повною мірою визначено можливі способи управління ризика-
ми з огляду на їх специфіку для конкретного проекту. Для цього доцільно 
передбачити період ознайомлення з проектом конкурсної документації та 
можливість внесення змін до неї за результатами зауважень, отриманих від 
потенційних учасників конкурсу. Також доцільно передбачити випадки, в 
яких можливий перегляд окремих умов договору без проведення конкурсу.

Обґрунтовано, що законодавство не обмежує можливості передбачити 
особливі умови договору про реалізацію проекту ДПП або укласти додатко-
ві (допоміжні) договірні інструменти (наприклад, інвестиційний договір). 
Водночас при викладенні умов, не передбачених законодавством, необхідно 
враховувати обсяг компетенції державного партнера. Також для забезпечен-
ня принципу рівності умов державний партнер має передбачити такі додат-
кові умови в конкурсній документації.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, державний партнер, 
оцінювання ризиків, приватний партнер, ризики ДПП.

ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ  РИСКАМИ  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ 
ГЧП-ПРОЕКТОВ 

Аннотация. Статья посвящена выяснению особенностей управления 
рисками при реализации ГЧП-проектов. Автором выделены совокупность 
рисков для частного партнера, бизнес-рисков ГЧП-проектов и основных 
рисков, связанных с протестами населения, а также общественных и меж-
дународных организаций. Приведены типичные риски проектов ГЧП, сре-
ди которых: форс-мажорные обстоятельства, политические риски, риски 
доходности, операционные, строительные, финансовые риски, а также риск 
дефолта. Приведен мировой опыт распределения рисков между партнерами. 
Также названы основные методы оценки рисков ГЧП-проектов.

Определено, что существенными являются условия, по которым сторо-
ны должны прийти к согласию для того, чтобы договор был заключенным. 
Управление рисками возможно реализовать в рамках существенных усло-
вий распределения рисков. Однако положения законодательства предус-
матривают распределение только тех рисков, которые выявлены по резуль-
татам проведения анализа эффективности проекта ГЧП. Законодательство 
прямо не определяет, каким образом могут распределяться риски, выявлен-
ные в процессе преддоговорных переговоров (или даже на более позднем 
этапе), но не учтены при анализе эффективности. Например, предложения 
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об условиях договора о партнерстве как часть конкурсного предложения 
претендента могут содержать предложения по механизмам управления ри-
сками. Не определены и не могут быть в полной мере определены возмож-
ные способы управления рисками, учитывая их специфику для конкретного 
проекта. Для этого целесообразно предусмотреть период ознакомления с 
проектом конкурсной документации и возможность внесения изменений в 
нее по результатам замечаний, полученных от потенциальных участников 
конкурса. Также целесообразно предусмотреть случаи, в которых возможен 
пересмотр отдельных условий договора без проведения конкурса.

Обосновано, что законодательство не ограничивает возможности преду-
смотреть особые условия договора о реализации проекта ГЧП или заклю-
чить дополнительные (вспомогательные) договорные инструменты (напри-
мер, инвестиционный договор). В то же время при изложении условий, не 
предусмотренных законодательством, необходимо учитывать объем компе-
тенции государственного партнера. Также для обеспечения принципа равен-
ства условий государственный партнер должен предусмотреть такие допол-
нительные условия в конкурсной документации.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственный 
партнер, оценки рисков, частный партнер, риски ГЧП.

FEATURES  OF  RISK  MANAGEMENT  AFTER  REALIZING   
PPP  PROJECTS

Abstract. The article is devoted to the clarification of the peculiarities of risk 
management during the implementation of PPP projects. The author identifies 
a set of risks for a private partner, business risks of PPP projects and the main 
risks associated with the protests of the public, as well as public and international 
organizations. The typical risks of PPP projects are presented, including force 
majeure, political risks, profitability risks, operational, construction, financial 
risks, and the risk of default. The world experience of sharing risks between the 
partners is presented. Also named are the main methods for assessing the risks of 
PPP projects.

It has been determined that the conditions on which the parties should reach 
agreement in order for the contract to be concluded are essential. Risk manage-
ment can be implemented within the framework of the essential conditions for 
the allocation of risks. However, the provisions of the law provide for the alloca-
tion of only those risks identified by the results of an analysis of the effectiveness 
of the PPP project. Legislation does not directly determine how risks can be al-
located to the risks identified during the pre-contract negotiations (or even at a 
later stage), but not taken into account in the analysis of efficiency. For example, 
suggestions on the terms of the partnership agreement as part of the bidding pro-
posal may include suggestions on risk management mechanisms. There are no 
definite and can not be fully defined possible ways of managing risks in view of 
their specificity for a particular project. For this purpose, it is advisable to pro-
vide for a period of familiarization with the draft tender documentation and the 
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possibility of making changes to it based on the findings received from potential 
contestants. It is also advisable to foresee cases in which it is possible to review 
certain terms of the contract without a competition.

It is substantiated that the law does not restrict the possibility of foreseeing 
specific terms of an agreement on the implementation of the PPP project or to 
conclude additional (auxiliary) contractual instruments (for example, an invest-
ment agreement). At the same time, when laying down conditions not provided 
for by law, it is necessary to take into account the scope of competence of the state 
partner. Also, in order to ensure the principle of equality of conditions, the state 
partner should provide such additional conditions in the tender documentation.

Keywords: public-private partnership, state partner, risk assessment, pri-
vate partner, PPP risks.

Постановка проблеми. Система 
відносин держави з приватним під-
приємницьким сектором у формі 
ДПП є одним із виявів змішаної 
економіки, яка за певних умов мо-
же дати позитивний ефект для су-
спільства загалом, забезпечуючи 
економіку більш якісними товарами. 
Саме управління ризиками знизить 
імовірність провалу ДПП-проектів 
і сприятиме розвитку цього виду 
співпраці держави з приватним біз-
несом.

Аналіз останніх публікацій. Пи-
танням управління ризиками під час 
реалізації ДПП-проектів присвя-
чували свої праці такі провідні нау- 
ковці, як Н. М. Бондар, І. А. Брайлов-
ський, А. В. Мостепанюк, Є. Л. Че- 
ревиков та ін. Проте у зв’язку з ак-
туальністю запровадження держав- 
но-приватного партнерства у госпо-
дарську діяльність держави це пи-
тання потребує постійного вивчення, 
що зумовило вибір теми означеної 
наукової статті.

Мета статті — з’ясувати особли-
вості управління ризиками під час 
реалізації ДПП-проектів.

Виклад основного матеріалу. Ре-
зультативність державно-приватного 
партнерства розглядається з точки 
зору кожного з партнерів. Якщо для 
приватного сектору достатньо засто-
сувати стандартні методи оцінюван-
ня результативності, які придатні 
для будь-якої фірми, то для держави 
завдання стоїть складніше. Завдання, 
які держава намагається вирішити 
за допомогою державно-приватного 
партнерства, не можуть бути оцінені 
тільки кількісним способом. В оста-
точному підсумку всі подібні проек-
ти націлені на вирішення стратегіч-
них державних завдань, на зниження 
гостроти соціальних суперечностей. 
Дієвих механізмів оцінювання ре-
зультативності у прийнятті рішень 
подібного роду не існує. Однак мож-
на з упевненістю припустити, що 
чітке планування таких проектів і 
максимальне оцінювання ризиків 
для них значно підвищують шанс на 
досягнення поставлених цілей обома 
сторонами [1].

Потенційні вигоди використання 
державно-приватного партнерства 
можуть складатися з того, що такий 
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формат взаємовідносин бізнесу і вла-
ди може забезпечити: 

• більшу ефективність, а також 
економію часу при реалізації проек-
тів і здійсненні робіт — за рахунок 
використання учасниками партнер-
ства своїх найбільш сильних сторін; 

• різноманітність у підходах до 
розроблення і подальшого здійснен-
ня проектів — за рахунок викори-
стання різних методів і розширення 
числа можливих варіантів; 

• більш високу якість економі-
ко-управлінських рішень при реалі-
зації спільних проектів, забезпечу-
вану кваліфікацією представників 
бізнесу, і найповніше урахування 
суспільних потреб і соціальної зна-
чущості, яку забезпечують представ-
ники органів управління; 

• інтеграцію суб’єктів бізнесу в 
громадське життя — за рахунок його 
безпосереднього залучення в реаліза-
цію значущих соціально зумовлених 
проектів; 

• підвищення якості надаваних 
товарів і послуг — за рахунок уста-
новлення більш жорсткого держав-
ного контролю; 

• зниження соціальної напруги і 
негативного ставлення до бізнесу з 
боку населення — за рахунок визнан-
ня його внеску у вирішення соціаль-
них проблем.

Ефективно використовуючи і 
розвиваючи державно-приватне 
партнерство, держава може додат-
ково залучати кошти приватного 
інвестора з метою розвитку об’єктів 
громадської інфраструктури в прі-
оритетні інноваційні проекти для 
реконструкції, модернізації, будів-
ництва транспортних споруд, ліній 
електропередач, гідротехнічних си- 

стем, ліній зв’язку, інформаційних 
систем; об’єктів соціального значен-
ня у сфері освіти, науки, культури, 
охорони здоров’я, туризму і т. ін.;  
муніципальних об’єктів господар-
ства: комунальні послуги, громад-
ський транспорт, житлові об’єкти, 
благоустрій території тощо.

Сукупність ризиків для приват-
ного партнера можна розподілити на 
чотири великі групи [2, с. 188]: 

1) ризики, зумовлені діяльністю 
державних органів влади; 

2) ризики, пов’язані з участю дер-
жави як партнера у проектах держав-
но-приватного партнерства; 

3) бізнес-ризики проектів держав-
но-приватного партнерства; 

4) ризики, пов’язані з протестами 
населення, громадських та міжна-
родних організацій.

Категорія ризиків відіграє значну 
роль у відносинах державно-приват-
ного партнерства. Як і будь-який вид 
економічної діяльності, ДПП в про-
цесі своєї реалізації може зазнавати 
тих чи інших впливів, які можуть 
негативно позначитися на кінцевих 
результатах проекту. Ключовими 
факторами при оцінюванні ризиків є: 
імовірність їх виникнення та ступінь 
наслідків (впливу) ризиків, якщо во-
ни мають місце. На нашу думку, не-
обхідне формування особливого під-
ходу до оцінювання ризиків проектів 
державно-приватного партнерства, 
особливо — з точки зору держави [3, 
с. 22].

Серед ризиків, зумовлених діяль-
ністю державних органів влади, слід 
виокремити [2, с. 188]:

• високий рівень корумпованості 
на всіх рівнях державної влади. На 
жаль, цей ризик властивий навіть 
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ринково розвиненим та економічно 
успішним країнам;

• велику бюрократію державних 
органів влади, що призводить до за-
тягування вирішення питань, пов’я-
заних із затвердженням та реалізаці-
єю проекту;

• зміну нормативно-правової бази 
у сфері реалізації проекту. Такі зміни 
можуть запровадити нові податки 
та збори, вимоги щодо додаткових 
вкладень, пов’язаних із захистом 
навколишнього середовища, обме-
ження у ціноутворенні, у правилах 
ведення бізнесу тощо. У кінцевому 
підсумку це може призвести до втра-
ти приватним інвестором очікуваних 
прибутків.

• зміни пріоритетів у соціально- 
економічній політиці на державному 
або муніципальному рівні. Такі змі-
ни можуть призвести до припинення 
державної підтримки проекту, змен-
шення бюджетних дотацій, зменшен-
ня очікуваної рентабельності проек-
ту тощо;

• конфіскація (націоналізація) 
вкладеного приватним інвестором 
капіталу;

• зміна політичного устрою у  
країні.

До бізнес-ризиків проектів дер-
жавно-приватного партнерства нале-
жать звичайні підприємницькі ризи-
ки, а саме [4]:

• неправильне оцінювання плато-
спроможного попиту. Це призводить 
до помилкового схвалення проекту 
як прибуткового та нераціонального 
вкладання інвестицій;

• непередбачене підвищення цін 
на обладнання та матеріали, необ-
хідні для реалізації проекту. На ста-
дії розроблення проекту неможливо 

врахувати всі можливі варіанти під-
вищення цін на ресурси, енергоносії 
тощо, що матимуть місце протягом 
періоду реалізації проекту. Це може 
призвести до недостатності затвер-
дженого обсягу інвестицій для реалі-
зації проекту;

• неправильне оцінювання вар-
тості проекту (підвищення вартості 
під час його  реалізації). У цьому разі 
існує імовірність отримання приват-
ним інвестором незначних прибутків 
або навіть і збитків від реалізації про-
екту;

• помилки технічного проекту-
вання та реалізації проекту;

• неправильне оцінювання рента-
бельності та терміну окупності про-
екту. Такі ризики пов’язані зі зміною 
вимог щодо ціноутворення, зростан-
ням поточних витрат, зниженням по-
питу тощо;

• неефективне управління проек-
том. Має місце через недостатність 
досвіду управлінського персоналу 
компанії — приватного інвестора;

• ризик зміни валютного курсу 
(для контрактів в іноземній валюті);

• форс-мажорні обставини (сти-
хійні лиха, громадянські заворушен-
ня тощо).

До основних ризиків, пов’язаних з 
протестами населення, громадських 
та міжнародних організацій, нале-
жать [4]:

• негативний вплив проекту на 
навколишнє середовище;

• недостатній рівень технічної 
безпеки проекту;

• неприйняття проекту суспіль-
ством через релігійні, моральні, істо-
рико-архітектурні та інші мотиви;

• порушення прав людини або на-
ціональних меншин.
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Серед типових ризиків реаліза-
ції проектів механізмами ДПП є і 
форс-мажорні обставини, і політичні 
ризики, і ризики прибутковості, опе-
раційні, будівельні, фінансові ризи-
ки, а також ризик дефолту (таблиця).

У світовій практиці держав-
но-приватного партнерства вже на-
буто досвід розподілу ризиків між 
партнерами. Основними принципа-
ми розподілу ризиків є [2, с. 191]: 

1) ризик повинен передаватись то-
му з партнерів, який має кращі мож-
ливості для контролю подій, що мо-
жуть зумовити виникнення ризику; 

2) ризики повинні певним чином 
визначатись, розумітись та оціню-

ватись усіма сторонами, що беруть 
участь у проекті; 

3) партнер, що приймає ризик по-
винен мати технічні або управлінські 
можливості для управління ризиком; 

4) партнер повинен мати фінансо-
вий потенціал, що дасть змогу пере-
жити наслідки ризику або запобігти 
виникненню ризику; 

5) партнер повинен мати бажання 
прийняти на себе ризик.

Управління ризиками проекту 
ДПП здійснюється на етапі укладен-
ня договору щодо реалізації проекту 
ДПП між державним і приватним 
партнером. Це зводить управління 
ризиками до дуже короткого проміж-

типові ризики проектів ДПП та їх гіпотетичне розміщення

категорія ризику Приклад
кращий партнер для 
управління ризиком

Форс-мажорні  
обставини

Втрати від стихійного лиха Державний партнер

Політичні ризики Перенесення термінів затвер-
дження проектів, придбання зе-
мельних ділянок, зміна закону, що 
впливає на дохід

Державний партнер

Ризик прибутковості/
попиту

Недостатній дохід через низький 
обсяг руху або нижче ціни за елас-
тичність попиту

В основному  
державний – іноді  

приватний партнер

Дизайнерські/технічні 
ризики

Інженерські або дизайнерські по-
милки

Приватний партнер

Будівельні ризики Збільшення витрат за затримання 
з несправною технікою

Приватний партнер

Операційні ризики Видаткові операції та підтримка 
життєвого циклу

Приватний партнер

Ризики в галузі  
навколишнього  

середовища

Відшкодування збитків, компенса-
ційні витрати/погашення зобов’я-
зань за завдання шкоди довкіллю

Приватний партнер

Фінансові ризики Витрати, що виникають через не-
відповідність хеджування доходів 
та управління боргом

В основному приватний 
партнер – іноді  

державний

Ризик дефолту Банкрутство проекту через  
будь-які/всі названі факти

Розділені державний/
приватний партнер

Складено автором на основі [5]
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ку часу до початку реалізації проекту. 
Окрім того, можливості щодо меха-
нізмів управління ризиками значною 
мірою залежать від положень кон-
курсної документації, затвердженої 
для проведення конкурсу із визна-
чення приватного партнера.

Законодавство не передбачає про-
стого шляху зміни умов ДПП. Зо-
крема невизначено, які зміни можуть 
потребувати повторного проведення 
конкурсу з визначення приватного 
партнера.

У зв’язку з цим, ефективні меха-
нізми управління ризиками держа-
ві необхідно передбачати на етапі 
проведення конкурсу з визначення 
приватного партнера та остаточно 
закріплювати в договорі з реалізації 
проекту ДПП.

При цьому слід відмітити, що 
істотні умови договору про ДПП 
визначені в Порядку проведення 
конкурсу з визначення приватного 
партнера для здійснення держав-
но-приватного партнерства щодо 
об’єктів державної, комунальної 
власності, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
11 квітня 2011 р. № 384. Істотними 
умовами договору є [6]: 

• найменування державного парт-
нера та об’єкта державно-приватного 
партнерства; 

• зобов’язання сторін, у тому чис-
лі обсяг і форма фінансової участі 
державного та приватного партнерів 
у здійсненні зазначеного партнер-
ства; 

• перелік, обсяги і строки вико-
нання передбачених договором робіт; 

• вимоги до якості товарів, робіт 
послуг, що виконуються згідно з до-
говором; 

• розподіл ризиків, виявлених 
за результатами проведення ана-
лізу ефективності здійснення дер-
жавно-приватного партнерства між 
партнерами та форми управління та-
кими ризиками; 

• порядок та умови отримання 
переможцем конкурсу права на ко-
ристування земельною ділянкою для 
здійснення державно-приватного 
партнерства (за потреби); 

• умови, розмір і порядок внесен-
ня платежів, якщо такі передбаче-
но умовами здійснення зазначеного 
партнерства; 

• порядок та умови розподілу  
між сторонами договору про парт-
нерство доходу та/або продукції, 
якщо такий розподіл передбачено 
умовами здійснення зазначеного 
партнерства; 

• вимоги щодо повернення після 
припинення дії договору про парт-
нерство об’єкта державно-приватно-
го партнерства та земельних ділянок, 
що надані для потреб, пов’язаних із 
здійсненням такого партнерства; 

• зобов’язання щодо відшкоду-
вання витрат на проведення аналізу 
ефективності здійснення держав-
но-приватного партнерства та/або 
екологічної експертизи; 

• умови внесення змін до догово-
ру про партнерство; 

• відповідальність сторін за його 
невиконання; 

• порядок розгляду спорів; 
• строк дії договору про партнер-

ство, дата, місце підписання та поря-
док набрання ним чинності.

Суттєвими є умови, за яких сторо-
ни мають дійти згоди для укладення 
договору. Управління ризиками мож-
ливо реалізувати в межах істотних 
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умов розподілу ризиків. Однак поло-
ження законодавства передбачають 
розподіл лише тих ризиків, які ви-
явлені за результатами проведення 
аналізу ефективності проекту ДПП. 
Законодавство прямо не визначає, 
яким чином можуть розподілятися 
ризики, виявлені у процесі переддо-
говірних переговорів (або навіть на 
пізнішому етапі), але не враховані 
при аналізі ефективності. Напри-
клад, пропозиції щодо умов договору 
про партнерство як частина конкур-
сної пропозиції претендента (п. 25 
Порядку) можуть містити пропо-
зиції щодо механізмів управління 
ризиками. Не визначено й не може 
бути повною мірою визначено мож-
ливі способи управління ризиками з 
огляду на їх специфіку для конкрет-
ного проекту. Для цього доцільно 
передбачити період ознайомлення з 
проектом конкурсної документації 
та можливість внесення змін до неї за 
результатами зауважень, отриманих 
від потенційних учасників конкурсу. 
Також доцільно передбачити випад-
ки, в яких можливий перегляд окре-
мих умов договору без проведення 
конкурсу.

Законодавство не обмежує мож-
ливості передбачити особливі умо-
ви договору про реалізацію про-
екту ДПП або укласти додаткові 
(допоміжні) договірні інструменти 
(наприклад, інвестиційний договір). 
Водночас при викладенні  умов, не 
передбачених законодавством, необ-
хідно враховувати обсяг компетенції 
державного партнера. Також для за-
безпечення принципу рівності умов, 
державний партнер має передбачити 
такі додаткові умови в конкурсній 
документації. 

