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Щиро вітаю Міжрегіональну Ака-
демію управління персоналом, Всеу-
країнську асамблею докторів наук з 
державного управління та редакційну 
колегію збірника “Публічне урядуван-
ня” з виходом його чергових номерів. 

За рік, що минув з часу заснуван-
ня збірника, він отримав широку 
популярність і авторитет серед чи-
тацької аудиторії як одне з кращих 
інформаційно-аналітичних видань 
з питань державного управління та 
місцевого самоврядування.

Впевнений, що судження, вислов-
лені на сторінках збірника, особливо 
з огляду на авторитетне коло його 
авторів та читачів, сприяли вироб-
ленню  внутрішньої та зовнішньої 
політики нашої країни. 

Бажаю збірнику довгого творчого 
шляху на користь процвітання Укра-
їни, а колективу редакції — успіхів 

ШАНоВНІ коЛЕги!

у справі поширення об’єктивної ін-
формації з широкого кола питань, 
що характерне для збірника.

З повагою,
Президент Національної академії 
державного управління при Президентові України,
доктор наук з державного управління, професор,
заслужений юрист України                                                          В. С. Куйбіда
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ДоРогІ  коЛЕги!

Щиро вітаю Вас з виходом у світ 
чергових номерів збірника “Публічне 
урядування”. 

За час свого існування збірник 
зарекомендував себе як ґрунтовне, 

солідне, об’єктивне і високопро-
фесійне наукове видання, що ви-
світлює найактуальніші аспекти 
політичного, економічного і духов-
ного життя нашої країни з позицій 
патріотизму, демократії і відда-
ності ідеї сильної та справедливої 
держави.

Із задоволенням співпрацюю з 
Вами у близькій моїм професійним 
інтересам сфері державного управ-
ління. Хочу зазначити, що Ваші пу-
блікації і спеціальні випуски, при-
свячені проблемам реформування 
державної служби, захоплено обго-
ворюються і вивчаються як у про-
фесійному середовищі, так і серед 
широкого кола читачів.

Бажаю Вам подальших творчих 
успіхів. 

Розраховую на продовження на-
шої, як на мене, досить плідної спів-
праці.

З глибокою повагою,
Доктор філософських наук, професор,
академік Національної академії педагогічних наук України,
заслужений працівник освіти України                                         Т. В. Мотренко
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ЛюБІ ДРУЗІ!

З повагою,
Головний редактор,
Президент Асамблеї докторів наук з державного управління України,
доктор наук з державного управління, професор, Почесний доктор наук 
Національного інституту економічних досліджень Грузії,
заслужений юрист України                                                       Євген Романенко

Від імені редакції збірника “Пу-
блічне урядування” вітаю Вас з 
успішним виходом його чергових 
номерів та висловлюю щиру подяку 
всім, хто цьому сприяв! 

Також сердечно вітаю усіх авто-
рів з тим, що з жовтня 2016 року наш 
збірник увійшов до відомої міжна-
родної наукометричної бази “INDEX 
COPERNICUS”.

За час свого існування, на мою 
думку, наш науковий збірник здобув 
заслужену популярність і авторитет 
високим рівнем публікацій, якістю 
інформаційних оглядів, незмінною 
увагою до проблем громадянського 
суспільства і правової держави.

Кожен номер збірника прагне 
донести до читачів суть подій, що 
відбуваються у галузі державного 
управління в Україні та за кордо-
ном. З викладом різних точок зору 
на його сторінках виступає багато 
авторитетних науковців, політиків, 
державних службовців, громадських 
діячів. За цим стоїть прагнення ко-
лективу редакції зобразити чита-
чам об’єктивну картину подій, що 
розгортаються у сфері публічного 
управління та суспільної політики. 
Все це сповнює надією, що спільни-
ми зусиллями ми зможемо домогти-

ся згоди в суспільстві, процвітання 
України, благополуччя і впевненості 
її громадян у завтрашньому дні!