Під час оцінювання ризиків може 
використовуватися один або кілька з 
таких методів [7, с. 356]: 

1. Метод доцільності затрат, орі-
єнтований на ідентифікацію потен-
ційних зон ризику за проектом. За 
цієї методики узагальненим чинни-
ком ризику вважається перевитрата 
коштів порівняно із запланованим 
обсягом. При цьому врахування різ-
них чинників реалізації проектів за-
безпечує можливість поділу процесу 
на окремі стадії, оцінки зони ризику, 
в яку потрапляє проект на кожній 
стадії, і відповідно гарантує захист 
державного та приватного партнера 
від критичного та катастрофічного 
ризиків, оскільки на кожній стадії ін-
вестор може прийняти рішення щодо 
припинення асигнувань за проектом 
[7, с. 356].

2. Метод експертних оцінок, який 
використовується тоді, коли оцінити 
ризики іншим способом неможливо 
або існує багато формальних ризи-
ків, які математично оцінити склад-
но. Застосування цього методу поля-
гає у використанні інтелекту людей 
та їх здатності знаходити рішення 
формалізованих завдань. Методи-
ка проведення експертного оціню-
вання передбачає формування мети 
оцінювання, постановку завдань, 
створення групи оцінювання, опис 
форми отримання необхідних ре-
зультатів, відбір експертів та визна-
чення їх компетентності. При цьому 
відбір експертів має здійснюватися 
таким чином, щоб фахівці, які ввійш-
ли до групи, по-перше, були обізнані 
з особливостями здійснення ДПП; 
по-друге, мали уявлення про специ-
фіку роботи певної галузі (сфери ді-
яльності підприємства); по-третє, не 
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були зацікавлені в результатах оці-
нювання. Компетентність експертів 
об’єктивно визначається ступенем 
їх кваліфікації у певній галузі знань 
шляхом аналізу професійної, науко-
вої та іншої діяльності [7, с. 358].

Управління ризиками триває про-
тягом усього життя проекту та про-
ходить п’ять етапів [8]:

1) ідентифікація ризиків. Процес 
виявлення усіх ризиків, які мають 
відношення до проекту;

2) оцінювання ризиків. Визначення 
імовірності виявлених ризиків і вели- 
чини наслідків у разі їх виникнення;

3) розподіл ризиків. Розподіл від-
повідальності між сторонами ДПП за 
проект із виявленням та оцінкою на-
слідків кожного ризику для кожної зі 
сторін за контрактом або погодження 
сторін мати справу з ризиками за до-
помогою вказаного механізму, який 
може включати в себе обмін ризиками;

4) зниження ризиків. Спроба зни-
зити ймовірність ризику й ступеня 
його наслідків для сторін;

5) моніторинг та аналіз. Моніто-
ринг та аналіз виявлених ризиків і 
нових ризиків із розвитком проекту 
та зміною його навколишнього сере-
довища. Цей процес триває протягом 
усього терміну дії договору.

Аналіз практики реалізації про-
ектів державно-приватного партнер-
ства засвідчує, що система управлін-
ня ризиками повинна включати такі 
основні процедури [7, с. 358]: 

• виявлення ризиків; 
• оцінювання ризиків та можли-

вості їх настання; 
• характеристика ризиків; 
• моніторинг (контроль) ризиків, 

зокрема можливості поновлення ри-
зику; 

• аналіз наслідків від настання ри-
зику; 

• розроблення методів управлін-
ня ризиками.

Ключовим у ефективному розпо-
ділі ризиків є принцип, відповідно 
до якого певні види ризиків мають 
закріплюватися за тими учасниками, 
які найбільш пристосовані до оці-
нювання, контролю та управління 
ризиками. Якщо держава прагне пе-
рекласти на приватну компанію пев-
ні додаткові ризики, якими вона не-
спроможна управляти, це збільшить 
тривалість переговорів та винагоро-
ду компанії. Якщо ж приватна сто-
рона намагається зняти із себе від-
повідальність за технічні, комерційні 
та фінансові ризики, то має ставити-
ся під сумнів корисність контракту 
чи компетенція приватної компанії  
[9, с. 49].

Порядок визначення розподілу 
ризику має такі кроки [8]:

Крок 1: Слід визначити всі ризи-
ки проекту. Вони включають у себе 
загальні ризики державно-приватно-
го партнерства, а також ризики кон-
кретних проектів (наприклад, ризик 
для здоров’я населення у проекті во-
допостачання).

Крок 2: Визначення основних по-
слуг, які будуть надаватися держа-
вою і для яких ризики не можуть бу-
ти віднесені до приватного партнера.

Крок 3: Необхідно перевірити ко-
жен із ризиків, які залишилися і ви-
явити такі, у яких: 

• уряд знаходиться у найкращому 
положенні для управління ними;

• приватний партнер знаходиться 
в найкращому положенні для управ-
ління ними;

• жодна зі сторін не має контролю;
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• відповідно до цього визначити 
оптимальний розподіл ризиків.

Крок 4: Визначити, чи існують 
будь-які ризики з  тих, що залишили-
ся, і як вони повинні бути розподіле-
ні відповідно до умов певного ринку 
або специфічних факторів, пов’яза-
них із проектом.

Крок 5: Остаточний розподіл ри-
зиків державно-приватного партнер-
ства з огляду на кроки 3 і 4 і вико-
ристання договору для розв’язання 
проблем будь-якого дисбалансу між 
сторонами.

Висновки. На сьогодні особливо 
важливим для успішної реалізації 
ДПП-проектів питанням є розподіл 
ризиків між державним і приватним 
партнером. Це питання досить широ-
ко представлене в дослідженнях, то-
му можна зробити висновок, що уні-
версальної схеми розподілу ризиків 
на сьогодні не існує. Водночас біль-
шість невдалих прикладів реалізації 
проектів ДПП пов’язано з недотри-
манням сторонами домовленостей 
про розподіл можливих ризиків (або 
окремі ризики не розподілені між 
учасниками зовсім), коли кожний 
учасник проекту ДПП намагається 
перекласти відповідальність на парт-
нера. Особливо високі окремі ризики 
в проектах ДПП у сфері транспорт-
ної інфраструктури, які характери-
зуються високою капіталомісткістю 
і труднощами у прогнозуванні транс- 
портних потоків. 
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тЕНДЕНЦІЇ  РЕФоРмУВАННЯ   
осВІтНЬоЇ  систЕми  сУЧАсНоЇ  УкРАЇНи:  
ЗАгАЛЬНоДЕРЖАВНиЙ  тА  РЕгІоНАЛЬНиЙ  

АсПЕкти 

Анотація. Стаття присвячена аналізу оновленого нормативно-правово-
го забезпечення розвитку освітньої галузі, яким визначаються особливості 
впровадження освітніх змін у сучасній Україні. У контексті даної пробле-
матики значну увагу приділено дослідженню готовності освітньої системи 
до ініційованих змін, розуміння учасниками змін усіх нових можливостей 
розвитку, що потенційно з’являються внаслідок реформаторських перетво-
рень. Автор визначає, що в сучасній Україні освітні зміни носять переваж-
но структурний (трирівневість школи, створення опорних шкіл, автономія 
освітніх закладів, нові можливості для їхнього організаційного розвитку) 
та змістовий (нові програми та державні стандарти) характери. Автор об-
ґрунтовує критичну потребу успішного закінчення реформи децентралізації 
влади, забезпечення реальної автономії закладів освіти в сучасній Україні, 
що створить органічну основу для здійснення реформи середньої освіти та 
впровадження інших масштабних освітніх змін.
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Визначено, що оновлене нормативно-правове забезпечення освітньої 
галузі водночас розширює межі професійної свободи вчительства і звідси 
встановлює високі вимоги до професіоналізму педагогів. Зміну фокусу ос-
вітньої діяльності новаціями задекларовано у бік практики, інтерактивності 
та функціональності. Учитель тепер створюватиме освітні та навчальні про-
грами відповідно до потреб учнів і локальних громад, облаштовуватиме від-
крите навчальне середовище, враховуючи потенціал школи і залучаючи до 
освітнього процесу партнерів. 

Однак доведено, що визначені в оновленому нормативному забезпеченні 
освіти в Україні методики діяльнісного та проблемно-пошукового підходу 
вимагають відповідних умов навчально-виховного процесу. Активний учень 
стає активним громадянином; школа, шкільне оточення та клас стають мі-
кросуспільством. Як і саме суспільство, шкільне середовище не позбавлене 
конфліктів чи проблемних ситуацій. Саме в таких умовах для учнів з’явля-
ється можливість навчитися свідомо визначати власні інтереси та отримати 
досвід громадянської активності.

Ключові слова: освітня зміна, публічне управління освітніми змінами, 
освітня інновація, оновлення освіти, освітня реформа.

ТЕНДЕНЦИИ  РЕФОРМИРОВАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ  СОВРЕМЕННОЙ  УКРАИНЫ: 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  И  РЕГИОНАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ

Аннотация. Статья посвящена анализу усовершенствованного норма-
тивно-правового обеспечения развития сферы образования, которое вли-
яет на особенности внедрения образовательных изменений в современной 
Украине. В контексте данной проблематики автор анализирует состояние 
и готовность образовательной системы к внедрению изменений, понимание 
участниками изменений всех новых возможностей развития, которые по-
являются в результате реформаторских преобразований. Автор определяет, 
что в современной Украине образовательные изменения носят преимущест-
венно структурный (трехуровневость школы, создание опорных школ, авто-
номия образовательных учреждений, новые возможности для организацио-
нного развития образовательных учреждений) и содержательный (новые 
программы и государственные стандарты) характер. Автор обосновывает 
критическую потребность успешного окончания реформы децентрализации 
власти, обеспечение реальной автономии учебных заведений в современ-
ной Украине. Это может создать органическую основу для осуществления 
реформы среднего образования и внедрения других масштабных образова-
тельных изменений.

Определено, что обновленное нормативно-правовое обеспечение обра-
зования одновременно расширяет рамки профессиональной свободы учи-
тельства и отсюда устанавливает высокие требования к профессионализму 
педагогов. Изменение фокуса образовательной деятельности новациями за-
декларировано в сторону практики, интерактивности и функциональности. 
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Учитель теперь будет создавать образовательные и учебные программы в 
соответствии с потребностями учащихся и локальных общин, обустраивать 
открытую учебную среду, учитывая потенциал школы и привлекая к образо-
вательному процессу партнеров.

Однако доказано, что определенные в обновленном нормативном обеспе-
чении образования в Украине методики деятельностного и проблемно-пои-
скового подхода требуют соответствующих условий учебно-воспитательно-
го процесса. Активный ученик становится активным гражданином; школа, 
школьное окружение и класс становятся микрообществом. Как и само об-
щество, школьную среду не лишено конфликтов или проблемных ситуаций. 
Именно в таких условиях для учащихся появляется возможность научиться 
сознательно определять собственные интересы и получить опыт граждан-
ской активности.

Ключевые слова: образовательное изменение, публичное управление 
образовательными изменениями, образовательная инновация, обновления 
образования, реформа образования.

TENDENCIES  IN  REFORMING   
THE  EDUCATIONAL  SYSTEM  OF  MODERN  UKRAINE:   

NATIONAL  AND  REGIONAL  ASPECTS 

Abstract. The author has analyzed the problem aspects of public adminis-
tration of educational change in modern Ukraine. Special frameworks of public 
administration of educational change in an information society have been deter-
mined. The author has analyzed the categories of the implementation process of 
educational change. The author has explored the key features of external envi-
ronment of such activity, formed by regulatory acts for settling relations in a par-
ticular area. The author has highlighted a set of contradictions of public manage-
ment of educational change and recommendations for state agencies regarding 
the organization of an effective process of implementation of educational change 
as a social and political process with an emphasis on peculiar properties of the 
educational change.    

It is determined that the updated legal and regulatory framework of the educa-
tional sector, at the same time, extends the scope of professional freedom of teach-
ing and, hence, sets high requirements for the professionalism of teachers. The 
change in the focus of educational activity by innovations is declared in terms of 
practice, interactivity and functionality. The teacher will now create educational 
and training programs tailored to the needs of students and local communities, 
will create an open learning environment, taking into account the potential of the 
school and involving the partners in the educational process.

However, it has been proved that the methods of active and problem-search-
ing approach defined in the updated normative provision of education in Ukraine 
require appropriate conditions for the educational process. An active student be-
comes an active citizen; school, school environment and class become a micro-so-
ciety. Like the society itself, the school environment is not devoid of conflicts or 
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problem situations. It is in these conditions that students have the opportunity 
to learn to consciously identify their own interests and gain experience in civic 
activity.

Keywords: educational change, public management of educational change, 
education innovation, education renovation, education reform.

Постановка проблеми. Оскільки 
переважна більшість положень За-
кону України “Про освіту” (1991 р.) 
вичерпала свій регуляторний ресурс 
і не відповідає сучасним завданням 
повноцінного розкриття потенціалу 
кожної людини, розбудови Украї-
ни як демократичної, конкуренто-
спроможної європейської держави, 
5 вересня 2017 р. було прийнято но-
вий Закон України “Про освіту” [1]. 
Закон набрав чинності 28 вересня  
2017 р. і декларував низку важливих 
новацій:

1) трирівневість школи — поділ 
об’єднаних раніше загальноосвітніх 
шкіл І–ІІІ ступенів на: початкову 
школу (4 роки навчання, вводить-
ся з 2018 р.), основну школу (гім-
назії, 5 років навчання, вводиться з  
2022 року); профільну середню шко-
лу — 3 роки (ліцеї та заклади профе-
сійної середньої освіти, вводиться з 
2027 року);

2) перехід до компетентісно-
го підходу навчання — визначення 
компетентностей, якими повинні 
володіти школярі (у тексті Закону 
вони визначені, як: вільне володіння 
державною мовою; здатність спілку-
ватися рідною (у разі відмінності від 
державної) та іноземними мовами; 
математична компетентність; компе-
тентності в галузі природничих наук, 
техніки і технологій; інноваційність; 
екологічна компетентність; інфор-

маційно-комунікаційна компетент-
ність; навчання впродовж життя; 
громадянські та соціальні компетент-
ності, пов’язані з ідеями демократії, 
справедливості, рівності, прав люди-
ни, добробуту та здорового способу 
життя, з усвідомленням рівних прав і 
можливостей; культурна компетент-
ність; підприємливість та фінансова 
грамотність; інші компетентності, 
передбачені стандартом освіти) [1].

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Численні вітчизняні 
та зарубіжні [2] вчені привертають 
увагу до питання нововведень. Вар-
то відзначити статті таких україн-
ських учених, як В. Кремень, С. Ні-
колаєнко, В. Громовий, Т. Фініков,  
Л. Паращенко, та західних теорети-
ків освітніх змін, таких як М. Барбер, 
Д. Блейз [3], Л. Бьорк [3], К. Ворли  
[4], Т. Гумінс [4], Т. Ковальський,  
П. Макларен, Ф. Раймерс, С. Сара-
сон, Т. Сержіованні, Т. Тімар. Фак-
тори ефективності освітніх змін, осо-
бливо процедурні аспекти процесу 
їх успішної реалізації, стали предме-
том робіт, написаних М. Фулланом,  
Г. Стенлі [5]. У цій роботі ми розгля-
немо нормативно-правовий механізм 
управління освітніми змінами.

Мета дослідження — здійснити 
концептуальний аналіз вітчизняної 
практики публічного управління 
освітніми змінами, визначити особ- 
ливості нормативно-правового за-
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безпечення розвитку освітньої галузі 
в Україні.

Виклад основних результатів та 
їх обґрунтування. Закон України 
“Про освіту” задекларував такі інсти-
туційні зміни:

1) автономія шкіл (школа наділя-
ється повноваженнями ухвалювати 
навчальний план);

2) накладено обмеження на пере-
бування на посаді директора школи 
максимум на дві каденції, по 6 років 
кожна. Директора тепер обирати-
ме на посаду спеціальна незалежна 
комісія, куди увійдуть директори 
державних та приватних шкіл, гро-
мадські представники, викладачі пе-
дагогічних вишів, представники ра-
йонних державних адміністрацій;

3) перевіряти навчальні заклади 
буде Агентство забезпечення якості 
освіти, а не місцеві органи управлін-
ня освіти, як це було досі [1].

У новому Законі України “Про 
освіту” чіткіше окреслена відпові-
дальність органів місцевого само-
врядування за забезпечення якості 
освіти у відповідних регіонах (ст. 66) 
[1], чого не було в попередньому За-
коні. Ця норма, звісно, витребувана 
етапом реалізації реформи з децен-
тралізації влади в сучасній Україні. 
Повноваження органів місцевого 
самоврядування в галузі освіти що-
до розвитку мережі навчальних за-
кладів та установ, розвитку мережі 
спеціальних закладів освіти для осіб 
з особливими освітніми потребами 
у новому Законі істотно доповнено, 
що теж більше відповідає гарантіям 
забезпечення права на освіту у її до-
ступності, рівному доступі та якості 
[1]. Якщо попередній Закон України 
“Про освіту” досить вузько окреслю-

вав зміст конституційного права на 
освіту з виокремленням таких його 
компонентів, як рівні умови досту-
пу до освіти та безоплатна освіта у 
державних і комунальних навчаль-
них закладах, то новий додав до пе-
рерахованих компонент якості та 
безперервності освіти. Окрім того, 
у новому Законі України “Про осві-
ту” законодавець задекларував у пе-
реліку засад державної політики у 
сфері освіти та принципів освітньої  
діяльності такі позиції — формуван-
ня поваги до прав і свобод людини, 
нетерпимості до приниження її честі 
та гідності; формування громадян-
ської культури та культури демо- 
кратії. 

Обласні ради, Верховна Рада Ав-
тономної Республіки Крим, Київська 
та Севастопольська міські ради, згід-
но з новим Законом України “Про 
освіту”, відповідають за забезпечен-
ня доступності повної загальної се-
редньої освіти та професійної освіти; 
районні, міські ради та ради об’єд-
наних територіальних громад — за 
забезпечення доступності дошкіль-
ної, початкової та базової середньої 
освіти, позашкільної освіти; сільські, 
селищні ради — за забезпечення до-
ступності дошкільної та початкової 
освіти [1]. Це важливе уточнення 
розмежовує межі відповідальності 
щодо адміністративного обслугову-
вання освіти в регіонах у контексті 
створення об’єднаних територіаль-
них громад в Україні.

В оновленому нормативному за-
безпеченні освіти з’являються нові 
ролі, які потрібно планувати і втілю-
вати. Зокрема, ролі взаємодії школи 
з громадою, адвокації, комунікації. 
Новий Закон України “Про освіту” 



202

наділяє освітні заклади роллю цен-
трів громад [1]. 

У контексті реалізації реформи 
з децентралізації влади і посилення 
інституційної спроможності об’єдна-
них територіальних громад, що поча-
ла реалізовуватися з кінця 2014 р., в 
Україні почали створюватися опорні 
школи [6]. У цьому контексті середня 
освіта постала основою для об’єднан-
ня територіальних громад, адже була 
однією з основних делегованих дер-
жавою функцій громад. 

Опорні школи створювалися з 
метою  значно покращити рівень 
освіти, зокрема, у сільській місцево-
сті. Виходячи з пояснень, наданих у 
“Методичних рекомендаціях з роз- 
роблення положення про структур-
ний підрозділ освіти виконавчого 
органу об’єднаної територіальної 
громади” (лист Міністерства осві-
ти і науки України від 30.12.2015 р. 
№ 1/9-633), передбачається, що 
управління та фінансування поза- 
шкільних, дошкільних навчальних 
закладів, початкової та базової шкіл 
(до 9-го класу) передаються на рі-
вень об’єднаних громад. Управління 
старшою профільною школою мало 
б здійснюватися на рівні вище, ніж 
об’єднана громада (у Польщі — це 
рівень повіту). Однак, оскільки в 
Україні децентралізаційні процеси 
не передбачають створення повітів, а 
школи І, ІІ, ІІІ ступенів поки не відо-
кремлені по всій території країни — 
старша школа поки управлятиметься 
теж громадою. На рівні області пе-
редбачається здійснення управління 
професійною школою. 