Запрошую Вас і надалі брати ак-
тивну участь у формуванні нових 
номерів збірника “Публічне уряду-
вання” та у роботі громадської на-
укової організації “Всеукраїнська 
асамблея докторів наук з державного 
управління”. 

Від щирого серця зичу Вам міцно-
го здоров’я, щастя, добра, достатку, 
миру, щедрої долі, подальших пере-
мог в усіх справах і починаннях!
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кЛАсифІкАцІЯ тоВАРНих стРАтЕгІй

Анотація. У статті досліджено теоретичні та методичні положення класи-
фікації товарних стратегій. Узагальнено окремі варіанти стратегій, їх осно-
вні переваги та недоліки. Доведено, що наявність однієї або багатьох товар-
них стратегій визначає виробничо-управлінську структуру підприємства. 
Зазначено, що стратегія концентрації на одному напрямку діяльності тісно 
пов’язана з реалізацією загальної конкурентної стратегії — лідирування на 
основі зниження витрат. Показано, що стратегія диверсифікації передбачає 
проникнення в нові сфери діяльності раніше не характерні для підприєм-
ства, покликані змінити, доповнити або замінити продукцію, що вже випус-
кається не менш важливим стратегічним партнером. Обґрунтовано вектори 
стратегії злиття або купівлі та визначено її основні орієнтири. 
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Ключові слова: класифікація, товарна стратегія, стратегія концентрації, 
стратегія диверсифікації.

КЛАССиФиКАциЯ ТОВАРНЫХ СТРАТЕГиЙ

Аннотация. В статье исследованы теоретические и методические поло-
жения классификации товарных стратегий. Обобщены отдельные варианты 
стратегий, их основные преимущества и недостатки. Доказано, что наличие 
одной или многих товарных стратегий определяет производственно-управ-
ленческую структуру предприятия. Отмечено, что стратегия концентрации 
на одном направлении деятельности тесно связана с реализацией общей 
конкурентной стратегии — лидирования на основе снижения затрат. Пока-
зано, что стратегия диверсификации предполагает проникновение в новые 
сферы деятельности ранее не характерные для предприятия, призванные 
изменить, дополнить или заменить продукцию, которая уже выпускается не 
менее важным стратегическим партнером. Обоснованы векторы стратегии 
слияния или покупки и определены ее основные ориентиры.

Ключевые слова: классификация, товарная стратегия, стратегия концен-
трации, стратегия диверсификации.

CLASSIFICATION OF the COMMODITY STRATEGIES

Abstract. In the article the theoretical and methodological position of the 
classification of the commodity strategies are examined. The individual policy 
options, their main advantages and disadvantages are generalized. It is proved 
that the presence of one or many commodity strategy defines the production 
and management structure of the enterprise. It’s noted that the strategy of 
concentration on one area of   activity, closely linked with the implementation 
of the overall competitive strategy — leading on the basis of lowering the costs. 
It is shown that the diversification strategy involves the penetration into new 
spheres of activity, not previously typical for the enterprise, designed to amend, 
supplement or replace the product, which has already produced by the no less 
important strategic partner. Vectors of fusion strategy or buy are generalized and 
its major landmarks are identified.

Keywords: classification, commodity strategy, the strategy of concentration 
and diversification strategy.

Постановка проблеми. Кожне 
підприємство постійно ставить со-
бі питання: “Які потреби споживача 
наразі не задоволені?”, “Що впливає 
на потреби та як вони можуть змі-
нюватись?”, “Які нові способи задо-
волення потреб можна запропону-

вати?” та ін. Питання ефективного 
формування товарної стратегії є ак-
туальним, оскільки саме товар є ре-
зультатом діяльності підприємства, 
джерелом його прибутків, основою 
подальшого функціонування та роз-
витку. На сьогодні в умовах жор-
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сткої конкуренції саме властивості і 
характеристики товару визначають 
виробничо-управлінську структуру 
підприємства.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Значну роботу з 
вирішення проблем ефективного 
формування товарної стратегії вже 
провели такі вітчизняні та зарубіж-
ні вчені, як: Ф. Котлер, Г. Амстронг, 
Ж. Ламбен, Н. Куденко, В. Верлока, 
Є. Романенко, А. Старостіна, Є. Ро-
мат та ін. Між тим, на сьогодні не 
існує єдиного бачення класифікації 
товарних стратегій. 