Управління освітою органом 
місцевого самоврядування об’єдна-
ної територіальної громади суттєво 

відрізняється від адміністрування 
мережею освітніх закладів з боку 
районних державних адміністрацій 
у попередній системі управління. 
По-перше, орган управління освітою 
ОТГ має повноваження, окрім опера-
ційного (забезпечення поточної ді-
яльності освітньої мережі громади), 
і ще на стратегічному (планування 
і прогнозування розвитку системи 
освіти в ОТГ) рівнях. По-друге, як-
що керівника органу адміністратив-
ного обслуговування освітою в ОТГ 
призначає голова ОТГ, який обира-
ється громадою ОТГ, то завідувача 
районного відділу освіти призначав 
на посаду керівник районної дер-
жавної адміністрації, призначений, 
своєю чергою, Президентом (без 
участі громади). Звідси, орган управ-
ління освітою, як і вся система міс-
цевої влади в ОТГ, насамперед, під- 
звітна громаді, і діє в її інтересах. Та-
кож адміністративне обслуговування 
мережі закладів освіти в ОТГ спря-
моване на максимальне делегування 
навчально-методичних повноважень 
на рівень самих навчальних закладів. 
Тобто йдеться про розширення авто-
номії шкіл [7].

Об’єднані територіальні громади 
отримали більші повноваження і ре-
сурси, але, з іншого боку, опиняються 
перед великими викликами, зокрема 
тим, як загосподарювати освітню ме-
режу в умовах демографічної кризи 
й обмеженого фінансування. Це по-
роджує додатковий запит на відпо-
відальних та компетентних місцевих 
лідерів. 

Згідно з чинним законодавством, 
об’єднана територіальна громада мо-
же утворити власний або спільний з 
кількома іншими громадами орган 
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управління освітою чи делегувати 
відповідні повноваження одному із 
суб’єктів співробітництва [7]. Важли-
вим елементом створення ефективної 
системи адміністративного обслу-
говування освіти об’єднаної грома-
ди є делегування адміністративних 
повноважень на рівень навчальних 
закладів у поєднанні з належним 
управлінням усередині самого закла-
ду. Це, через оптимізацію структури 
виконавчих органів громади, дає змо-
гу істотно зекономити кошти. 

Формування об’єднаних тери-
торіальних громад створює більше 
можливостей місцевим жителям для 
безпосереднього впливу на надання 
якісних освітніх послуг, зокрема ви-
рішувати питання матеріально-тех-
нічного забезпечення навчальних 
закладів. Об’єднані територіальні 
громади самостійно вирішують пи-
тання мережі дошкільних навчаль-
них закладів, шкіл (які громади ма-
тимуть змогу утримувати), тобто 
йдеться про створення найоптималь-
нішої для громади мережі закладів 
освіти. Для фінансування шкіл (по-
точні видатки) об’єднана територі-
альна громада отримує з державного 
бюджету України освітню субвен-
цію, що розраховується за кількістю 
учнів з урахуванням низки коефіці-
єнтів. Капітальні видатки шкіл ма-
ють бути профінансовані з бюджету 
об’єднаної територіальної громади, 
однак і кошти субвенції можуть бу-
ти спрямовані на капітальні видатки, 
якщо не буде боргів за захищеними 
статтями. Так само, за наявної мож-
ливості, поточні видатки шкіл мо-
жуть дофінансовуватись з бюджетів 
громад. Залишки коштів субвенції 
наприкінці бюджетного року зали-

шаються у школах і можуть вико-
ристовуватися на забезпечення капі-
тальних видатків. 

Перший конкурс на створення 
опорних шкіл в регіонах відбувся 
навесні 2015 р. Наразі кожна ОТГ са-
мостійно вирішує питання про ство-
рення опорних шкіл, що відіграють 
своєрідну функцію центру освітнього 
округу, який включає заклади освіти 
ОТГ. Кожна ОТГ повинна мати філії, 
якими можуть бути початкові школи 
або школи ІІ ступеня (основна шко-
ла). Станом на 01.11.2017 р. в Україні 
налічувалося 450 шкіл та 900 їх філій 
[6].

Щодо змістовних перетворень 
освіти, то розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 р. 
№ 988-р “Про схвалення Концепції 
реалізації державної політики у сфе-
рі реформування загальної середньої 
освіти “Нова українська школа” на 
період до 2029 р.” було затверджено 
План заходів щодо запровадження 
Концепції Нової української школи у 
ЗНЗ І ступеня на 2017–2018 рр. Від-
повідно до Плану з вересня 2017 р. 
в Україні запрацювало 100 шкіл, які 
пілотують Нову українську школу з 
використанням проекту нового Дер-
жавного стандарту початкової за-
гальної освіти та методики “навчан-
ня дією”, закладеного у його зміст. 
На підставі цього пілотування та гро-
мадського обговорення, готується фі-
нальна версія Державного стандарту 
початкової загальної освіти. Зміст 
початкової освіти, виходячи з ново-
го стандарту, розроблено на основі 
компетентнісного підходу. Стандарт 
передбачає інтегроване навчання у 
початковій школі, партнерство вчи-
теля та учня в освітньому процесі. 
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Важливо, що серед ключових компе-
тентностей, визначених у концепції 
“Нова українська школа”, є соціальні 
та громадянські компетентності.

Із січня 2018 р. в Україні вчителі 
початкових класів шкіл, які наби-
ратимуть першокласників у 2018 р., 
проходять спеціальну тренінгові під-
готовку для того, щоб почати впро-
вадження підходів Нової української 
школи з 2018 р. по всій Україні та 
працювати з використанням нового 
Державного стандарту початкової за-
гальної освіти. 

Ще у серпні 2016 року Колегія 
Міністерства освіти і науки Украї-
ни схвалила зміни, внесені до 13 на-
вчальних програм для школярів по-
чаткових класів, що надають більшу 
свободу вчителеві, а індивідуальність 
учня визначають основним фактором 
освітньої діяльності. Проект нового 
Державного стандарту початкової 
загальної освіти, що наразі перебуває 
на етапі громадського обговорення, 
містить окрему спеціальну “грома-
дянську та історичну” освітню галузь 
зі змістовими лініями, що передбача-
ють формування громадянських ком-
петентностей. Відповідно до озна-
чених освітніх змін, у червні 2017 р. 
було оновлено навчальні програми 
для 5–9 класів (основна школа). З 
метою ефективного поєднання кіль-
кох освітніх завдань у процесі викла-
дання усіх шкільних предметів було 
введено чотири наскрізні тематичні 
лінії, зокрема і “громадянську відпо-
відальність”. Робота з оновлення про-
грам здійснювалась за принципом 
“від предметоцентризму до дитино-
центризму”, забезпечивши зрівнова-
ження знаннєвого і компетентнісного 
компонентів змісту освіти. Оновлен-

ня навчальних програм стало дієвим 
інструментом для запровадження ін-
новаційних методик навчання.

Серед виховних напрямів у сучас-
ній Україні найактуальнішими ви-
ступають національно-патріотичне, 
громадянське виховання як осново-
положні, що відповідають нагальним 
вимогам і викликам сучасності та за-
кладають підвалини для формуван-
ня свідомості нинішніх і прийдешніх 
поколінь. Відповідно, наказом МОН 
України “Про затвердження Концеп-
ції національно-патріотичного вихо-
вання дітей і молоді” від 16.06.2015 
№ 641 було затверджено власне 
Концепцію, а також “Заходи щодо 
реалізації Концепції національно-па-
тріотичного виховання дітей і молоді 
та методичні рекомендації щодо на-
ціонально-патріотичного виховання 
у загальноосвітніх навчальних за-
кладах”. Наразі на етапі обговорення 
знаходиться проект нової Концепції 
громадянської освіти в Україні

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Ініційовані освіт-
ні зміни в сучасній Україні носять 
структурний (новий Закон України 
“Про освіту”, створення опорних 
шкіл, Концепція “Нова українська 
школа”) та змістовий (нові програми 
та державні стандарти) характер.

Водночас оновлене норматив-
но-правове забезпечення освітньої 
галузі розширює рамки професійної 
свободи вчительства і, звідси, вста-
новлює високі вимоги до професіо- 
налізму педагогів. Зміну фоку-
су освітньої діяльності новаціями 
задекларовано у бік практики, ін-
терактивності та функціональнос-
ті. Учитель тепер буде створювати 
освітні та навчальні програми відпо-
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відно до потреб учнів та локальних 
громад, облаштовуватиме відкрите 
навчальне середовище, беручи до 
уваги потенціал школи і залучаючи 
до освітнього процесу партнерів. 

Однак визначені в оновленому 
нормативному забезпеченні освіти 
в Україні методики діяльнісного та 
проблемно-пошукового підходу ви-
магають відповідних умов навчаль-
но-виховного процесу. Наприклад, 
прийнявши виклик інтегрувати осві-
ту для демократичного громадянства 
та з прав людини у систему навчан-
ня, школа стає перед необхідністю 
переконструювати шкільне життя на 
демократичних засадах та створити 
нову навчальну модель для здійснен-
ня демократичної освіти. Якщо учні 
набувають знань через пасивні фор-
ми навчання, то компетентностей — 
лише через пізнавальні форми (де-
монстрація, практика і тренування). 
Активний учень стає активним гро-
мадянином; школа, шкільне оточен-
ня та клас стають мікросуспільством. 
Як і саме суспільство, шкільне сере-
довище не позбавлене конфліктів чи 
проблемних ситуацій. Саме в таких 
умовах для учнів з’являється мож-
ливість навчитися свідомо визначати 
власні інтереси та отримати досвід 
громадянської активності.
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ПРиЙНЯттЯ  УПРАВЛІНсЬких  РІШЕНЬ  
В  УмоВАх  НАДЗВиЧАЙНих  ситУАЦІЙ

Анотація. Сучасна система державного управління, наділена адміністра-
тивно-правовими повноваженнями, не повною мірою виконує покладені на 
неї завдання щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
(НС), тому актуальним є її удосконалення у сфері запобігання та ліквідації 
НС. 

Державні службовці та особи, які приймають політичні рішення, змуше-
ні визнати той факт, що конфлікти та кризи потенційно можуть мати місце 
в будь-якій сфері їх відповідальності. Кризові ситуації вимагають з їх боку 
послідовних дій, спрямованих на відновлення суспільної довіри та цілісно-
сті управлінських механізмів, тоді як НС можуть також потребувати зусиль, 
що мають обмежити масштаби збитків для людей, їхньої власності та навко-
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лишнього середовища. Історичний досвід показує, що НС легко перетво-
рюються у політичні кризи та, своєю чергою, в політичні конфлікти там, де 
влада втрачає контроль з розвитком подій.

Ризики виникнення НС природного і техногенного характеру є фактором, 
що визначає якість життя у регіонах будь-якої країни. На жаль, для України 
ці ризики є достатньо високими, що зумовлює нагальну потребу докладного 
опрацювання організаційно-управлінських підходів до вирішення цієї комп-
лексної проблеми. Усе викладене зумовлює визнання того, що традиційні 
підходи до управління подоланням комплексних наслідків НС, як доводить 
досвід їх застосування, часто призводять до незадовільних результатів. Та-
кож серйозною проблемою організації ефективного управління за умов НС є 
реальне ускладнення або відсутність координації дій офіційних урядових, ві-
домчих і неурядових органів. Традиційні підходи до управління НС, як дово-
дить досвід їх застосування, часто призводять до незадовільних результатів. 

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

Системний підхід до управлінської діяльності припускає, що вона може 
бути досліджена як з точки зору змісту, так і з точки зору форм її вияву. Ці-
лі, функції і методи управління в комплексі характеризують зміст діяльно-
сті і можуть мати різні аспекти. Визначальним може бути методологічний  
аспект, що відображає сукупність принципів, закономірностей і законів,  
реалізованих у процесі управління, які дозволяють визначити, з якою ме-
тою, на що і як варто впливати для одержання бажаного результату, у тому 
числі у виробленні управлінських рішень в умовах НС.

Ключові слова: державне управління, управління, цивільний захист, 
надзвичайна ситуація, управлінське рішення.

ПРИНЯТИЯ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ   
В  УСЛОВИЯХ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

Аннотация. Современная система государственного управления, наде-
ленная административно-правовыми полномочиями, не может полностью 
выполнить возложенные на нее задачи по обеспечению защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС), поэтому актуальным является 
ее совершенствование в сфере предупреждения и ликвидации ЧС.

Государственные служащие и лица, принимающие политические реше-
ния, вынуждены признать тот факт, что конфликты и кризисы могут иметь 
место в любой сфере их ответственности. Кризисные ситуации требуют с их 
стороны последовательных действий, направленных на восстановление об-
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щественного доверия и целостности управленческих механизмов, в то вре-
мя как ЧС могут также потребовать усилий, должны ограничить масштабы 
убытков для людей, их собственности и окружающей среды. Исторический 
опыт показывает, что ЧС легко превращаются в политические кризисы и, в 
свою очередь, в политические конфликты там, где власть теряет контроль 
над развитием событий.

Риски возникновения ЧС природного и техногенного характера являет-
ся фактором, определяющим качество жизни в регионах любой страны. К 
сожалению, для Украины эти риски достаточно высоки, что приводит к не-
обходимости детальной проработки организационно-управленческих подхо-
дов к решению этой комплексной проблемы. Все изложенное обуславлива-
ет признание того, что традиционные подходы к управлению преодолением 
комплексных последствий ЧС, как показывает опыт их применения, часто 
приводят к неудовлетворительным результатам. Также серьезной проблемой 
организации эффективного управления в условиях ЧС является реальное 
осложнение или отсутствие координации действий официальных прави-
тельственных, ведомственных и неправительственных органов. Традицион-
ные подходы к управлению ЧС, как показывает опыт их применения, часто 
приводят к неудовлетворительным результатам.

Уменьшение времени на разработку, принятие и реализацию управлен-
ческих решений, рост неопределенности и риска, необходимость привле-
чения из резервов дополнительных ресурсов, наличие различных режимов 
функционирования системы государственного управления в условиях ЧС 
свидетельствуют о том, что государственное управление в этой сфере имеет 
определенные особенности. Их учет в деятельности органов государствен-
ного управления в условиях ЧС позволит уменьшить вероятность принятия 
неадекватных управленческих решений, способствовать экономии ресурсов 
и времени на ликвидацию последствий ЧС, уменьшению убытков.

Системный подход к управленческой деятельности предполагает, что она 
может быть исследована как с точки зрения содержания, так и с точки зре-
ния форм ее проявления. Цели, функции и методы управления в комплексе 
характеризуют содержание деятельности и могут иметь различные аспекты. 
Определяющим аспектом может быть назван методологический, отражаю-
щий совокупность принципов, закономерностей и законов, реализованных в 
процессе управления и позволяющие определить, с какой целью, на что и как 
следует воздействовать для получения желаемого результата, в том числе в 
выработке управленческих решений в условиях ЧС.

Ключевые слова: государственное управление, управления, гражданская 
защита, чрезвычайная ситуация, управленческое решение.

ADMINISTRATION  DECISION-MAKING  UNDER THE  CONDITIONS  
OF  EMERGENCY

Abstract. The current system of public administration which has administra-
tive and legal power can not fully fulfill its mandated tasks on ensuring the pro-
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tection of population and territories from emergencies, thus improvement of this 
system in the field of emergency prevention and liquidation is regarded as an ur-
gent issue.

Public servants and policy makers have to recognize the fact that conflicts and 
crises can potentially occur in any areas of their responsibility. Crisis situations re-
quire their consistent efforts to restore public confidence and integrity of adminis-
tration mechanisms, while emergencies may also require efforts to limit the extent 
of damage to people, their property and the environment. Historical experience 
shows that the emergency is easily transformed into political crises and, in turn, 
into political conflicts during which authorities lose control of the development 
of events.

The risks of natural and man-made emergencies are considered as a factor de-
termining the quality of life in regions of any country. Unfortunately, for Ukraine 
these risks are high enough, there is therefore a critical need for detailed elabo-
ration of organizational and administration approaches to solving this complex 
problem. All of the above lead to the recognition that traditional approaches to 
administrating the overcoming of complex effects of emergencies often generate 
bad outcomes, that is proved by the experience. Also, the serious problem of ef-
fective emergency administration is the real complication or lack of coordination 
between official governmental, departmental and non-governmental bodies. 

The reduction of time for the developing, making and implementing adminis-
tration decisions, the growth of uncertainty and risk, the need for mobilizing extra 
resources from the reserves, the availability of different modes of operation of the 
state administration system in the event of emergency indicate that public admi- 
nistration in this area has certain features. Taking them into consideration by the 
state administration bodies in the event of emergency will reduce the likelihood 
of inadequate administration decisions, contribute to saving resources and time to 
eliminate the consequences of emergency, and reduce losses.

A systemic approach to administration suggests that it can be investigated 
both in terms of content and forms of its expression. Goals, functions and methods 
of administration in an integrated manner characterize the content of the activity 
and can have different aspects. The defining aspect can be called methodological 
one reflecting a set of principles, patterns and laws implemented into the admi- 
nistration process. They can determine the purpose, affected objects and ways to 
influence for the desired results as well as outcomes of administration decision-
making under the conditions of emergency.

Keywords: public administration, administration, civil protection, emergen-
cy, administration decision.

Постановка проблеми. На сьогод-
ні у сфері цивільного захисту, одній 
із складових національної безпеки 
України, існує необхідність вирішен-

ня нагальної проблеми розроблення 
методологічних підходів обґрунту-
вання прийняття управлінських рі-
шень при комплексній дії факторів 
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надзвичайних ситуацій (НС), що ма-
ють невизначений характер.

Сучасна система державного 
управління, що наділена адміністра-
тивно-правовими повноваженнями, 
не може виконати усі покладені на 
неї завдання щодо забезпечення за-
хисту населення і територій від НС, 
у зв’язку з чим є актуальним її удо-
сконалення у сфері запобігання та 
ліквідації НС. 

Життєво важливими є процеси 
прийняття управлінського рішення 
у НС, наприклад при виникненні 
пожеж, катастрофах, стихійних ли-
хах, коли йдеться не тільки про опти-
мальне використання матеріальних 
та фінансових ресурсів, а насамперед 
про життя людей, у тому числі і ді-
тей, адже їхню долю іноді вирішують 
секунди.

Саме виникнення НС викликає 
необхідність мобілізувати для ро-
боти з ліквідації наслідків значні  
матеріальні, фінансові та кадрові ре-
сурси. Причому найгостріше постає 
питання оптимального, оперативно-
го та адекватного використання ре-
сурсів. За наведених причин не ви-
кликає ніяких сумнівів важливість 
питання щодо ефективного управ-
ління процесом ліквідації наслідків 
НС.

Державні службовці та особи, які 
приймають політичні рішення, зму-
шені визнати той факт, що НС, кон-
флікти та кризи потенційно можуть 
мати місце в будь-якій сфері їх відпо-
відальності. Кризові ситуації вима-
гають послідовних дій, спрямованих 
на відновлення суспільної довіри та 
цілісності управлінських механізмів, 
в той час як НС можуть також потре-
бувати зусиль, що мають обмежити 

масштаби збитків для людей, їх влас-
ності та навколишнього середовища. 
Історичний досвід показує, що НС 
легко перетворюються у політичні 
кризи та, своєю чергою, в політичні 
конфлікти там, де влада втрачає кон-
троль на розвитком подій.

За традицією вважають, що дії за 
умови криз і НС — це прерогатива 
органів виконавчої влади. Останнім 
часом експерти схильні визнавати 
той факт, що завдання забезпечення 
готовності до дій за відповідних умов 
поширюються на всі органи держав-
ної влади без винятку, а також недер-
жавні організації та інституції. Умо-
вою адекватного сприйняття цього 
положення є чітке розуміння приро-
ди кризових ситуацій та НС з точки 
зору функцій і завдань державного 
управління.

Діяльність у кризових ситуаціях і 
НС значно відрізняється від рутин-
ної поведінки — перед управлінця-
ми та їх підлеглими постають нові та 
незнайомі задачі, змінюються звич-
ні процедури, пріоритети і розподіл 
обов’язків. Такі ситуації, звичайно, 
передбачають тісну співпрацю з різ-
ними установами і структурами, які 
не входять до звичного кола спілку-
вання. Виникають жорсткі обмежен-
ня у часі, що заважають з’ясуванню 
того, хто несе відповідальність за ви-
рішення проблеми. У зв’язку з чим 
ключове значення надається ступе-
ню готовності до дій за подібних об-
ставин, заздалегідь визначено коло 
обов’язків і розподіл відповідально-
сті. Високий ступінь готовності пе-
редбачає здатність сприймати значно 
ширше коло викликів і потенційних 
загроз порівняно зі своїм наявним 
досвідом.
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Від ступеня готовності до дій за 
таких умов і від їх ефективності й 
результативності може залежати ре-
путація установи та її керівництва. 
У цьому відношенні криза не лише 
ставить перед управлінцями нові за-
грози, а й відкриває перед ними нові 
можливості (ефективні дії за умов 
кризових ситуацій і НС можуть до-
помогти кар’єрному зростанню та ав-
торитету керівника).

Аналіз останніх досліджень. 
Питання прийняття управлінських 
рішень в умовах НС досліджували 
такі науковці: С. О. Андреєв, О. Г. Ба- 
рило, П. Б. Волянський, В. М. Михай-
лов, С. П. Потеряйко, В. О. Тищенко, 
Г. П. Ситник, Б. Д. Халмурадов.

Мета публікації — дослідити пи-
тання прийняття управлінських рі-
шень в умовах НС шляхом вивчення 
технології, механізмів і принципів 
прийняття управлінських рішень 
при швидкій зміні обмежень та гра-
ничних умов.

Виклад основного матеріалу. Ни-
ні в Україні, з одного боку, достатньо 
розвинена інфраструктура промис-
лового і сільськогосподарського 
потенціалу, а з іншого — морально і 
фізично зношене технологічне об-
ладнання у промисловості та на  
транспорті, а також є певні кліма-
тичні та географічні особливості на-
шої країни. Це створює потенційну 
загрозу виникнення великомасш-
табних катастроф зі значними люд-
ськими жертвами, які можуть стати 
причиною стану, що характеризу-
ється як НС. Особливу потенційну 
небезпеку становлять техногенні 
катастрофи, кількість яких не лише 
в Україні, а й у світі збільшується з 
постійною тенденцією в середньо- 

му 5–7 % на рік з тяжкими наслід- 
ками.

Питання організації управління 
набуло особливого значення у зв'яз-
ку з кардинальними змінами, які від-
буваються протягом останніх років у 
сфері забезпечення захисту населен-
ня і територій від НС як в Україні, 
так і в усьому світі. Головним завдан-
ням управління є забезпечення ефек-
тивного застосування можливостей 
залучених сил та успішне виконання 
ними завдань у визначені терміни за 
будь-яких умов.

Упродовж 2017 року в Україні за-
реєстровано 166 НС (www.dsns.gov.
ua), які відповідно до Національного 
класифікатора “Класифікатор над-
звичайних ситуацій” ДК 019:2010 
розподілилися на: техногенного ха-
рактеру — 50; природного характе- 
ру — 107; соціального характеру — 9.

Унаслідок цих надзвичайних си-
туацій загинуло 172 особи (з них 
29 дітей) та постраждало 892 особи  
(з них 417 дітей).

За масштабами надзвичайні си- 
туації, що виникли у 2017 році, роз-
поділилися на: державного рівня — 2; 
регіонального рівня — 8; місцевого 
рівня — 69; об’єктового рівня — 87.

Порівняно з 2016 роком загальна 
кількість НС у 2017 році збільшила-
ся на 11,4 %, при цьому кількість НС 
техногенного характеру зменшилася 
на 10,7 %, а кількість НС природного 
та соціального характеру збільшила-
ся на 20,2 та 125 % відповідно. Також 
у 2017 році спостерігається зменшен-
ня кількості загиблих і постражда-
лих у НС — на 6 та 50,6 % відповідно.

Організація управління є однією 
з найважливіших складових процесу 
реагування на НС і вплив її зростає 
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пропорційно масштабу НС, склад-
ності обстановки, збільшенню кіль-
кості залучених сил та потребі в ма-
теріальних засобах.

Що більший масштаб має НС, то 
вищі вимоги до організації управ-
ління і тим більше кінцевий резуль-
тат ліквідації наслідків залежить від 
ефективності управління.

У науковій літературі зустріча-
ється як розширене, так і вузьке  
розуміння процесу прийняття рі-
шень в управлінні. У розширеному 
розумінні прийняття рішень ототож-
нюється з усім процесом управління. 
Розширене розуміння охоплює не 
лише процес прийняття рішень, а й 
його виконання та контроль резуль-
татів його реалізації. Але це не від-
повідає уявленню, що кінцевим ре-
зультатом прийняття рішення є саме 
рішення.

У вузькому розумінні прийняття 
рішень розглядається лише як вибір 
кращого з них з чисельних альтерна-
тив. У процесі аналізу вузького ро-
зуміння необхідно враховувати, що 
альтернативні варіанти не виника-
ють самі собою [1, с. 88–89; 2, с. 16–
20]. Процес прийняття рішень скла-
дається не тільки з вибору кращого 
варіанта, а й з пошуку альтернатив, 
встановлення критеріїв оцінювання, 
вибору способу оцінювання альтер-
натив тощо.

Зважаючи на це, можна запро-
понувати таке визначення категорії 
“прийняття управлінського рішен-
ня”: прийняття рішення — це процес, 
що починається з констатації виник-
нення проблемної ситуації та завер-
шується вибором рішення, тобто ви-
бором дії, спрямованої на усунення 
проблемної ситуації [3, с. 67–69].

До факторів, що впливають на 
ліквідацію НС, належать: політичні, 
економічні, інстуціональні, соціогу-
манітарні, психологічні, технологіч-
ні, інформаційні, організаційні, про-
сторово-часові [4, с. 102].

Політичні фактори відображають 
розподіл основних завдань серед ор-
ганів державної влади центрального 
і регіонального рівня, а саме: Кабінет 
Міністрів України, міністерства та 
територіальні органи управління.

Економічними факторами висту-
пають фінансування заходів з лікві-
дації наслідків НС, відшкодування 
збитків постраждалим, матеріаль-
но-технічне забезпечення заходів ци-
вільного захисту, що, своєю чергою, 
є комплексом організаційних, інже-
нерно-технічних, правових та інших 
заходів, спрямованих на безперервне 
постачання органів управління і сил 
цивільного захисту, а також населен-
ня, яке постраждало внаслідок НС.

Під інституціональним фактором 
розумітимемо сукупність інститу-
тів-правил, інститутів-організацій та 
інституціональних умов, а саме: фор-
мування в Україні засад безпечної 
життєдіяльності, виважена економіч-
на та екологічна політика, виважене 
природокористування, рекреаційне 
відновлення територій, створення 
дієвих органів управління запобіган-
ню НС. Основні засади забезпечення 
безпеки є шляхами практичного за-
стосування досягнень безпеки жит-
тєдіяльності для сталого гармонійно-
го еволюційного розвитку людини та 
суспільства.

Соціогуманітарний фактор роз-
криває волонтерський рух — інфор-
маційно-просвітницька діяльність, 
навчання навичкам надання доме-
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дичної допомоги, підвищення про-
фесійної підготовки волонтерів-ря-
тувальників, залучення населення до 
поширення знань з питань безпечної 
поведінки і виживання в умовах НС 
різного характеру.

Психологічний фактор — запобі-
гання виникненню панічних настро-
їв серед постраждалих, психологічна 
підтримка професійної діяльності 
аварійно-рятувальних формувань та, 
як обов’язковий елемент, проведення 
медико-психологічної реабілітації 
рятувальників та особового складу 
мобільних медичних формувань.

Інформаційний фактор — засто-
сування сучасних інформаційних та 
телекомунікаційних технологій для 
супроводу прийняття управлінських 
рішень, отримання своєчасної та 
адекватної інформації про наслідки 
НС та обстановку в зоні НС, техно-
логії OLAP-аналізу та просторового 
аналізу засобами ГІС-технологій при 
визначенні зони НС, автоматизовані 
системи контролю стану гідроспоруд 
та АЕС. 

Організаційний фактор розкри-
ває цілі та завдання Єдиної дер-
жавної системи цивільного захисту 
(ЄДСЦЗ) як сукупності органів 
управління, сил і засобів централь-
них та місцевих органів виконавчої 
влади, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, виконавчих орга-
нів рад, підприємств, установ та орга-
нізацій, які забезпечують реалізацію 
державної політики у сфері цивіль-
ного захисту.  

Просторово-часовий фактор — 
ЄДСЦЗ функціонує на території  
всієї України безперервно та постій-
но. Залежно від масштабу і особли-
востей НС, що прогнозується або 

виникла, в Україні або в межах кон-
кретної її території встановлюється 
один із таких режимів функціону-
вання ЄДСЦЗ: повсякденного функ-
ціонування; підвищеної готовності; 
НС; надзвичайного стану.

Підсумовуючи сказане, слід за- 
уважити, що сукупність економічно-
го і психологічного факторів впливу 
на процес ліквідації наслідків НС 
може носити виражений негативний 
характер. Водночас поєднання ін-
формаційного та соціогуманітарного 
факторів дає можливість оптимізува-
ти прийняття управлінських рішень 
та наблизити допомогу до постраж-
далих. Неврахування важливості по-
літичного та економічного фактора, 
нехтування проблемами адекватного 
до потреб фінансування заходів ци-
вільного захисту як у період ліквіда-
ції наслідків НС, так і при запобіган-
ні  виникненню НС, може призвести 
до зниження рівня природно-техно-
генної безпеки України.

Розвиток будь-якої НС або кризи 
можна розподілити на фази [5, с. 3].

Фаза мінімізації ризиків скла-
дається із заходів, спрямованих на 
зниження імовірних негативних на-
слідків кризової ситуації або НС. 
Їх мета — ідентифікація уразливих 
місць ланки управління та прийнят-
тя упереджувальних заходів зі зни-
ження їх уразливості. До переліку 
таких дій входять:

• проведення досліджень з вияв-
лення ризиків і можливих критич-
них станів;

• оцінювання ризиків (ранжуван-
ня за значущістю та актуальністю);

• аналіз сценаріїв і прогностичних 
моделей (у т. ч. ідентифікація “гір-
ших” сценаріїв);
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• ретроспективний аналіз досвіду 
дій за подібних обставин;

• ідентифікація експертів і фа-
хівців, яких необхідно залучити за  
ситуації можливої кризи або НС;

• створення і впровадження по-
стійно діючих систем моніторингу 
ситуації.

У фазі забезпечення готовності 
дії, спрямовані на забезпечення го-
товності, передбачають планування 
оперативних і комунікаційних захо-
дів, основних параметрів відповідних 
дій, організаційних схем поведінки, 
необхідної ресурсної бази, а також 
проведення навчань і тренінгів щодо 
дій згідно з розробленими планами. 
Не слід складати занадто об’ємні та 
ускладнені плани, на вивчення яких 
за умов реальних НС не буде потріб-
ного часу.

План оперативних заходів з лікві-
дації НС є рамковим документом, в 
якому міститься весь обсяг інформа-
ції, необхідної керівникам для ефек-
тивного визначення кризових ситу-
ацій і НС, що передбачаються цим 
планом:

• структура управління (перелік 
осіб, відповідальних за дії за умов по-
дібних ситуацій, визначення повно-
важень, характер взаємодії з інши-
ми установами (організаціями) та їх 
оперативними штабами);

• адміністративні процедури, не-
обхідні для введення в дію і реаліза-
цію цього плану у випадку виникнен-
ня кризової ситуації або НС;

• організаційно-технічне забез-
печення (приміщення та обладнан-
ня, що виділяється у розпоряджен-
ня кризового оперативного штабу); 
управління за умов кризових ситуа-
цій і НС. 

План комунікаційних заходів 
містить керівні вказівки до дій до 
початку, під час і по закінченні кри-
зи або НС. План призначений допо-
могти всім учасникам, залученим до 
спільних дій, дотримуватись єдиної 
системи оцінок у своїх коментарях 
і реакціях з приводу наявних подій. 
План також визначає коло осіб, упов-
новажених для спілкування зі ЗМІ 
та громадськістю, цільові аудиторії, 
організаційно-технічні потреби.

До складу оперативного штабу за-
звичай входять ключові фігури цієї 
організації (установи) з урахуванням 
їх фаху та досвіду. Рольові характе-
ристики та коло відповідальності 
кожного члена оперативного штабу й 
повноваження самого штабу повинні 
бути окреслені в плані оперативних 
заходів.

Ідентифікація партнерів перед-
бачає встановлення попередніх кон-
тактів між провідною установою і 
зовнішніми структурами, що забез-
печують підтримку в процесі ліквіда-
ції наслідків НС або кризи. Провід-
на установа повинна узгодити свій 
надзвичайний (оперативний) план 
з цими установами (організаціями). 
Взаємовідносини та угоди, що були 
досягнуті з партнерами до початку 
кризових ситуацій або НС, можуть 
істотно сприяти ефективній коорди-
нації дій у момент їх настання.

Налагодження систем передбачає 
забезпечення безперебійного функ-
ціонування всіх організаційно-тех-
нічних ресурсів, задіяних відповідно 
до надзвичайного плану (відсутність 
або нестача необхідних компонент 
здатна паралізувати діяльність за 
умов НС або кризової ситуації). До 
цього переліку входять: будівлі і при-
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міщення; комунікаційне обладнан-
ня (телефони, факси, комп’ютери і 
мережеве обладнання, відеосистеми 
тощо); наявне і резервне обладнання 
з витратними матеріалами та техніч-
ний персонал.

Будь-які плани можуть бути непо-
трібними та неефективними у тому 
випадку, якщо вони не перевірені на 
практиці. Більш того, сама наявність 
цих планів може надати керівникам 
хибного відчуття безпеки й готовно-
сті. З метою уникнення таких ситу-
ацій плани повинні періодично ви-
пробовуватись, оперативна команда 
разом з допоміжним технічним пер-
соналом мають проходити відповідні 
навчання і тренінги. Навчання і тре-
нінги можуть сприяти:

• підтримці адекватного рівня 
підготовки учасників щодо їхніх 
обов’язків і повноважень;

• ознайомленню персоналу з кон-
кретним змістом планів оперативних 
заходів і комунікацій;

• надбанню персоналом навичок 
роботи з обладнанням, технікою та 
процедурами, що необхідні для вті-
лення цих планів;

• перетворенню абстрактних 
пунктів плану в конкретні дії кон-
кретних осіб;

• уточненню дискусійних момен-
тів і з’ясуванню незрозумілих дета-
лей.

Кожна тренувальна вправа по-
винна супроводжуватись наприкінці 
обговоренням з підведенням підсум-
ків і визначенням сильних і слабких 
місць у роботі персоналу. Це дозво-
ляє за необхідності коригувати пла-
ни та вносити зміни до розподілу 
обов’язків і визначення сфер відпові-
дальності.

Фаза дій, відповідно, містить за-
ходи, що здійснюються у конкретній 
кризовій ситуації або НС, та покли-
кані встановити контроль над си-
туацією і мінімізувати її негативні 
наслідки. Слід мати на увазі, що дії 
у відповідь можуть носити ітера-
тивний і безперервний характер у 
зв’язку з високим ступенем невизна-
ченості, яка характеризує природу 
кризових ситуацій і НС.

Оцінювання ситуації містить збір 
інформації про конкретну кризову 
ситуацію або НС та встановлення на-
дійності джерел. Цей крок дає мож-
ливість оцінити масштаб проблеми 
та встановити структуру прийняття 
рішень. До кола цієї відповідальності 
належить означена проблема. Відпо-
відна структура, своєю чергою, за по-
треби, приймає рішення про введен-
ня до дії планів оперативних заходів 
і комунікацій.

Прийняття рішень є найважливі-
шою функцією управління, успішне 
здійснення якої забезпечує досяг-
нення організацією її цілей. Через 
невміння якісно і раціонально здійс-
нювати цей процес, через відсутність 
механізму його здійснення, техно-
логії, страждає більшість державних 
установ і органів в Україні. Успіх 
установи або органу управління, у 
якій би сфері вони не функціонува-
ли, багато в чому залежить від цього, 
а тим більше в Україні, де більшість 
установ та органів управління прохо-
дять перші етапи свого розвитку і ду-
же важливо, яку технологію рішення 
проблем вони опрацьовують.

Прийняття рішень, поряд з коор-
динацією і комунікацією, є одним з 
найважливіших внутрішньо орга-
нізаційних процесів, а особливість 
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цього процесу полягає в тому, що він 
безпосередньо спрямований на до-
сягнення цілей установи або органу 
управління.

У вузькому розумінні прийняття 
рішення — це процес, який почина-
ється з констатації виникнення про-
блеми та завершується вибором дії, 
що спрямована на її усунення. Тобто 
в цьому випадку прийняття рішень 
розглядається лише як вибір кра-
щого рішення з чисельних альтерна-
тив. Однак процес прийняття рішень 
складається не лише з вибору кращо-
го варіанта, а й з пошуку альтернатив 
встановлення критеріїв оцінювання 
та вибору способу оцінювання тощо.

На процес прийняття управлін-
ських рішень впливає безліч різно-
манітних факторів [3, с. 70–97; 6,  
с. 153–154; 7, с. 113–118]. До найваж-
ливіших з поміж них належать такі:

• ступінь ризику — розуміється, 
що завжди існує імовірність при-
йняття неправильного рішення, яке 
може несприятливо впливати на 
організацію. Ризик-фактор, який 
керівники враховують свідомо, або 
підсвідомо, при прийнятті рішення, 
оскільки пов’язаний зі зростанням 
відповідальності;

• час, який відведено управлінцю 
для прийняття рішення. На практиці 
більшість керівників не мають мож-
ливості проаналізувати усі можливі 
альтернативи, відчуваючи дефіцит 
часу;

• ступінь підтримки керівника 
колективом — цей фактор враховує, 
що нових керівників сприймають не 
одразу. Якщо порозуміння і підтрим-
ки інших керівників і підлеглих не 
вистачає, то проблему слід усувати 
за рахунок своїх особистих рис, які 

повинні сприяти виконанню при-
йнятих рішень.

Незалежно від того, як керівники 
приймають рішення і відповідають 
за них, вони повинні мати здібності 
до того, щоб приймати правильні рі-
шення.

Політика організації (установи, 
закладу) — при цьому враховується 
суб’єктивний фактор при прийнятті 
рішення. Статус, влада, престиж, лег-
кість виконання — усе це може впли-
нути на прийняття того, чи іншого 
рішення.

У теорії управління вирізняють 
три основні моделі прийняття рі-
шень: класичну, поведінкову та ірра-
ціональну.

Класична модель опирається на 
поняття “раціональності” в прийнят-
ті рішень. Передбачається, що осо-
ба, яка приймає рішення, має бути 
абсолютно об’єктивною і логічною, 
мати чітку мету, усі її дії в процесі 
прийняття рішень повинні спрямо-
вуватися на вибір найкращої альтер-
нативи.

Відповідно до класичної моделі — 
особа, яка приймає рішення, має: 

• чітку мету прийняття рішення;
• повну інформацію щодо ситуа-

ції прийняття рішення;
• повну інформацію щодо можли-

вих альтернатив і їх наслідків;
• раціональну систему впорядку-

вання переваг за ступенем їх важли-
вості;

• завжди мати на меті максиміза-
цію результату діяльності організації.

Отже, класична модель передба-
чає, що умови прийняття рішення по-
винні бути достатньо визначеними.

Проте на практиці на процес при-
йняття рішень впливають численні 
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обмежуючі та суб’єктивні фактори. 
Сукупність таких факторів у процесі 
прийняття рішень враховує поведін-
кова модель.

Відповідно до поведінкової моде-
лі — особа, яка приймає рішення: 

• не має повної інформації щодо 
ситуації прийняття рішення та всіх 
можливих альтернатив;

• не здатна (не схильна) передба-
чити наслідки можливих альтерна-
тив.