Мета статті. Метою статті є ви-
значення та узагальнення теоре-
тичних та методичних положень 
класифікації товарних стратегій, їх 
переваг та недоліків.

Виклад основного матеріалу. 
Наявність однієї або багатьох то-
варних стратегій визначає вироб-
ничо-управлінську структуру під-
приємства, її переваги та недоліки.

Розглянемо деякі варіанти страте-
гій, їх основні переваги та недоліки. 

Стратегія концентрації (“страте-
гічного фокусування”) на одному 
напрямі діяльності тісно пов’язана з 
реалізацією загальної конкурентної 
стратегії — лідирування на ґрунті 
зниження витрат.

Основні конкурентні переваги 
підприємств, які обрали зазначену 
стратегію концентрації, зумовлю-
ються:

•	 високим	 ступенем	 спеціаліза-
ції та професіоналізації діяль-
ності;

•	 можливістю	 налагодити	 вико-
ристання виробничого потен-
ціалу фірми в найефективні-
шому режимі;

•	 використанням	 нагромадже-
ного підприємством досвіду 
щодо визначення та опану-
вання найперспективніших 
підходів до вдосконалення 
технологій виробництва та/чи 
задоволення потреб спожива-
чів; 

•	 впровадження	інновацій	у	сам	
товар (послугу) та/чи будь-
яку іншу підсистему підпри-
ємства (частину “ланцюга цін-
ностей”);

•	 перетворенням	 конкурентних	
переваг, зумовлених обраною 
стратегією, та можливостя-
ми швидкого впровадження 
інновацій у стабільний імідж 
фірми-лідера, формування під-
приємства “кращого з найкра-
щих” за продукцією “стратегіч-
ного фокусу”. 

Спеціалізовані фірми реалізують 
переваги великих систем і мають 
економію на масштабах виробни-
цтва, але це досягається в разі обслу-
говування великих стратегічних зон 
господарювання з більш-менш ста-
більними характеристиками. Якщо 
потреби змінюються, кожна фірма 
рано чи пізно стикається з такими 
запитаннями, відповідь на які при-
мушує керівників думати про май-
бутнє, готуватись до цього майбут-
нього:

•	 “Які	потреби	споживача	наразі	
не задоволені?”

•	 “Що	впливає	на	потреби	та	як	
вони можуть змінюватись?”

•	 “Які	 нові	 способи	 задоволення	
потреб можна запропонувати?”

•	 “Що	 можуть	 запропонувати	
конкуренти для задоволення 
потреб, що змінюються?”
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•	 “Які	саме	потреби	задовольня-
тиме підприємство?”

•	 “Чи	треба	диверсифікувати	ді-
яльність підприємства? Якщо 
так, то в яких обсягах і якого 
виду?”

•	 “Які	нові	позиції	на	ринку	під-
приємство має зайняти нині, 
щоб досягти високих результа-
тів у перспективі?”

•	 “Які	 наявні	 можливості	 залу-
чень нових інвестицій, вироб-
ництв, спеціалістів?”

Відмінність середніх і найкра-
щих підприємств полягає в тому, 
що останні не “реагують” на зміни, а 
свідомо готуються до майбутнього, 
розробляючи відповідні стратегії [1, 
с. 148–150].

Стратегія диверсифікації — про-
цес проникнення в нові сфери ді-
яльності, раніше не характерні для 
підприємства, покликані змінити, 
доповнити або замінити продукцію, 
що вже випускається.

Умовами, що спонукають керів-
ників приймати рішення відносно 
диверсифікації, є:

•	 “звичні”	для	підприємства	рин-
ки насичені, попит скорочуєть-
ся (основні товари перейшли 
у стадію “загасання” у своєму 
“життєвому циклі”);

•	 підприємство	 має	 фінансові	
ресурси, які можна вкласти в 
інший бізнес;

•	 наявні	 можливості	 (розробки,	
виробничі потужності, сиро-
вина, кваліфіковані кадри) для 
створення синергічного ефек-
ту між існуючими та новими 
напрямами діяльності;

•	 антимонопольне	 регулювання	
не дає змоги й надалі розвива-

ти виробництво в освоєній га-
лузі;

•	 диверсифікація	дає	змогу	ско-
ротити рівень сплати податків 
за рахунок освоєння напрямів 
діяльності, де існують пільги;

•	 диверсифікація	 уможливлює	
вихід на міжнародні ринки;

•	 диверсифікація	 дає	 змогу	
роз вивати перспективні ко-
операційні зв’язки з прогре-
сивними (насамперед — науко-
во-дослідними) організаціями 
з метою формування довго-
строкових конкурентних пере-
ваг.

Останніми роками сформувалося 
нове бачення стратегії диверсифі-
кації. Як і кожне економічне явище, 
диверсифікація має позитивні та не-
гативні наслідки.

Стратегія спорідненої диверси-
фікації полягає у використанні хоча 
б одного з наявних факторів вироб-
ництва: технології, постачальників, 
сировини або матеріалів, схожих 
методів і “know-how” з управління, 
маркетингу, використання персона-
лу; каналів розподілу та збуту, орі-
єнтованих на тих самих споживачів, 
для розширення можливостей за-
доволення потреб споживачів. Спо-
ріднена диверсифікація може бути 
більш або менш тісною залежно від 
масштабів використання наявного 
виробничого та торгово-збутового 
потенціалу.

Стратегія неспорідненої та кон-
гломератної диверсифікації означає 
освоєння нових видів товарів і по-
слуг. Їхні розбіжності характеризу-
ються зв’язком з освоєними напря-
мами діяльності: при неспорідненій 
диверсифікації новий товар є допо-
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вненням до основного, сприяє його 
збуту на основних ринках; при кон-
гломератній диверсифікації новий 
товар не пов’язаний з основним, по-
требує не лише нової виробничої, а й 
нової системи збуту, орієнтованої на 
нового споживача з іншими потре-
бами. При неспорідненій диверсифі-
кації зміни торкаються виробничого 
потенціалу і не мають принципового 
характеру. Конгломератна диверси-
фікація може розглядатися як ство-
рення “держави в державі”.

Стратегію конгломератної дивер-
сифікації обирають у таких випад-
ках:

•	 підприємство	має	досить	вели-
кі можливості для інвестицій і 
є певна кількість бідних, але з 
багатими перспективами фірм, 
які шукають партнерів;

•	 підприємство	створює	нове	ви-
робництво за свій рахунок під 
перспективний сегмент ринку;

•	 підприємство	працює	у	сфері	з	
особливими циклами, що обу-
мовлені сезонним чи специ-
фічним попитом, тобто зі зна-
чними спадами у виробництві; 
за цих умов воно може шукати 
напрями діяльності з менш 
виявленими циклічними озна-
ками;

•	 підприємство,	 що	 має	 велику	
заборгованість, шукає вільну 
від боргів фірму, щоб збалан-
сувати структуру капіталу 
та створити можливості для 
отримання додаткових креди-
тів;

•	 підприємство	 має	 три–чотири	
неспоріднені напрями діяль-
ності та створює в межах кож-
ного з них споріднені групи;

•	 підприємство	купує	та	створює	
“з нуля” нові напрями діяль-
ності, щоб досягти мінімаль-
но необхідних показників, які 
визначають цільові орієнтири 
розвитку.

Конгломератна диверсифікація 
може використовуватися за наяв-
ності управління якісно високого 
рівня, що дає змогу:

•	 мати	 достовірну	 інформацію	
про справи в кожному з дивер-
сифікованих підрозділів; 

•	 розуміти	 сутність	 і	 внесок	
кожного з напрямів у кінцеві 
результати діяльності підпри-
ємства загалом;

•	 мати	змогу	впливати	на	плани	
та діяльність кожного з дивер-
сифікованих підрозділів з ме-
тою забезпечення їхнього не-
обхідного внеску в досягнення 
загальних цілей і стратегій під-
приємства [2, c. 50–52].