Прийняття рішень в організації 
становить свідомий вибір з наяв-
них варіантів або альтернатив на-
пряму дій, що скорочують розрив 
між сьогоденням і майбутнім бажа-
ним станом організації [6, с. 154; 8,  
с. 121–122]. Сам процес прийняття 
рішень включає безліч різних еле-
ментів, але неодмінно в ньому при-
сутні такі елементи, як проблеми, 
цілі, альтернативи та рішення. Цей 
процес лежить в основі планування 
діяльності, тому що план — це набір 
рішень щодо розміщення ресурсів і 
напрямів їх використання для досяг-
нення цілей. Прийняття рішень — 
стрижень, навколо якого обертається 
життя. Рішення можна розглядати 
як продукт управлінської праці, а йо-
го прийняття — як процес, що веде до 
появи цього продукту.

Прийняття рішень здійснюється 
керівниками різних рівнів і має до-
сить формалізований характер, тому 
що рішення стосується не тільки од-
нієї особистості, а найчастіше відно-
ситься до підрозділу або до організа-
ції загалом. 

Найважливіше питання успішно-
го функціонування організації (уста-
нови, закладу, підрозділу) полягає 
в тому, як вона може виявляти свої 

проблеми і вирішувати їх. Кожне 
рішення спрямоване на певну про-
блему, а правильне рішення — це те, 
що максимально відповідає меті ор-
ганізації. Цілі, які часто намагаються 
досягти, бувають іноді недостатньо 
усвідомленими. Встановлення не-
правильних цілей означає, що на-
явне рішення неправильно сформу-
льованих проблем, може призвести 
до набагато більшого розпорошення 
ресурсів, ніж неефективне рішення 
правильно сформульованих про-
блем. У цьому зв’язку визначною є 
роль керівника, оскільки прийняття 
рішення є не лише процесом, а й од-
ним із видів розумової діяльності та 
вияву волі людини.

Зважаючи на викладене, управ-
ління в НС полягає у постійному ке-
рівництві з боку органу управління 
та уповноваженого керівника з лікві-
дації НС залученими силами і засо-
бами та в організації виконання за-
вдань з ліквідації НС або її наслідків.

Основними завданнями управлін-
ня в НС є: підтримання високого рів-
ня морально-психологічного стану 
особового складу та постійної готов-
ності до дій; завчасне планування дій 
сил; безперервний збір та вивчення 
даних про обстановку в районі НС; 
своєчасне прийняття рішень та дове-
дення їх до підлеглих; організація та 
забезпечення безперервної взаємодії; 
організований збір та евакуація на-
селення із зони НС; підготовка сил 
і засобів до проведення аварійно-ря-
тувальних та інших невідкладних 
робіт, пов’язаних з ліквідацією НС; 
організація всебічного забезпечення 
сил і засобів; контроль за своєчас-
ним виконанням заходів і завдань 
підлеглими та надання їм необхідної 
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допомоги [3, с. 94–100; 5, с. 5–8; 7,  
с. 24–30].

Основою управління є рішення 
керівника ліквідації НС, який не-
се повну відповідальність за управ-
ління підпорядкованими силами та 
успішне виконання ними завдань з 
ліквідації наслідків НС.

У психології управління поняття 
“проблема” використовується для 
позначення розриву між бажаним 
станом (насамперед цілями) тієї або 
іншої організації і її фактичним ста-
ном. А саме рішення проблеми роз-
глядається як засіб подолання тако-
го розриву, вибір одного з багатьох 
об’єктивно існуючих курсів дій (аль-
тернатив), що дозволяють перейти 
від стану, що спостерігається, до ба-
жаного.

Відповідальність за прийняття 
важливих рішень — важкий мораль-
ний тягар, що особливо яскраво ви-
являється на вищих рівнях керу-
вання. Однак керівники будь-якого 
рангу мають справу з власністю, що 
належить іншим людям, і через неї 
впливають на їхнє життя. Якщо ке-
рівник вирішує звільнити підлегло-
го, останній може сильно постраж-
дати. Якщо поганого працівника не 
зупинити, може постраждати орга-
нізація, що негативно позначиться 
на всіх співробітниках. Тому керів-
ник, звичайно, не може приймати 
непродуманих рішень [7, с. 71–76; 9,  
с. 181–200].

Розмаїття рішень становить пев-
ний комплекс, розуміння якого по-
легшується на основі системного під-
ходу, що дає змогу розкрити систему 
рішень. У такій системі рішень по-
винні виявлятися як загальні ознаки, 
так і специфічні особливості, влас-

тиві окремим видам рішень. Отже, 
головними відмінностями управлін-
ських рішень є цілі, наслідки, поділ 
праці, професіоналізм.

Суб’єкт управління (будь то інди-
від або група) приймає рішення, ви-
ходячи не зі своїх власних потреб, а 
з метою рішення проблем конкретної 
організації.

Керівник, особливо високого ран-
гу, обирає напрям дій не лише для 
себе, а й для організації загалом та її 
працівників, при цьому його рішення 
можуть істотно вплинути на життя 
багатьох людей. Якщо організація 
велика і впливова, рішення її керів-
ників можуть серйозно відбитися на 
соціально-економічній ситуації ці-
лих регіонів. 

В організації існує визначений 
поділ праці: одні працівники (керів-
ники) зайняті рішенням виникаючих 
проблем і прийняттям рішень, а інші 
(виконавці) — реалізацією вже при-
йнятих рішень.

В управлінні прийняття рішень — 
складний, відповідальний і формалі-
зований процес, що вимагає профе-
сійної підготовки. Далеко не кожний 
співробітник організації, а тільки, 
той, хто володіє визначеними профе-
сійними знаннями і навичками, наді-
ляється повноваженнями самостійно 
приймати рішення.

Розглянувши ці відмінні риси 
прийняття рішень, можна дати на-
ступне визначення управлінського 
рішення, а саме: управлінське рішен-
ня — це вибір альтернативи, здійс-
нений керівником у рамках його по-
садових повноважень і компетенції 
і спрямований на досягнення цілей 
організації (установи, закладу, під-
розділу).
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У процесі управління прийма-
ється величезна кількість найрізно-
манітніших рішень, що мають різні 
характеристики. Проте існують деякі 
загальні ознаки, що дають можли-
вість цю безліч певним чином класи-
фікувати.

Залежно від повторюваності 
проблеми, що вимагає рішення, всі 
управлінські рішення можна поділи-
ти на традиційні, що неодноразово 
зустрічалися в практиці керування, 
коли необхідно лише зробити вибір з 
уже наявних альтернатив, і нетипові, 
нестандартні рішення, коли їх пошук 
пов’язаний, насамперед, з генерацією 
нових альтернатив.

Кожне управлінське рішення на-
цілене на досягнення конкретного 
результату, тому метою управлін-
ської діяльності є знаходження таких 
форм, методів, засобів та інструмен-
тів прийняття рішень, які могли б 
сприяти досягненню оптимального 
результату в конкретних умовах і об-
ставинах.

Технологія розроблення, прийнят-
тя і реалізації рішень та процедур, 
здійснення логічних, аналітичних, 
інформаційно-пошукових, обчислю-
вальних та інших операцій мусить 
передбачати їх чітку послідовність. 
Розробляючи управлінські проце-
дури, необхідно встановити порядок 
здійснення окремих операцій, пов’я-
заних зі збиранням, рухом, зберіган-
ням, обробкою, аналізом інформації, 
забезпеченням нею структурних під-
розділів і окремих робочих місць, а 
також визначити інші дії, зумовлені 
потребою розв’язання господарських 
завдань.

Раціональна технологія прийнят-
тя і реалізації управлінського рі-

шення має включати наступні стадії: 
підготовку рішення; прийняття рі-
шення; реалізацію рішення.

На стадії підготовки прийняття 
управлінських рішень необхідно до-
триматися процедури, яка зазвичай 
складається з п’яти етапів. Розгляне-
мо докладно ці етапи.

На першому етапі з’ясовується 
проблема, яку необхідно вирішити, 
а також причинно-наслідкові зв’яз-
ки цієї проблеми, проаналізовано 
результати цієї роботи та встановлю-
ється здатність установи (закладу) 
вирішити цю проблему.

На другому етапі здійснюється 
глибоке системне вивчення самої 
проблеми та проводиться формуван-
ня мети й проміжних цілей.

На третьому етапі з’ясовують-
ся потенційні можливості системи 
управління для вирішення посталої 
проблеми, оброблюються та опра-
цьовуються різні варіанти вирішення 
цієї проблеми. 

На четвертому етапі проводиться 
обирається варіант вирішення по-
сталої проблеми, а на п’ятому — про-
водиться організацію роботи з вико-
нання прийнятого управлінського 
рішення та моніторинг перебігу його 
виконання з жорстким контролем 
часу.

Зазвичай загально прийняті ме-
тодологічні підходи до процесу при-
йняття управлінських рішень не 
повно відбивають показники, що ха-
рактеризують ефективність прийня-
того управлінського рішення або (за 
потреби) низки рішень.

Проведене дослідження ставить 
собі за мету вдосконалення процесу 
прийняття управлінських рішень ор-
ганами управління ДСНС України, 
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яка є складовою єдиної системи ци-
вільного захисту, що спрямовані на 
підвищення ефективності діяльності 
зі збереження життя та здоров’я лю-
дей, які постраждали внаслідок над-
звичайної ситуації.  

Встановлено, що процес обґрун-
тування, прийняття і реалізації 
управлінських рішень має об’єктивні 
і суб’єктивні складові, чітку формалі-
зацію та потребує інтуїції, навичок і 
знань особи, яка приймає управлін-
ські рішення.

Для упорядкування процесу 
прийняття управлінських рішень 
як сукупності формальних і нефор-
мальних процедур раціонально вико-
ристовувати технологію прийняття 
рішення, що дасть можливість прове-
сти аналіз раніше прийнятих рішень 
та прийняти оптимальне управлін-
ське рішення. 

Цікавою є технологія прийняття 
управлінських рішень, що складаєть-
ся з кількох ітераційних етапів:

І — постановка проблеми; ІІ — під-
готовка управлінських рішень; ІІІ — 
прийняття управлінського рішення 
та ІV — виконання прийнятих управ-
лінських рішень.

Перший етап — постановка про-
блеми — містить у собі опрацювання 
інформації, що надходить безпосе-
редньо із зони НС про оперативну 
обстановку, що склалася. Визнача-
ються посталі проблеми і моніторинг 
наявних ресурсів для ліквідації на-
слідків НС.

На другому етапі — підготовки 
управлінських рішень — особливої 
ваги набуває визначення критері-
їв вибору обґрунтованих управлін-
ських рішень. Для цього можливо 
використати кілька варіантів шкал, 

наприклад, якісні, кількісні, а також 
бальну шкалу оцінювання.

Від кількості показників, що ви-
користовуються для  опрацювання 
управлінського рішення, залежить 
тип невизначеності (стохастичний, 
природний, поведінковий тощо).

На етапі прийняття управлінсько-
го рішення обов’язково розглядають-
ся можливі альтернативні варіанти 
рішень з пошуком “кращого” і “гіршо-
го” варіантів. На цьому самому етапі 
залучаються експерти для всебічного 
розгляду запропонованого рішення.

На четвертому етапі — реалізації 
управлінських рішень — потрібно 
не тільки мати систему моніторингу 
дій органів управління цивільного 
захисту, сил і засобів оперативно-ря-
тувальних підрозділів з виконання 
поставлених задач, а й необхідно ма-
ти відповідну регламентовану про-
цедуру оцінювання рішення за пара-
метрами результативності, якості та 
ефективності. Подібне оцінювання 
слід проводити із залученням спеці-
алістів, що мають відповідний влас-
ний досвід ліквідації наслідків НС.

Важливим моментом процесу оп-
рацювання управлінських рішень з 
подолання наслідків НС, особливо 
медико-санітарних, є оцінювання 
ефективності прийнятих управлін-
ських рішень. 

Висновки. Життєво важливими є 
процеси прийняття управлінського 
рішення у НС, наприклад, при ви-
никненні пожеж, катастрофах, сти-
хійних лихах, коли йдеться не тільки 
про оптимальне використання мате-
ріальних та фінансових ресурсів, а й 
найперше про життя людей.

Зменшення часу на розроблення, 
прийняття та реалізацію управлін-
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ських рішень, зростання невизначе-
ності та ризику, необхідність залу-
чення з резервів додаткових ресурсів, 
наявність різних режимів функціо-
нування системи державного управ-
ління в умовах НС свідчать про те, 
що державне управління у цій сфері 
має певні особливості. Їх урахуван-
ня в діяльності органів державного 
управління в умовах НС дасть мож-
ливість зменшити вірогідність при-
йняття неадекватних управлінських 
рішень, сприятиме економії ресурсів 
та часу на ліквідацію наслідків НС, 
зменшенню збитків.

Слід зауважити, що проведення 
оцінювання якості запропонованих 
управлінських рішень необхідно 
проводити спираючись на інформа-
ційно-аналітичне забезпечення, що 
передбачає збір та обробку оператив-
них даних із зони НС, та попередні 
розробки варіантів управлінських 
рішень з використанням математич-
ного моделювання.

Звісно, що досягнення найкращих 
результатів у процесі опрацювання 
управлінських рішень з ліквідації на-
слідків НС можливо лише за умови 
поєднання методів, які визначаються 
рівнем проблеми та характером за-
дач, що потребують вирішення.

Підсумовуючи, слід зауважити, 
що опрацювання управлінських рі-
шень у процесі ліквідації наслідків 
НС, зокрема медико-санітарних, як 
найважчих і найважливіших, потре-
бує удосконалення не тільки завдяки 
використанню сучасних інформацій-
них технологій і потужного матема-
тичного апарату, а й особливо аналізу 
вітчизняного досвіду ліквідації НС 
та створення оперативних планів ре-
агування на виникнення НС на всіх 

рівнях системи державного управ-
ління.
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коНЦЕПтУАЛЬНІ  ПІДхоДи  До  ПитАННЯ   
ФоРмУВАННЯ  ПАРЛАмЕНтсЬких  коАЛІЦІЙ

Анотація. У статті визначено, що коаліцією є об’єднання двох або більше 
учасників, які домовилися про спільні дії на певний період для досягнення 
спільної мети; вказано, що для створення коаліції повинні виникнути пере-
думови, зокрема: наявність щонайменше двох учасників; готовність до ризи-
ку, інформованість, раціональність; акцентовано увагу на тому, що будь-яка 
організація, коаліція має життєвий цикл організації, що складається з ета-
пів: “народження”, “існування”; “розпад”; систематизовано партійні коаліції 
за такими критеріями: кількістю учасників; кількістю політичних партій, що 
підписали коаліційну угоду; ідеологічною близькістю партнерів по коаліції; 
поділом повноважень між учасниками; датою створення; ступенем форма-
лізації; запланованою кількістю вирішення проблем; терміном існування; 
залежно від мети формування коаліції; залежно від їх ідеологічного спряму-
вання; сферою діяльності; соціальним статусом.

Типологізовано партійні коаліції за такими критеріями: за кількістю 
учасників; за кількістю політичних партій, що підписали коаліційну угоду; 
за ідеологічною близькістю партнерів по коаліції; за поділом повноважень 
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між учасниками; за датою створення; за ступенем формалізації; за запла-
нованою кількістю вирішення проблем; за терміном існування; залежно 
від мети формування коаліції; залежно від їх ідеологічного спрямування; 
за сферою діяльності; за соціальним статусом. Визначено, що на сьогодні 
особливої актуальності набуває питання взаємодії парламентської коаліції 
з вищими органами державної влади, що стане тематикою подальших до-
сліджень.

Проаналізовано, що відповідно до дати створення коаліції поділяють 
на передвиборчі та післявиборчі. За ступенем формалізації: формальна  
(в основі якої лежить відповідна коаліційна угода) або неформальна (фак-
тична підтримка ініціатив уряду більшістю депутатів у законодавчому ор-
гані). За запланованою кількістю вирішення проблем: комплексна або для 
вирішення однієї проблеми.

Ключові слова: коаліції, партійні коаліції, типологізація коаліцій, фор-
мування парламентських коаліцій, передумови формування коаліцій.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ПОДХОДЫ  К  ВОПРОСУ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ  КОАЛИЦИЙ 

Аннотация. В статье определено, что коалицией является объединение 
двух или более участников, которые договорились о совместных действи-
ях на определенный период для достижения общей цели; указано, что для 
создания коалиции должны возникнуть предпосылки, в частности: нали-
чие не менее двух участников; готовность к риску, информированность, 
рацио нальность; акцентировано внимание на том, что любая организация, 
коалиция имеет жизненный цикл организации, который состоит из этапов: 
“зарождение”, “существование”; “распад”; систематизированы партийные 
коалиции по следующим критериям: по количеству участников; по коли-
честву политических партий, подписавших коалиционное соглашение; по 
идеологической близости партнеров по коалиции; по разделению полномо-
чий между участниками; по дате создания; по степени формализации; по за-
планированному количеству решения проблем; по сроку существования; в 
зависимости от цели формирования коалиции; в зависимости от их идеоло-
гической направленности; по сфере деятельности; по социальному статусу.

Типологизированы партийные коалиции по следующим критериям: по 
количеству участников; по количеству политических партий, подписав-
ших коалиционное соглашение; по идеологической близостью партнеров по 
коалиции; по разделению полномочий между участниками; по дате созда-
ния; по степени формализации; по запланированному количеству решения 
проблем; по сроку существования; в зависимости от цели формирования 
коалиции; в зависимости от их идеологической направленности; по сфере 
деятельности; по социальному статусу. Определено, что сегодня особую ак-
туальность приобретает вопрос взаимодействия парламентской коалиции с 
высшими органами государственной власти, что станет темой дальнейших 
исследований.
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Проанализировано, что в соответствии с датой создания коалиции раз-
деляют на предвыборные и послевыборные. По степени формализации: 
формальная (в основе которой лежит соответствующее коалиционное со-
глашение) или неформальная (фактическая поддержка инициатив прави-
тельства большинством депутатов в законодательном органе). По заплани-
рованному количеству решения проблем: комплексная или для решения 
одной проблемы.

Ключевые слова: коалиции, партийные коалиции, типологизация коали-
ций, формирование парламентских коалиций, предпосылки формирования 
коалиций.

CONCEPTUAL  APPROACHES  TO  THE  ISSUE  OF  FORMING  
PARLIAMENTARY  COALITIONS

Abstract. The article determines that a coalition is the union of two or more 
participants who have agreed on joint actions for a certain period in order to 
achieve a common goal; it is stated that for the creation of a coalition there should 
be preconditions, in particular: presence of at least two participants; readiness for 
risk, awareness, rationality; the emphasis is placed on the fact that any organiza-
tion, the coalition has a life cycle of the organization, consisting of the following 
stages: ‘Birth’, ‘Existence; and ‘Decay’; party coalition is systematized according 
to the following criteria: by the number of participants; by the number of political 
parties that have signed a coalition agreement; in the ideological closeness of the 
coalition partners; by division of strength between the participants; by the date 
of foundation; by the degree of formalization; the planned number of problem 
solving; for the period of existence; depending on the purpose of forming a coali-
tion; depending on their ideological orientation; in the field of activity; and by 
social status.

Party coalitions are typified according to the following criteria: by the number 
of participants; by the number of political parties that signed the coalition agree-
ment; on the ideological proximity of the partners in the coalition; for the divi-
sion of powers between the participants; by creation date; by degree of formaliza-
tion; on the planned number of problem solving; by term of existence; depending 
on the purpose of forming a coalition; depending on their ideological orientation; 
by field of activity; on social status. It is determined that today the issue of inter-
action of the parliamentary coalition with the highest state authorities acquires 
particular urgency, and will be the subject of further research.

It is analyzed that, in accordance with the date of creation, the coalition is 
divided into pre-election and post-election. According to the degree of formaliza-
tion: formal (based on the corresponding coalition agreement), or informal (ac-
tual support for government initiatives by a majority of deputies in the legisla-
ture). According to the planned number of problem solving: complex or to solve 
one problem.

Keywords: coalition, party coalition, typology of coalitions, formation of par-
liamentary coalitions, preconditions for the formation of coalitions.
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Постановка проблеми. В демо-
кратичному суспільстві рішення в 
системі представницьких органів 
приймаються більшістю голосів. На 
початку XIX ст. під публічним пред-
ставництвом розумілося представ-
лення інтересів певної суспільної 
групи людей. На сьогодні повнова-
ження публічно представляти інте-
реси законодавчо надається народом 
для формування загальнодержавної 
політики в законодавчих органах, 
зокрема парламентах, що спонукає 
представників різних політичних 
сил консолідуватися, об’єднуватися 
навколо спільних проблем, ідей та 
програм. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Стосовно вітчизняних 
учених, то окремі питання правово-
го статусу парламентської коаліції 
стали предметом досліджень А. Ма-
цюка, О. Кульчицької, конфлікти  
коаліцій досліджував В. Бронніков.

Окремі аспекти функціонування 
парламентської коаліції розкрито в 
працях таких науковців, як В. Ми-
роненко, С.Телешун, О. Совгиря,  
Ю. Шведа та ін.

Парламентські об’єднання до-
сліджувалися Д. Лікарчуком, вплив 
парламентських фракцій на здійс-
нення представницького мандата — 
В. Венгером та ін. Однак на питання 
формування політичних коаліцій та 
їх типологізації немає одностайної 
думки.

Мета статті — розглянути теоре-
тичні засади формування політич-
них коаліцій та їх типологізація. 

Виклад основного матеріалу.  
Свого часу М. Дюверже запропо-
нував поділяти об’єднання партій, 
які він називає союзом, на коаліції 

та альянси. Головним критерієм він 
вважав тривалість існування об’єд-
нання. Під союзом автор розумів 
будь-яке об’єднання партій. Об’єд-
нання партій, які існують упродовж 
тривалого часу, М. Дюверже називає 
“тривалий союз” або альянс. Недов-
говічне об’єднання партій або так 
звану “епізодичну угоду” він нази-
ває коаліцією [1, с. 392–408]. Вимо-
ги сьогодення потребують враху-
вання при формуванні публічного 
представництва питань “гендерного 
балансу, суспільної рівності і наці-
онального представництва. Таким 
чином, парламент стає мікрокосмом 
суспільства, яке він представляє”  
[2, c. 179].

Коаліцією нині називають об’єд-
нання двох або більше учасників, які 
домовилися про спільні дії на певний 
період для досягнення спільної мети.

При формуванні коаліцій вихо-
дять з того, що спільно її учасники 
досягнуть кращих результатів, ніж 
кожний окремо. Тобто до процесу 
створення коаліції її учасники підхо-
дять із раціональних міркувань. Коа- 
ліція у своєму розвитку проходить 
три основні стадії:

– “народження” — підготовка до 
об’єднання, переговори та укладання 
коаліційної угоди;

– “існування” — від укладання  
коаліційної угоди до досягнення 
спільної мети;

– “розпад” — момент, коли мети 
коаліції досягнуто, а подальше існу-
вання її не має сенсу [3].

У. Райкер у праці “Теорія політич-
них коаліцій” доводить, що мінімаль-
ні виграшні коаліції створюються з 
прагнення отримати якомога більше 
виграшу. У. Райкер вважає, що полі-
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тичні партії й індивіди намагають-
ся створювати коаліції найменшої 
загальної ваги. Він називає основні 
передумови для створення будь-якої 
коаліції [4, с. 16]:

1) наявність щонайменше двох 
учасників чи груп учасників;

2) всі коаліційні ігри — це ігри з 
нульовою сумою, тобто сума вигра-
шів та програшів учасників дорівнює 
нулю. Ризик програшу й бажання 
виграти примушують їх формувати 
коаліцію;

3) інформованість — сформоване 
уявлення про ситуацію;

4) раціональність: “Суб’єкт ніколи 
не вибере альтернативи Х, якщо вод-
ночас є альтернатива Y, яка, на його 
погляд, привабливіша, ніж Х” [5]. 

Створення коаліції є складним со-
ціальним процесом, у якому виявля-
ються характеристики суспільства, 
основних його політичних гравців та 
певної політичної ситуації.

Формування парламентських ко-
аліцій можна вважати парламент-
ською демократією та схарактеризу-
вати як “лад, який за своєю сутністю 
полягає у формуванні населенням 
правлячих команд через механізм 
виборів [6, с. 6]”. На думку фахів-
ців, найбільш наближеною до парла-
ментської моделі демократії є лише 
двопартійна система, оскільки дві 
великі партії мають однакову мож-
ливість виграти на виборах та сфор-
мувати уряд або перейти до нього в 
опозицію. 

Ю. Шведа запевняє, що парла-
ментські коаліції складаються за та-
ких умов: 

1) наявність вільної конкуренції 
політичних сил, за якої вони нама-
гаються отримати максимальний 

доступ до влади, але неспроможні 
здійснювати її самостійно; 

2) розпорошення політичних сил, 
яке виражається у тому, що жодна 
партія і жодний політичний блок не 
спроможні отримати абсолютну пе-
ревагу;

3) поляризація політичних сил у 
парламенті [7, с. 276–278]. 

Питання формування парламент-
ської коаліції тісно пов’язане з іс-
нуванням різних виборчих систем. 
За мажоритарної системи зростан-
ня числа голосів може призвести до 
проходження до парламенту двох 
головних партій, а отже, збільшен-
ня вірогідності того, що одна з них 
сформує уряд самостійно. Система ж 
пропорційного представництва може 
збільшити число партій і зменши-
ти вірогідність того, що одна партія 
отримає більше половини місць [8,  
с. 263–264]. Наслідком мажоритар-
ної системи є те, що багаточисельні 
партії по суті справи вже є “коаліці-
ями”.

На формування коаліції впливає 
низка чинників, зокрема: 1) кількість 
учасників, 2) кількість політичних 
партій, 3) ідеологія та ідеологічна 
близькість учасників; 4) поділ пов- 
новажень між учасниками. Додатко-
ва мережа чинників представлена:  
а) датою створення, б) ступенем фор-
малізації, в) метою створення, г) тер-
міном існування.

За кількістю учасників розрізня-
ють мінімально виграшну коаліцію, 
коаліцію мінімального розміру та 
надлишкову коаліцію. Найпошире-
нішою є мінімально виграшна коа-
ліція, яка була описана У. Рікером. 
Він виходив з того, що, приймаючи 
рішення про участь в уряді, політики 
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виходять винятково з бажання отри-
мати владу чи престиж завдяки мі-
ністерським посадам [9, с. 340]. Ана-
ліз парламентських коаліцій у різних 
країнах світу свідчить, що значна їх 
кількість є меншими або більшими, 
ніж мінімально виграшна коаліція. 
В. Гамсон ввів поняття коаліції міні-
мального розміру, яка об’єднує лише 
найменш необхідну кількість учасни-
ків. Надлишкові коаліції налічують 
набагато більшу кількість учасників, 
ніж це потрібно для забезпечення 
більшості.

В. Мироненко [10] здійснює типо-
логізацію парламентських коаліцій. 
За кількістю політичних партій, що 
підписали коаліційну угоду, мож-
на виокремити дво- (три-, чотири,  
п’яти-…) партійні та загальні (все-
охопні) коаліції. За ідеологічною 
близькістю партнерів по коаліції 
можна виділити мінімально набли-
жену і максимально закриту коалі-
цію. За поділом повноважень між 
учасниками можна виділити про-
порційну (кожен партнер отримує 
повноваження відповідно від свого 
внеску в коаліцію) і диспропорційну 
коаліції.

В. Бронніков також зупиняється 
на типології парламентських коалі-
цій. Найчастіше, на його думку, є по-
діл партійних коаліцій на основі кіль-
кості їх учасників — на двопартійні і 
багатопартійні. Залежно від розміру 
партії, які формують партійну коа-
ліцію, вони поділяються на коаліції 
великих, малих і середніх партій. За-
лежно від мети формування коаліції 
вони поділяються на виборчі (для 
спільної участі у виборах), тимчасові 
(для досягнення певних тимчасових 
цілей), а найчастіше формують вони 

парламентські коаліції (для форму-
вання і діяльності уряду або опозиції 
йому), бувають також закриті та від-
криті коаліції залежно від їх ідеоло-
гічного спрямування.

Закритими слід вважати коалі-
ції, що не сприймають партії і групи,  
ідеології яких відзначаються світо-
глядними позиціями. Відкриті коалі-
ції, на думку В. Броннікова, “створю-
ються тоді, коли основні політичні 
партії, незважаючи на різні ідеології, 
визнають необхідність співпраці що-
до конкретного питання або пробле-
ми, і готові працювати разом задля 
розв’язання цієї проблеми. Відкриті 
коаліції поширені під час воєн і еко-
номічних криз” [11, с. 6].

Х. Ванг [12] пропонує чотири 
критерії типології політичних коалі- 
цій — поділ за сферою діяльності, за 
тривалістю існування, за метою ство-
рення та за статусом. 

За сферою діяльності автор виді-
ляє:

• політичні коаліції (міжнародні 
коаліції, військові коаліції, коаліції 
суспільних груп та міжпартійні коа-
ліції);

• економічні (міжнародні органі-
зації, конгломерати);

• культурні (технологічні, релігій-
ні та етнічні (“сімейні”) коаліції. 

За тривалістю існування Х. Ванг 
вирізняє короткострокові, серед-
ньострокові і довгострокові коаліції. 
Для оцінювання тривалості автор 
використовує поняття операційного 
циклу. Коаліції, що існують у межах 
одного операційного циклу — корот-
кострокові. Коаліції, які проіснують 
від одного до трьох циклів — серед-
ньострокові, понад три цикли — 
довгострокові. Для економічної й 
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типологізація парламентських коаліцій

№ 
пор.

критерії типологізації типи коаліцій

1 за кількістю учасників • мінімально виграшна коаліція; 
• коаліція мінімального розміру;
• адлишкова коаліція

2 за кількістю політичних 
партій, що підписали коалі-
ційну угоду

дво (три-, чотири, п’яти-…) партійні, 
загальні (всеохопні) коаліції

3 за ідеологічною близькістю 
партнерів по коаліції 

• мінімально наближена;
• максимально закрита коаліція

4 за поділом повноважень 
між учасниками 

пропорційна (кожний партнер отримує повнова-
ження відповідно від свого внеску в коаліцію),
диспропорційна коаліція

5 за датою створення • передвиборча;
• післявиборча

6 за ступенем формалізації • формальна;
• неформальна

7 за запланованою кількістю 
вирішення проблем

• комплексна;
• для вирішення однієї проблеми

8 за терміном існування • короткотривала; 
• повна (від виборів до виборів); 
• довготривала (існує протягом кількох виборчих 
   циклів)

9 залежно від мети форму-
вання коаліції

• виборчі (для спільної участі у виборах); 
• тимчасові (для досягнення певних тимчасових 
    цілей); 
• парламентські коаліції (для формування  
    і діяльності уряду або опозиції йому);
• конституційні;
• інституційні; 
• портфельні;
• з реалізації політики;
• активні

10 залежно від їх ідеологічно-
го спрямування

• закриті;
• відкриті

11 за сферою діяльності • політичні коаліції (міжнародні коаліції, військові 
    коаліції, коаліції суспільних груп та міжпартійні 
    коаліції);
• економічні (міжнародні організації, конгломе- 
    рати);
• культурні (технологічні, релігійні та етнічні  
    (“сімейні”)

12 за соціальним статусом охоплює рівень створення коаліцій, їх розмір, 
силу. Міжнародні, внутрішньодержавні, місцеві 
одночасно поділяються за розміром – великі, 
середні й малі та по силі – сильні, середньої сили 
й слабкі
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культурної сфер операційний цикл 
дорівнює одному року, для політич-
ної та міжнародної сфери — 4–6 ро-
ків, що залежить від електоральних 
циклів. 

За метою створення, на думку  
Х. Ванга, коаліції можуть бути кон-
ституційними, інституційними, порт-
фельними, з реалізації політики та 
активними коаліціями. В конститу-
ційні коаліції об’єднуються соціальні 
групи для створення спільного соці-
ального порядку, зокрема посилен-
ня держави. В інституційні коаліції 
об’єднуються соціальні групи навко-
ло певного напряму діяльності (пра-
ва людини, екологічного) чи зміни 
інституційного порядку. Портфельні 
коаліції формуються при створенні 
уряду та поділі міністерських порт-
фелів. Коаліції для реалізації полі-
тики і коаліції активності виникають 
ситуативно для досягнення коротко-
строкових цілей.

Четвертий критерій Х. Ванга — 
соціальний статус коаліцій, який 
охоплює рівень створення коаліцій, 
їх розмір, силу. Виділяючи міжна-
родні, внутрішньодержавні, місцеві, 
науковець одночасно поділяє їх за 
розміром — великі, середні й малі та 
за силою — сильні, середньої сили та 
слабкі коаліції. 

Додаткові мережі чинників дають 
можливість більш детально типо-
логізувати парламентські коаліції. 
Відповідно до дати створення коалі-
ції поділяють на передвиборчі та піс-
лявиборчі. За ступенем формаліза-
ції: формальна (в основі якої лежить 
відповідна коаліційна угода), або 
неформальна (фактична підтримка 
ініціатив уряду більшістю депутатів 
у законодавчому органі). За заплано-

ваною кількістю вирішення проблем: 
комплексна або для вирішення однієї 
проблеми.

Беручи до уваги погляди згаданих 
вчених, проведемо систематизацію 
парламентських коаліцій. Результа-
ти представлені в таблиці.

Коаліцію депутатських фракцій 
у Верховній Раді України пропо-
нується визначати як добровільне, 
відносно стале об’єднання депутат-
ських фракцій, яке формується у 
Верховній Раді України за результа-
тами виборів і на основі узгодження  
політичних позицій з метою легі-
тимізації передвиборних програм  
шляхом прийняття відповідних  
нормативно-правових актів [13,  
с. 43–44]. 

Відповідно до ст. 83 Конституції 
України [14], зі змінами 2004 р., було 
визначено, що від дня набуття повно-
важень Верховною Радою України, 
обраною у 2006 р., за результатами 
виборів і на підставі узгодження по-
літичних позицій має бути сформо-
вана коаліція депутатських фракцій, 
до складу якої входить більшість 
народних депутатів України від кон-
ституційного складу Верховної Ради 
України. 

Поняття коаліції визначається та-
кож у ст. 61 Закону України “Про Рег-
ламент Верховної Ради України” [15] 
від 10 лютого 2010 р., відповідно до 
якого коаліція депутатських фракцій 
у Верховній Раді — це сформоване 
за результатами виборів і на підставі 
узгоджених політичних позицій та на 
засадах, встановлених Конституцією 
України і Регламентом, об’єднання 
депутатських фракцій, народних де-
путатів, до якого входить більшість 
народних депутатів від конституцій-
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ного складу Верховної Ради. Коа- 
ліція формується протягом одного 
місяця від дня відкриття першого за-
сідання новообраної Верховної Ради 
або протягом одного місяця від дня 
припинення діяльності попередньої 
коаліції.

Суб’єктами формування коаліції 
депутатських фракцій є депутатські 
фракції, а не окремі народні депутати 
України (ч. 6 ст. 83 Конституції Ук- 
раїни), тому підписи народних де-
путатів від тих депутатських фрак-
цій, які не ухвалили рішення про 
входження до коаліції депутатських 
фракцій, мають визнаватися недійс-
ними, а процедуру створення цієї 
коаліції варто визнати такою, що су-
перечить нормативно встановленому 
порядку [16, с. 17–18]. 

О. В. Кульчицька також вислов-
лює думку про те, що невходження 
хоча б одного народного депутата 
України — члена фракції, що увійшла 
до коаліції, — означає неправомір-
ність входження до коаліції і всієї  
цієї фракції [Там само, с. 18].

Висновки. Викладене служить 
достатньою підставою для висновку 
про те, що коаліцією є об’єднання 
двох або більше учасників, які до-
мовилися про спільні дії на певний 
період для досягнення спільної ме-
ти. Для створення коаліції повинні 
виникнути передумови, зокрема: на-
явність щонайменше двох учасни-
ків; готовність до ризику, інформо-
ваність, раціональність. Як будь-яка 
організація, коаліція має життєвий 
цикл організації, що складається з 
етапів: “народження”, “існування”; 
“розпад”. Партійні коаліції можна 
типологізувати за наступними кри-
теріями: за кількістю учасників; за 

кількістю політичних партій, що 
підписали коаліційну угоду; за ідео- 
логічною близькістю партнерів по 
коаліції; за поділом повноважень між 
учасниками; за датою створення; за 
ступенем формалізації; за заплано-
ваною кількістю вирішення проблем; 
за терміном існування; залежно від 
мети формування коаліції; залежно 
від їх ідеологічного спрямування; 
за сферою діяльності; за соціальним 
статусом.

На сьогодні особливої актуаль-
ності набуває питання взаємодії 
парламентської коаліції з вищими 
органами державної влади, що стане 
тематикою подальших досліджень.
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оРІЄНтиРи  РоЗВиткУ   
ФоРм  комУНІкАтиВНого  ВПЛиВУ  

гРомАДЯНсЬкого  сУсПІЛЬстВА   
НА  ДЕРЖАВНУ  ПоЛІтикУ 

Анотація. У статті викладено теоретичні та методологічні основи розвит-
ку форм комунікативного впливу громадянського суспільства на державну 
політику, надано основні прийоми та умови їх використання для отримання 
переваг у вирішенні проблем державно-управлінських відносин. Висвітле-
но широке коло питань, що стосуються особливостей організації зв’язків із 
громадськістю, із урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвідів. Відо-
бражено специфіку застосування маркетингових комунікацій у спілкуванні 
органів державної влади з громадськістю.
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Обґрунтовано, що в інституціональному змісті найбільший інтерес ста-
новить класифікація залежно від сфери розповсюдження. Громадськість, 
коли вона спілкується з органами державної влади, за допомогою певних 
комунікаційних інструментів, називається зовнішньою формою комуніка-
ції. Зовнішні форми комунікативного впливу громадянського суспільства 
на державну політику допомагають їм донести до органів державної влади 
необхідну інформацію щодо їхніх думок, потреб, запитів та ін. Звичайно, та-
ка інформація постійно повинна оновлюватися та бути точною. Всі громад-
ські організації повинні підтримувати доброзичливі стосунки з державними 
організаціями і не допускати будь-якої дезінформації останніх.

Разом з тим інформатизація публічного управління містить як позитив-
ний потенціал, так і труднощі й протиріччя, нехтування якими, як свідчить 
практика, обертається негативним результатом. На сьогодні недостатньо 
розроблені та потребують наукового осмислення й обґрунтування, зокрема, 
питання організаційного, нормативно-правового забезпечення впроваджен-
ня та реалізації сучасних інструментів маркетингу, менеджменту у публіч-
ному управлінні. 

Щодо перспектив подальших досліджень поняття “форми комунікатив-
ного впливу громадянського суспільства на державну політику”, то вони по-
лягають в упорядкуванні його понятійного апарату, як підґрунтя удоскона-
лення його системи, адже неповна та неточна інформація стає, в результаті, 
причиною виникнення багатьох проблем у системі реформування держав-
ного управління. 

Ключові слова: форми комунікативного впливу, державне управління, 
засоби масової інформації, державний сектор.

ОРИЕНТИРЫ  РАЗВИТИЯ  ФОРМ  КОММУНИКАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  

НА  ГОСУДАРСТВЕННУЮ  ПОЛИТИКУ

Аннотация. В статье изложены теоретические и методологические осно-
вы форм коммуникативного воздействия гражданского общества на го-
сударственную политику, предоставлены основные приемы и условия их 
использования для получения преимуществ в решении проблем государ-
ственно-управленческих отношений. Освещен широкий круг вопросов, ка-
сающихся особенностей организации связей с общественностью, с учетом 
отечественного и зарубежного опытов. Отражено специфику применения 
маркетинговых коммуникаций в процессе коммуникации  органов государ-
ственной власти с общественностью.

Обосновано, что в институциональном смысле наибольший интерес пред-
ставляет классификация в зависимости от сферы распространения. Обще-
ственность, когда она общается с органами государственной власти, с помо-
щью определенных коммуникационных инструментов, называется внешней 
формой коммуникации. Внешние формы коммуникативного воздействия 
гражданского общества на государственную политику помогают им донести 
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до органов государственной власти необходимую информацию относитель-
но их мыслей, потребностей, запросов и др. Конечно, такая информация пос-
тоянно должна обновляться и быть точной. Все общественные организации 
должны поддерживать доброжелательные отношения с государственными 
организациями и не допускать любой дезинформации последних.