За досить широкої диверсифіка-
ції підприємство стикається з про-
блемами, які надто важко вирішити:

•	 пошук	 висококваліфікованих	
фахівців, які б якісно керува-
ли кожним з різноманітних 
напрямів діяльності. Навіть 
за наявності таких спеціаліс-
тів створення нового напряму 
діяльності за рахунок кон-
гломератної диверсифіка-
ції потребує “свого” апарату 
управління, що призводить до 
ускладнення системи управ-
ління підприємством загалом;

•	 центральний	 апарат	 управ-
ління підприємством, незва-
жаючи на будь-який рівень 
автономності новоствореного 
напряму, має оцінювати його 
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стратегічні ініціативи не лише 
за формою, а й за змістом. Це 
потребує додаткових, “непро-
фільних” знань у керівників 
підприємства, які не завжди 
можуть бути замінені загаль-
ною ерудицією;

•	 розробка	 загальної	 стратегії	
підприємства ускладнюється, 
оскільки важко оцінити вплив 
непов’язаного з іншими на-
пряму на базові напрями. За 
таких умов синергізм нового 
напряму прирівнюють до нуля, 
що не завжди правильно. При 
управлінні “портфелем”, тобто 
прийнятті рішень про введен-
ня/виведення тих чи інших 
“бізнесів” (напрямів діяльнос-
ті), використовується досить 
велика кількість критеріїв, за 
якими обираються альтернати-
ви (наприклад, взаємопідтрим-
ка, спільне використання по-
тужностей та навичок тощо). 
Ці критерії не завжди спрацьо-
вують для визначення переваг, 
які надає непов’язаний з інши-
ми напрям;

•	 в	 теорії	 конгломератна	 дивер-
сифікація застосовується для 
підвищення стійкості підпри-
ємства та збільшення при-
бутковості за рахунок прива-
бливіших, з цієї точки зору, 
стратегічних зон господарю-
вання. Однак на практиці ці 
переваги “врівноважуються” 
недоліками, пов’язаними з ви-
тратами та труднощами на 
освоєння цих нових сфер ді-
яльності.

Конгломератну диверсифікацію 
не можна виключити зі стратегічних 

альтернатив розвитку підприємства, 
оскільки інші напрями можуть пере-
бувати на стадії занепаду або досяг-
ли меж свого розвитку, зумовлених 
розмірами сегмента ринку [3, c. 101].

У розвиненій ринковій економі-
ці аргументом для конгломератної 
диверсифікації, крім того, може бу-
ти “приваблива пропозиція”, тобто 
коли “не купити не можна завдяки 
найвигіднішим умовам”. 

Щоб знайти компроміс, кожне 
підприємство, яке орієнтується на 
освоєння неспорідненої або конгло-
мератної диверсифікації, має визна-
чити для себе межі цього процесу:

•	 між	найменшим,	мінімальним,	
рівнем диверсифікації, потріб-
ним для досягнення поставле-
них цілей та зміцнення своєї 
конкурентоспромож ності;

•	 між	 максимальним	 рівнем	 ди-
версифікації, коли при підви-
щенні складності системи збе-
рігається керованість нею.

Неспоріднена, або конгломерат-
на, диверсифікація здійснюється, як 
правило, трьома способами:

1) злиття або купівля;
2) створення нового напряму ді-

яльності з використанням вну-
трішніх можливостей підпри-
ємства; 

3) створення спільного підприєм-
ства.

Кожен з них має переваги та не-
доліки.