Вместе с тем информатизация публичного управления содержит как по-
ложительный потенциал, так и трудности и противоречия, пренебрежение 
которыми, как показывает практика, оборачивается негативным результа-
том. На сегодня недостаточно разработаны и требуют научного осмысления 
и обоснования, в частности, вопросы организационного, нормативно-право-
вого обеспечения внедрения и реализации современных инструментов мар-
кетинга, менеджмента в публичном управлении.

Относительно перспектив дальнейших исследований понятия “формы 
коммуникативного воздействия гражданского общества на государствен-
ную политику”, то они заключаются в составлении его понятийного аппа-
рата, как основа совершенствования его системы, ведь неполная и неточная 
информация становится, в результате, причиной возникновения многих 
проблем в системе реформирования государственного управления. 

Ключевые слова: формы коммуникативного воздействия, государ-
ственное управление, средства массовой информации, государственный  
сектор.

THE  ORIENTERS  OF  DEVELOPMENT  OF  FORMS   
OF  COMMUNICATIVE  INFLUENCE  OF  CIVIL  SOCIETY  

ON  THE  PUBLIC  POLICY

Abstract. The article presents the theoretical and methodological founda-
tions of the development of forms of communicative influence of civil society on 
the public policy, provides the main methods and conditions of their use for gain-
ing advantages in solving problems of public-management relations. A wide range 
of issues related to the peculiarities of public relations organization, taking into 
account domestic and foreign experience, is covered. The specifics of the use of 
marketing communications in communicating of public authorities with the pub-
lic are shown.

It is substantiated that in the institutional sense, the greatest interest is the 
classification, depending on the scope of distribution. The public, when commu-
nicating with government, through certain communication tools, is called the 
external form of communication. The external forms of the communicative influ-
ence of civil society on state policy help them convey to the state authorities the 
necessary information about their thoughts, needs, requests, etc. Of course, such 
information should be constantly updated and accurate. All non-governmental 
organizations should maintain friendly relations with state organizations and 
prevent any misinformation of the latter.

At the same time, informatization of public administration contains both 
positive potential and difficulties and contradictions, neglection which, as 
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practice shows, turns negative result. To date, they are insufficiently developed 
and require scientific comprehension and substantiation, in particular, the is-
sue of organizational, regulatory and legal support for the implementation and 
implementation of modern marketing tools and management in public admin-
istration.

Concerning the prospects for further research on the concept of "the form of 
communicative influence of civil society on state policy", they consist in stream-
lining its conceptual apparatus as the basis for improving its system, since incom-
plete and inaccurate information becomes, as a result, the cause of many problems 
in the system of reforming public administration.

Keywords: forms of communicative influence, state administration, mass me-
dia, public sector.

Постановка проблеми. Розв’я-
зання складних державно-управ-
лінських проблем, що постають у 
процесі ринкових змін в Україні, на-
укове обґрунтування шляхів виходу 
зі складної соціально-політичної си-
туації, що в ній, на жаль, перебуває 
Україна, ще з часів її незалежності, 
вимагає застосування найсучасні-
ших методологічних розробок щодо 
формування механізмів та каналів 
громадянського впливу на публічну 
політику в Україні. 

Пріоритетними стають питання 
покращення функціонування систе-
ми державного управління шляхом 
удосконалення механізмів мотивації, 
інновацій, комунікації, організацій-
них перетворень, управління якістю, 
управління людськими ресурсами, 
антикризового управління тощо. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Деякі організаційно-право-
ві та державно-управлінські аспекти 
комунікативної взаємодії органів 
державної влади та громадськості в 
Україні вже знайшли своє відобра-
ження у працях таких українських та 
зарубіжних дослідників: В. Авер’я-

нова, С. Андрєєва, В. Бакуменка,  
Р. Войтович, А. Другова, І. Коліушка, 
Ф. Котлера, С. Кравченка, Ю. Куца, 
А. Ліпенцевої, К. Ніколаєнко, А. Пан- 
крухіна, О. Поляка, Є. Романенка,  
Є. Ромата, В. Сороко, А. Старостіної, 
Ю. Сурміна, Т. Федорів, О. Чебана,  
А. Чемериса, Ю. Шарова та ін. 

Проте, незважаючи на достатню 
кількість літератури, присвяченої 
дослідженню та аналізу формуван-
ня стратегії соціального розвитку 
державно-громадської комунікації в 
Україні, однією із сучасних актуаль-
них проблем державного управління 
залишається дослідження напрямів  
розроблення стратегії випереджаль-
ного розвитку її маркетингового по-
тенціалу. 

Метою дослідження є аналіз  ос-
новних форм комунікативного впли-
ву громадянського суспільства на 
державну політику, виокремлення 
основних пріоритетів їх функціону- 
вання. 

Виклад основного матеріалу. 
Цілком зрозуміло, що успішний і 
динамічний розвиток сучасного дер-
жавного управління неможливий без 
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ефективного дослідження питання 
теоретико-методологічної ідентифі-
кації основних форм та каналів кому-
нікації для формування та зростан-
ня їх ролі, як одного з інструментів 
горизонтальної структуризації су-
спільних відносин та реалізації гро-
мадських ініціатив. Адже, перш ніж  
починати аналізувати та вдоскона-
лювати  практику, потрібно знати те-
орію.

У цьому дослідженні під форма-
ми комунікативного впливу грома-
дянського суспільства на державну 
політику пропонується розуміти  
способи визначення, оцінювання, 
накопичення, аналізу, підготовки, 
інтерпретації та передачі отриманої 
інформації, що використовувати-
меться для подальших планування 
та оцінки комунікаційного процесу 
реалізації державного управління. 
Такий підхід, на нашу думку, відріз-
няється системною упорядковані-
стю кожного з його складових і дає 
змогу розкрити статику в діяльності 
суб’єктів та об’єктів управління, що 
складають організаційно-структурну 
основу державного управління і ди-
наміку механізму управління (комп-
лекс зв’язків і взаємодій суб’єктів та 
об’єктів управління).  

Щодо перспектив подальших до-
сліджень поняття “форми комуні-
кативного впливу громадянського 
суспільства на державну політику”,  
то вони полягають в упорядкуван-
ні його понятійного апарату як під-
ґрунтя удосконалення його системи, 
адже неповна та неточна інформація 
стає, в результаті, причиною виник-
нення багатьох проблем у системі  
реформування державного управлін-
ня. 

Не відрізняється й одностайністю 
питання щодо видів форм комуніка-
тивного впливу громадянського су-
спільства на державну політику.

Комплексно проаналізувавши на-
укові розвідки з цього питання, було 
з’ясовано, що форми комунікативно-
го впливу громадянського суспіль-
ства на державну політику можна 
класифікувати за такими ознаками 
[1]:

1) залежно від сфери розповсю-
дження: внутрішні і зовнішні;

2) залежно від структури управ-
ління: горизонтальні і вертикальні;

3) залежно від виду контактуван-
ня: міжособові, групові і масові;

4) залежно від форми передачі: 
вербальну, візуальну, перфомансну, 
міфологічну, художню і мас-медіа.

В інституціональному змісті, най-
більший інтерес становить класифі-
кація залежно від сфери розповсю-
дження. Громадськість, коли вона 
спілкується з органами державної 
влади, за допомогою певних комуні-
каційних інструментів, називається 
зовнішньою формою комунікації. 
Зовнішні форми комунікативного 
впливу громадянського суспільства 
на державну політику допомагають 
їм донести до органів державної вла-
ди необхідну інформацію щодо їх ду-
мок, потреб, запитів та ін. Звичайно, 
така інформація постійно повинна 
оновлюватися та бути точною. Всі 
громадські організації повинні під-
тримувати доброзичливі стосунки з 
державними організаціями і не до-
пускати будь-якої дезінформації ос-
танніх.

Разом з тим інформатизація пу-
блічного управління містить як по-
зитивний потенціал, так і труднощі 
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й протиріччя, нехтування якими, як 
свідчить практика, обертається нега-
тивним результатом.  На сьогодні не-
достатньо розроблені та потребують 
науковго осмислення і обґрунтуван-
ня, зокрема, питання організаційного, 
нормативно-правового забезпечення 
впровадження та реалізації сучасних 
інструментів маркетингу, менедж-
менту у публічному управлінні. 

Функціональні особливості дер-
жавно-громадянської комунікації 
мають бути зосереджені на кінцевих 
результатах, на основі кількісного 
вимірювання показників її ефектив-
ності, основними з яких є: обмежен-
ня впливу державного сектору на 
процес комунікації; конкурентне за-
безпечення державно-громадянської 
комунікації; наголос на людино- 
орієнтовному стилі державно-грома-
дянської комунікації; формальне ви-
мірювання вимірюваних стандартів і 
показників продуктивності та успіху 
державно-громадянської комуні-
кації; увага акцентується більше на 
контролі результатів щодо ефектив-
ності державно-громадянської кому-
нікації та ін.

Відомий український вчений 
з питань державного управління 
Є. О. Романенко лаконічно відзначає 
що: “oсновними формами зовнішньої 
комунікативної політики держави 
повинні бути певні види PR-кому-
нікацій. З огляду на це, потрібно чіт-
ко розмежовувати PR-комунікації 
як: 1) засіб підтримки маркетингу 
(комунікація спрямована на цільо-
ву аудиторію громадськості, досяг-
нення її підтримки та лояльності); 
2) засіб формування певної репута-
ції як органів державної влади, так і 
громадських організацій, що забез-

печується досягненням довіри з бо-
ку зацікавлених груп громадськості 
(бізнес-структури, органи державної 
влади та місцевого самоврядуван-
ня)” [2]. 

Однак не менш важливими фор-
мами зовнішньої комунікативної 
політики громадськості з органами 
державної влади є такі засоби марке-
тингових комунікацій, як: стимулю-
вання збуту; персональний продаж; 
прямий маркетинг; паблік рилейшнз; 
пропаганда та неформальні вербальні 
комунікації та ін. 

Говорячи про стимулювання збу-
ту, як про одну із форм зовнішньої ко-
мунікативної політики громадськості 
з органами державної влади, мається 
на увазі те, що стимулюючий мар-
кетингово-комунікативний ефект 
допомагає державі планувати ефек-
тивну програму просування держав-
них послуг, рішень шляхом залучен-
ня своїх громадян-клієнтів до цього 
процесу і тим самим забезпечуючи  
їхню лояльність, позитивні стосунки. 

Під персональним продажем ма-
ється на увазі те, що у процесі кому-
нікації органи державної влади ма-
ють використовувати різноманітні 
види комунікативних інструментів 
(телеконференції, публічні зустрічі, 
панельні дискусії, або презентації, 
виставки) та стратегії, щоб зрозуміти 
уподобання, настрої громадян щодо 
того чи іншого державного рішення, 
що, в свою чергу, допомагає добре 
спланувати розподіл державного ре-
сурсу, щоб отримати максимальну 
користь для країни [3, c. 204] .

Прямий маркетинг нами пропону-
ється розуміти як діяльність органів 
державної влади, яку вони реалізо-
вують шляхом використання прямих 
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засобів маркетингових комунікацій. 
Зокрема, це можуть бути виставки і 
ярмарки, брендинг, копірайтинг, мер-
чандайзинг, івент-маркетинг з метою 
донесення до громадянського секто-
ру точної та достовірної інформації. 
PR як публічна стратегія спілкуван-
ня держави з громадянами сприяє 
формуванню соціального клімату в 
державі, відіграє роль “генератора” 
комунікаційних потоків між держав-
ними установами, громадянами та 
зацікавленими сторонами з тим, щоб 
державні інституції могли ознайоми-
тись з реальними турботами грома-
дян і громадяни, у свою чергу, могли 
довіряти інституціям та державним 
службовцям [4]. 

Це, як правило, називається внут- 
рішньою формою комунікації. Вну-
трішнє спілкування є важливою оз-
накою адміністративної структури 
громадської організації. Важливо 
підкреслити, що ефективність впли-
ву пропаганди та неформальних вер-
бальних комунікацій на прийняття 
рішень органами державної влади 
істотно різниться залежно від ступе-
ня розробленості проблем, що з ними 
мають справу громадські організації         
[5, c. 248]. Це, в свою чергу, потребує 
підтримки хороших комунікаційних 
каналів внутрішнього зв’язку всере-
дині самої громадської організації 
для чіткішого формулювання свого 
бачення та виходу на продуктивний 
діалог з органами державної влади. 
Працівники громадських організа-
цій повинні бути мотивовані та під-
дані діловим принципам та етичним 
ідеям громадської організації, щоб 
попередити можливі відхилення від 
намічених цілей роботи, яку вони ви-
конують. 

Внутрішня форма комунікатив-
ного впливу громадянського суспіль-
ства на державну політику забезпе-
чує залучення всіх своїх працівників 
до механізмів прийняття політичних 
рішень, а також стосовно головних 
проблем, що виносяться для обгово-
рення з органами державної влади і 
формування шляхів їх розв’язання 
[6, c. 186–187].

Кожен орган державної влади 
приймає деякі офіційні канали зв’яз-
ку з представниками громадськос-
ті. Формальні ж канали працюють з 
деякими обмеженнями. Безперервна 
підтримка офіційного каналу — це 
час і витрата ресурсів (матеріальних, 
організаційних, ресурсних). Дуже 
часто подібні канали є просто зако-
нодавчо задекларованими та не дося-
гають реально задекларованої мети, 
визначаються громадськими органі-
заціями як формальні та рутинні. Так, 
наприклад, згідно з ст. 13 Постано-
ви Кабінету Міністрів України “Про 
забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної 
політики”: публічне громадське об-
говорення передбачає організацію  і 
проведення публічних заходів:

• конференцій, форумів, громад-
ських слухань, засідань за круглим 
столом, зборів, зустрічей (нарад) з 
громадськістю; 

• інтернет-конференцій, відеокон-
ференцій. 

Додатково, у рамках публічного 
громадського обговорення, можуть 
проводитися засідання громадських 
рад, інших допоміжних органів, утво-
рених при органах виконавчої влади.

Висновки. Зважаючи на прове-
дений у статті аналіз пропонується 
визначити, що демократизація су- 
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спільного життя і публічного управ-
ління — це не лише нова політика і 
економічна практика, це насамперед 
нове світосприйняття людини, нова 
моральна свідомість — індивідуальна 
й суспільна. Їх визначальною рисою 
є забезпечення громадян необхідним 
рівнем комунікаційного забезпечен-
ня. Подальші наукові пошуки, в ме-
жах розглянутої тематики, доцільно 
зорієнтувати на розробку системи 
громадського саморегулювання під-
готовки та перепідготовки держав-
них службовців, які займаються 
реалізацією механізмів та каналів 
громадянського впливу на публічну 
політику в Україні.
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ЕВоЛЮЦІЙНиЙ  АНАЛІЗ  ПРоБЛЕмАтики  
ДЕРЖАВНого  РЕгУЛЮВАННЯ  ПРотиДІЇ  
ВІДмиВАННЮ  коШтІВ:  мІЖНАРоДНиЙ  

тА  ВІтЧиЗНЯНиЙ  ДосВІДи

Анотація. У статті проаналізовано основні етапи, процеси формування 
державного регулювання протидії відмиванню коштів, отриманих злочин-
ним шляхом. Доведено, що найбагатший досвід у протидії легалізації (від-
мивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, мають Сполучені Штати 
Америки, оскільки, в 1970 р., саме в цій країні почалися історичні витоки  
активної боротьби з відмиванням “брудних” коштів. Дійдено висновку, що, 
фактично, становлення державних механізмів у сфері протидії легалізації 
злочинних доходів почалося задовго до її криміналізації та ухвалення пер-
ших нормативних актів, спрямованих на боротьбу з нею. Проведений ево-
люційний аналіз дав можливість виділити чотири ключові етапи генези 
відмивання коштів: виникнення дій, пов’язаних із відмиванням злочинних 
доходів; широке використання організованою злочинністю зазначених дій;  
виникнення поняття “відмивання грошей”; законодавче регулювання цієї 
проблеми.

Проведений аналіз законодавства зарубіжних країн дав змогу виявити 
проблемні питання національного характеру, що від їх вирішення залежить 
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дієвість протидії цьому небезпечному явищу. У свою чергу окреслено ряд 
заходів, що мають сприяти цьому: обмін іноземної валюти повинен здійс-
нюватись за чіткими правилами; має бути створений електронний архів 
міжнародних грошових переказів; створення механізмів контролю за дотри-
манням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; постійний обмін 
інформацією між спеціальними підрозділами; постійне оновлення інформа-
ції та проведення спеціальних досліджень щодо “відмивання” грошей; при-
йняття міжнародних і національних нормативно-правових актів; створення 
та реалізація міжнародних програм протидії “відмиванню” грошей; запро-
вадження зобов’язань щодо передачі інформації спеціальним органам; чітке 
дотримання окремими країнами міжнародних стандартів у сфері боротьби з 
“відмиванням” грошей; створення та розширення програми навчання відпо-
відних фахівців банківської сфери, правоохоронних органів тощо; оприлюд-
нення інформації щодо “чорного” списку країн, які потурають “відмиванню” 
грошей на своїй території.

Підкреслено, що проблема здійснення контролю в органах виконавчої 
влади існувала та існує в усіх країнах, але має різні способи її вирішення. 
Це вимагає формування нового розуміння системи державного фінансо-
вого контролю, а також переосмислення форм його реалізації в сучасних 
умовах.

Ключові слова: еволюційний аналіз, державне регулювання протидії  
відмиванню коштів, Сполучені Штати Америки, законодавче регулювання.

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ  АНАЛИЗ  ПРОБЛЕМАТИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ   

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  ОТМЫВАНИЯ  СРЕДСТВ:   
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  И  ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ  ОПЫТЫ

Аннотация. В статье проведен анализ основных этапов, процессов фор-
мирования государственного регулирования противодействию отмыва-
нию средств, полученных преступным путем. Доказано, что самый богатый 
опыт в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, имеют Соединенные Штаты Америки, поскольку, в 
1970 г., именно в этой стране начались исторические истоки активной борь-
бы с отмыванием “грязных” денег. Сделан вывод, что, фактически, станов-
ление государственных механизмов в сфере противодействия легализации 
преступных доходов началось задолго до ее криминализации и принятия 
первых нормативных актов, направленных на борьбу с ней. Проведенный 
эволюционный анализ позволил выделить четыре ключевые этапы генезиса 
отмывания средств: возникновение действий, связанных с отмыванием пре-
ступных доходов; широкое использование организованной преступностью 
указанных действий; возникновение понятия “отмывание денег”; законода-
тельное регулирование этой проблемы.

Проведенный анализ законодательства зарубежных стран позволил вы-
явить проблемные вопросы национального характера, от их решения за-



245

висит действенность противодействия этому опасному явлению. В свою 
очередь, определен ряд мер, которые должны способствовать этому: обмен 
иностранной валюты должен осуществляться по четким правилам; должен 
быть создан электронный архив международных денежных переводов; со-
здание механизмов контроля за соблюдением международных стандартов 
бухгалтерского учета; постоянный обмен информацией между специаль-
ными подразделениями; постоянное обновление информации и проведение 
специальных исследований по “отмыванию” денег; принятие международ-
ных и национальных нормативно-правовых актов; создание и реализация 
международных программ противодействия “отмыванию” денег; введение 
обязательств по передаче информации специальным органам; четкое соблю-
дение отдельными странами международных стандартов в сфере борьбы с 
“отмыванием” денег; создание и расширение программы обучения соответ-
ствующих специалистов банковской сферы, правоохранительных органов и 
т. д.; обнародование информации относительно “черного” списка стран, ко-
торые потакают “отмыванию” денег на своей территории.

Подчеркнуто, что проблема осуществления контроля в органах исполни-
тельной власти существовала и существует во всех странах, но имеет разные 
способы ее решения. Это требует формирования нового понимания системы 
государственного финансового контроля, а также переосмысления форм его 
реализации в современных условиях.

Ключевые слова: эволюционный анализ, государственное регулирование 
противодействия отмыванию средств, Соединенные Штаты Америки, зако-
нодательное регулирование.

ANALYSIS  OF  THE  PUBLIC  REGULATION  ISSUES  
IN  IMPLEMENTING  MECHANISMS  TO  FIGHT  MONEY 

 LAUNDERING:  INTERNATIONAL  AND  DOMESTIC  EXPERIENCES

Abstract. The article analyses the main stages of the state regulation formation 
processes that counteract the laundering of funds obtained by criminal means. 
In 1970, the United States of America (US) started the active fight against the 
laundering of “dirty” funds. It is proved that the US has the richest experience in 
counteracting the legalisation (laundering) of the proceeds of crime. In fact, state 
mechanisms to combat the legalisation of criminal incomes have been established 
long before the first Anti-Money Laundering (AML) legislations were adopted. 
The conducted analysis allowed this article to distinguish four key stages of mon-
ey laundering: The emergence of activities related to laundering of criminal pro-
ceeds; Broad money laundering activities of organised crime; the emergence of 
the concept of “money laundering”; legislative regulation of this problem.

The analysis of the legislation of foreign countries made it possible to identify 
problematic issues of a national character, that the effectiveness of counterac-
tion to this dangerous phenomenon depends on their solution. In turn, it outlines 
a number of measures that should contribute to this: exchange of foreign cur-
rency should be carried out in accordance with clear rules; an electronic money 
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transfer archive must be created; creation of mechanisms for monitoring compli-
ance with international accounting standards; constant exchange of information 
between special units; continuous updating of information and carrying out of 
special researches on “money laundering”; adoption of international and national 
legal acts; creation and implementation of international anti-money laundering 
programs; introduction of obligations to transfer information to special bodies; 
strict adherence by individual countries of international standards in the area of 
combating money laundering; creation and expansion of training programs for 
the relevant banking professionals, law enforcement agencies, etc.; disclosure of 
information on the “black” list of countries that indulge in “laundering” of money 
in their territory.

It was emphasized that the issue of control in executive bodies existed and 
exists in all countries, but has different ways of resolving it. This requires the for-
mation of a new understanding of the system of state financial control, as well as 
a rethinking of the forms of its implementation, in modern conditions.

Keywords: development analysis, state regulation of anti-money laundering, 
United States of America, legislative regulation.

Постановка проблеми. Однією із 
невід’ємних складових  загальнодер-
жавних  планів уряду щодо боротьби 
з корупцією є протидія та запобіган-
ня відмиванню коштів, отриманих 
злочинним шляхом, що постає сер-
йозною проблемою на всіх рівнях 
адміністративного управління, у 
більшості сфер життєдіяльності су-
спільства. Всі ці питання охоплюють 
сферу забезпечення національної 
безпеки держави, ефективної реалі-
зації її національних інтересів, ство-
рення умов для розвитку людини та 
громадянського суспільства. Схеми 
відмивання коштів постійно вдоско-
налюються, що потребує актуалізації 
відповідних знань органів державної 
влади та оптимізації державного ре-
гулювання.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Багато праць, як зару-
біжних, так і вітчизняних учених, 
присвячено питанням виведення 

економіки з тіні. Зокрема, теоретичні 
та прикладні основи дослідження ті-
нізації висвітлено в наукових працях 
Л. Бабій, О. Ващенко, О. Грищенка, 
М. Колдовського, М. Осипчук та ін. 
Аналізуючи праці науковців, варто 
зазначити, що ця тематика не отри-
мала належної уваги в галузі науки 
державного управління.

Метою дослідження є аналіз про-
блематики державного регулювання 
протидії та запобіганню відмиванню 
коштів за кордом та в Україні. 

Виклад основного матеріалу. До-
сить складно визначити, коли саме 
у світі з’явилося явище легалізації 
(відмивання) коштів, одержаних 
злочинним шляхом. Деякі вчені вва-
жають, що його історія почалася ти-
сячі років тому. Автор книги “Lords 
of the Rim” Стерлінг Сегрейв відо-
бражає, як у Китаї, приблизно 2000 
років до нашої ери, торговці ховали 
своє багатство від правителів, бо ті 
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могли забрати його накопичення, а 
самого торговця позбутися [1].

Деякі наукові джерела стверджу-
ють, що процес становлення та роз-
витку державних механізмів у сфері 
запобігання та протидії відмиванню 
коштів, одержаних злочинним діян-
ням, бере свій початок ще в середньо-
вічних державах, де лихварство було 
заборонено католицькою церквою 
під страхом покарання. З метою при-
ховування справжнього джерела сво-
їх доходів торговці повинні були ви-
користовувати різні способи надання 
їм законності, що були дуже схожи-
ми до схем відмивання грошей.

Ознаки відмивання доходів мож-
на простежити і в період середньо-
віччя. Наприклад, у 1179 р. церква 
офіційно заборонила лихварство 
християнам [2]. До речі, загалом стя-
гування відсотків було засуджене 17 
римськими папами та 28 соборами, 
в т. ч. 6 Вселенським собором. В Єв-
ропі лихварство хоч і зневажалось, 
проте існувало. По-перше, іноземці, 
які не належали до християнської 
релігії, не підлягали загальному пра-
вилу щодо відсоткової ставки і тому  
продовжували своє діяння. По-дру-
ге, встановлені заборони обходились 
у різний спосіб: відсотки припису-
валися до капітального боргу, кре-
дитор вважався учасником у доході 
тощо. Наприклад, італійські банкіри 
та торговці укладали договір на на-
дання безвідсоткового кредиту, який 
згодом повертали у грошовому екві-
валенті, але іншої  держави, а різни-
ця розраховувалася таким чином, що 
вміщувала і відсотки за кредитом. 
Собором у Турі 1163 р. було засудже-
но практику, коли священиком були 
позичені кошти без відсотків, проте 

він  вимагав для себе, в заставу, влас-
ність того, кому давав кредит і при- 
власнював доходи від власності, що 
і було насправді прихованою випла-
тою відсотків.

Золота доба піратства не може не 
звернути на себе увагу. Пірати під-
тримували тісні зв’язки з купцями і 
торговцями, які фактично підтриму-
вали піратських капітанів і допома-
гали їм збувати награбоване майно, 
отримуючи частину доходу. Напри-
клад, 1696 р. відомий пірат Томас 
Тью прибув до Нью-Йорка з майном 
на суму 8 тисяч фунтів стерлінгів. 
Його частка склала 1,2 тисячі фунтів, 
а решта належала його пайщикам — 
торговцям [3].

У 1920 році в США, як відомо, у 
формі 18-ї поправки до Конститу-
ції США набув чинності так званий 
сухий закон, прийнятий Конгресом 
у 1917 році. Відповідно до цього За-
кону було заборонене виробництво, 
продаж і транспортування, а також 
імпорт та експорт алкогольних напо-
їв. Фактично була спроба закріпити 
за допомогою кримінального права 
моральні особливості певних, так би 
мовити пуританських груп амери-
канського суспільства, які вважали 
алкоголь причиною всіх нещасть. На 
практиці, реалізація “сухого закону” 
отримала сильну опозицію серед-
нього класу, оскільки її представни-
ки були більшою мірою залучені до  
обігу спиртних напоїв. Як наслідок, 
зазначений закон мав результат про-
тилежного очікуваному: це призве-
ло до збільшення рівня злочинності, 
формування організованої злочин-
ності. 

Спиртовий бізнес зазнав значних 
втрат. Це спричинило виникнення 
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та широке поширення тіньового ви-
робництва алкогольних напоїв та їх 
контрабанди. На “чорному” ринку 
алкоголь продавався за надзвичайно 
високими цінами. Дуже швидко ви-
никли численні злочинні організації, 
що їх доходи були пов’язані з кон-
трабандою та незаконною торгівлею 
алкогольними напоями. Заснування 
цього кримінального бізнесу іноді 
приписується американському ганг-
стеру Аль Капоне. Проте відмивання 
грошей Аль Капоне та його кримі-
нальною імперією було обмежене, за 
своїм характером здійснене без ура-
хування законів фінансового ринку, 
державного управління та законо-
давства. Це було помилкою, що при-
звело в кінцевому підсумку до відне-
сення цього сумнозвісного суб’єкта 
до кримінальної відповідальності, за 
результатами розслідування, прове-
деного співробітниками служби вну-
трішніх доходів США.

Першим ідеологом криміналь-
ної справи у відмиванні брудних 
грошей є Мейєр Ланські, який зав-
дяки своєму кримінальному та-
ланту був єдиним в історії головою 
неіталійського походження най-
більшого у світі “синдикату” мафії.  
М. Ланські, який використовував 
переваги номерних рахунків у швей-
царських банках, офшорних юрис-
дикцій  грального бізнесу.

Своєрідно регулюються відноси-
ни марнотратства в мусульманських 
державах. Загалом Коран забороняв 
такі відносини, тому вони маскува-
лися за договором кредиту, що ніби-
то не є засобом збагачення позико-
давця (даіна). Даїн надає свої речі 
або гроші в розпорядження мад’юна 
(боржника) з метою безкорисли-

вої допомоги та благородної справи  
[4, с. 16]. 

Формування державних меха-
нізмів боротьби з легалізацією (від-
миванням) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, у їх нинішньому 
вигляді розпочалося на початку ХХ 
століття.

У 20–30-х роках ХХ ст. в США 
була запроваджена система заходів, 
спрямованих на виявлення право-
охоронними органами введення в 
законний обіг готівкових грошей, 
отриманих внаслідок незаконного 
виготовлення та реалізації алкоголь-
них напоїв. Іншою причиною для 
впровадження такої системи держав-
ного регулювання були численні зло-
чини М. Ланські, який, використову-
ючи переваги номерних рахунків у 
швейцарських банках, перетворював 
у легальний грошовий обіг незакон-
но отримані суми від грального біз-
несу. 

У 50-х роках XX ст. Ланські, який 
був занепокоєний арештами ганг-
стерів за несплату податків, придбав 
один зі швейцарських банків, в яко-
му відмивалися гроші приблизно за 
такою схемою: готівку, одержувану 
Ланські, як дохід від грального бізне-
су в Гавані, він вкладав у банки Ма-
ямі, потім шляхом операцій готівка 
переводилися до Швейцарії, а закони 
даної країни захищали ці активи від 
проведення розслідувань з боку аме-
риканських правоохоронних і подат-
кових органів [5, с. 24].

Вирішення проблем відмивання 
грошей були також пов’язані зі ство-
ренням FATF. Отже, у 1912 році на-
передодні Першої світової війни бу-
ла підписана міжнародна конвенція 
з питань торгівлі опіумом, і в 1931 р. 
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ця Конвенція була замінена новою, 
що обмежувала та регулювала вироб-
ництво і розподіл планетарних лікар-
ських засобів, що містять наркотичні 
речовини.

Після Другої світової війни Ор-
ганізація Об’єднаних Націй взяла 
на себе ініціативу щодо боротьби з 
поширенням наркотиків та відми-
ванням “брудних” грошей. Першим 
кроком у вирішенні цієї проблеми 
вважається створення Єдиної кон-
венції Організації Об’єднаних Націй 
про одурманливі засоби 1961 р., зго-
дом доповнена та поправлена Прото-
колом 1972 року.

Додаток значно розширив перелік 
оманливих заходів, що підлягають 
забороні. До таких, разом з опіумом 
і похідними від нього речовинами, 
включалися синтетичні  речовини, 
вироби з кокаїну та  індійських ко-
нопель. Наступним кроком було 
прийняття Конвенції ООН про пси-
хотропні ресурси 1971 року, що роз-
ширила сферу міжнародного контро-
лю до великого списку синтетичних 
наркотиків. Цей документ був рати-
фікований більш ніж 140 державами. 
З розвитком кримінального бізнесу 
Організацією Об’єднаних Націй у 
1988 році приймається Віденська 
конвенція, що фактично оголосила 
“відмивання грошей” міжнародним 
злочином (ця конвенція ратифіко-
вана Україною 27 листопада 1991 р.). 
На додаток до визнання відмивання 
грошей як міжнародного злочину 
конвенція вимагала від країн введен-
ня законодавства про видачу винува-
тців такого злочину, а також конфіс-
кацію майна злочинців.

Подальша історія пов’язана з по-
шуком ефективних способів бороть-

би з відмиванням коштів. Наприкінці 
1960-х років уряд США переймався 
питаннями використання таємних 
банківських рахунків американських 
громадян, задіяних у незаконних 
діях. Такі рахунки використовува-
лися для різних цілей: ухилення від 
сплати податків; порушення правил 
внутрішньої торгівлі золотом; розмі-
щення незаконно отриманих грошей; 
переказ грошей, отриманих незакон-
но, через позику відмитих грошей.

Передумови поширення тінізації 
економічних відносин в Україні ви-
никли ще за часів колишнього СРСР. 
Особливо стрімким було нагромад-
ження тіньових капіталів за роки так 
званої перебудови (1985–1991 рр.). 
Існуюча в Радянському Союзі ад-
міністративно-планова економічна 
система державного управління при-
звела до того, що розрахунки між фі-
зичними та юридичними особами в 
більшій частині здійснювалися в го-
тівковій формі. 

Початок 90-х років у пострадян-
ських державах у зв’язку з падінням 
обсягу валового внутрішнього про-
дукту позначився негативним зрос-
танням економічних показників. 
Частково середній та малий бізнес 
представляли фізичні особи — під-
приємці, платники прибуткового по-
датку, для яких діяла на той час висо-
ка ставка податку, що досягала 40 % і 
заганяла їхній бізнес у тінь. 

Додаткові умови для розвитку 
тіньової кримінальної діяльності 
створювали спотворена галузева та 
регіональна структури економіки, їх 
надмірна монополізація. Позначили-
ся й відчутні помилки у здійсненні 
реформування державного управлін-
ня загалом.
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Питання протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, є нагальними для 
України. Їх вирішення сприятиме 
подальшому розвитку національної 
економіки.

Висновки. Отже, проаналізу-
вавши зарубіжний та вітчизняний 
досвіди проблематики формування 
державної політики у сфері запобі-
гання та протидії легалізації коштів, 
здобутих злочинним шляхом, визна-
чено систему суб’єктів державного 
регулювання, компетентних органів 
іноземних держав та міжнародних 
організацій в зазначеній сфері, які 
здійснюють свою діяльність з метою 
виявлення, припинення та попере-
дження фактів легалізації прибутків, 
здобутих злочинним шляхом, а та-
кож притягнення до відповідально-
сті винних осіб.

Міжнародна спільнота визнає, що 
відмивання коштів, отриманих в ре-
зультаті незаконної діяльності, стало 
великою загрозою щодо економічної 
безпеки країни, у зв’язку з чим від 
держав вимагається прийняття узго-
джених заходів щодо ефективної бо-
ротьби з цією негативною діяльністю 
як на національному, так і на міжна-
родному рівнях. 
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Умови  публікації  у  збірнику
“ПУБЛІЧНЕ УРЯДУВАННЯ”

З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Міністерства 
освіти і науки України та науково-метричної бази даних “Scopus” вона, в обов’язковому по-
рядку, проходить процедуру попереднього розгляду, яка включає: процедури внутрішньо-
го, зовнішнього експертного рецензувань та перевірку на дотримання правил видавничої 
етики.

Стаття, Заява, Відомості про автора(ів), фото та квитанція про оплату за переклад стат-
ті на англійську мову надсилаються на e-mail адресу: irina_pravo@ukr.net. Зразки Заяви та 
Відомостей про автора(ів) можна завантажити за посиланнями: Заява, Відомості.

З метою включення збірника “Публічне урядування” до таких авторитетних світових 
наукометричних, бібліографічних та реферативних баз, як  SciVerse Scopus та Web of 
Science, збірник видається двома мовами (оригіналом, англійською). В друкованому варі-
анті — на англійській мові, в електронному — на українській мові (розміщується на сайті 
громадської наукової організації “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного 
управління” http://vadnd.org.ua/ua/collection/). За умови подання статті до збірника — 
публікація статті безкоштовна, а у разі відсутності англомовного перекладу — коштувати-
ме автору 75 грн за 2000 знаків з метою її професійного перекладу на англійську мову.  
Редакція залишає за собою право редагування статей. Сума та реквізити за оплату пере-
кладу статті на англійську мову будуть надіслані автору(ам) тільки після того, коли стат-
тя буде відредагована редакцією збірника.

Обов’язковою умовою для публікації статті у збірнику є зазначення кожним автором  
у Відомостях про авторів персональних номерів у системі ORCID (https://orcid.org/regis-
ter) та Web of Science Reseracher ID (http://www.researcherid.com/SelfRegistration. 
action).

Назва файла з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я 
автора. Стаття друкується із фотокарткою автора, яку необхідно надіслати до редакції ок-
ремим файлом в електронному вигляді (у форматі зображення .jpg) гарної якості, можна 
неформальну (бажано документальне або в офісі), обсягом не менш як 800 Кб, розміром 
10×12 см.

Пріоритет надається публікаціям іноземних авторів та публікаціям англійською мовою.
Вимоги до наукової статті та її оформлення:
Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового 

дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті.
Структура наукової статті (згідно з вимогами ВАКу):
• індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., курсив);
• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
• ПІБ автора (співавторів, не більше трьох), науковий ступінь, учене звання, посада, 

місце роботи, адреса місця роботи із зазначенням поштового індексу, е-mail автора, 
контактний телефон, по ширині, мовою статті (Times New Roman, 14 пт.);

• ORCID у нижньому правому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., курсив);
• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
• назва статті — великими літерами, по центру, мовою статті (Times New Roman,  

14 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих 
скорочень, крапка в кінці назви не ставиться;

• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
• анотація структурована (1500–2000 знаків) мовою статті (Times New Roman,  

14 пт.).
• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт.);
• ключові слова (3–10 слів) мовою статті (Times New Roman, 14 пт.).
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Зазначена інформація подається окремими блоками українською, російською та англій-
ською мовами перед статтею:

• порожній рядок (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• постановка проблеми (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• аналіз останніх досліджень та публікацій (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• формулювання цілей (мети) статті (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• виклад основного матеріалу (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• висновки і перспективи подальших досліджень (Times New Roman, 14 пт., жирний);
• список використаних джерел (Times New Roman, 14 пт., жирний).
Оформлення наукової статті:
• всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
• всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
• посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними;
• посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної 

потреби;
• посилання на наш журнал “із ввічливості” є також небажаними та не прискорюють 

процес прийняття статті у друк у жодному разі;
• вторинне цитування не дозволяється! Якщо Ви цитуєте Ф. Котлера, то посилання 

має бути саме на нього, а не на автора, який читав Котлера;
• у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;
• у формулах — лише найрозповсюдженіші символи зі стандартного набору;
• таблиці мають бути пронумеровані, кожна повинна мати назву;
• у тексті загальноприйняті і ті, що часто зустрічаються, терміни слід подавати абре-

віатурою (перший раз обов’язково розшифрувати);
• всі малюнки та графіки мають бути пронумеровані та мати назву;
• формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; 

параметри сторінки (береги) — 2 см з усіх боків;
• мінімальний розмір статті — 8 тис. друкованих знаків з пробілами, максималь- 

ний — 34 тис. (оптимальний розмір статті — 20–24 тис. друкованих знаків);
• при побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.
Оформлення списку літератури:
1. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до по-

рядку звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, 
наприклад: “… відомо з [4]. …” або “… розглянуто у [4, с. 203] …”;

2. Список літератури наводиться наприкінці статті відповідно до порядку звернення по 
тексту на мові оригіналу та згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформа-
ції, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. За-
гальні вимоги та правила складання”;

3. Список літератури англійською мовою має бути оформлений за міжнародним бібліо-
графічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/). Якщо наукова праця 
написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхід-
но транслітерувати латинськими літерами. Після назви праці латинськими літерами зазнача-
ється переклад англійською мовою у дужках. За необхідності можливо надання послуги з 
оформлення списку літератури англійською мовою. Вартість послуги — 3 грн за 1 джерело. 

Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки за наявно-
сті повного пакета документів та повних авторських даних. Редакція лишає за собою право 
на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні висновки та авторську 
стилістику. Позиція редакції може не співпадати з думкою індивідуального автора, вислов-
леною у статті. Всі статті розміщаються на платній основі. Середній час очікування публіка-
ції (від дня подачі до дня публікації) — в середньому 3–6 місяців (залежно від сезонного на-
вантаження). Статті авторів, які мають заборгованість, приймаються лише після погашення 
заборгованості.
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