Стратегії злиття або купівля має 
такі переваги:

•	 швидке	 входження	 в	 ринок	
(при правильному виборі варі-
анта купівлі/злиття); 

•	 обминання	 бар’єрів	 такого	 ти-
пу, як патенти, технологічна 
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недосвідченість персоналу, до-
ступ до надійних джерел по-
стачання, іноді — торгові мар-
ки, канали розподілу тощо; 

•	 відомі	 масштаб	 операцій	 та	
ринкова репутація; 

•	 швидкий	 запуск	 виробництва	
(іноді проведення діяльності 
без перерви).

До її недоліків можна віднести:
•	 необхідність	 ризикувати	 до-

сить високими сумами; 
•	 примусове	злиття	(“вороже	по-

глинання”) створює конфлікт-
ну ситуацію, за якої переваги 
не можуть бути використані; 

•	 ціна	 купівлі	 фірми	 залежить	
від її стану: а) висока ціна за 
успішну компанію; б) низька 
ціна за компанію, що має певні 
труднощі.

Стратегія створення нового на-
пряму діяльності з використанням 
внутрішніх можливостей підприєм-
ства має такі переваги: 

•	 потреба	 в	 менших	 сумах,	 які	
підприємство може виділяти 
впродовж певного періоду;

•	 “неворожий”	 вплив	 на	 баланс	
попиту/пропозиції в галузі за 
рахунок поступового входжен-
ня в галузь; 

•	 нагромадження	власного	досві-
ду з розвитком нового напряму 
діяльності (оскільки бізнес по-
чинають з нуля); 

•	 можливість	 планувати	 темпи	
власного розвитку з урахуван-
ням темпів розвитку галузі, 
особливо — в “молодих” галу-
зях.

До її недоліків можна віднести:
•	 повільне	освоєння	нової	сфери	

діяльності, що супроводжу-

ється зниженням показників 
ефективності на підприємстві 
загалом;

•	 необхідність	 освоювати	 новий	
виробничий потенціал, непро-
фільний для підприємства, а 
тому є великий ризик, що не 
буде досягнуто результатів, на 
які сподівалися; 

•	 конфлікт	між	“старими”	та	“но-
вим” напрямами в боротьбі за 
інвестиції для розвитку; 

•	 ускладнення	виробничо-збуто-
вої та управлінської системи 
з необхідністю подолання зо-
внішніх і внутрішніх бар’єрів 
для розвитку.

Стратегія зменшення розмаху ди-
версифікації (“відсічення зайвого”) 
існує у вигляді системи рішень про 
деінвестування, або ліквідацію окре-
мих напрямів діяльності [4, c. 45–
48].

Потреба в таких стратегіях може 
виникнути на будь-якому етапі іс-
нування підприємства. Наприклад, 
на фазі зародження — при орієнтації 
на найперспективніші напрями ді-
яльності, на фазі росту — при виборі 
напряму концентрації на певний сег-
мент ринку, на фазі зрілості — при 
скороченні “портфеля” і для підви-
щення керованості підприємством, 
на фазі занепаду — при відмові від 
застарілих сфер і освоєнні нових, 
тобто ці стратегії використовуються 
тоді, коли виникає проблема вибору: 
чи продовжувати діяльність у тому 
чи іншому напрямі?

З часом ситуація на ринку зміню-
ється, й те, що раніше давало прибут-
ки, поступово втрачає свої переваги. 
Непривабливі, безперспективні ви-
ди діяльності мають бути скороче-
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ні, відсічені чи ліквідовані, причому 
ці стратегії можуть застосовуватись 
послідовно або самостійно; їхні тем-
пи залежать від тієї ситуації, в якій 
опинилося підприємство, та напря-
му діяльності, відносно якого роз-
робляється стратегія. Досить бага-
то напрямів потребує заздалегідь 
спланованого “виходу з бізнесу” [5, 
c. 140–142]. 

Скорочення (деінвестування) 
може застосовуватись у разі до-
сить повільного скорочення ринку 
або падіння конкурентних переваг. 
“Відсічення зайвого” допомагає зба-
лансувати “портфель” за рахунок 
позбавлення напрямів, що втратили 
свою конкурентоспроможність і пе-
ретворились на “чорні дірки”, в які 
“провалюються” ресурси організа-
ції. “Відсічення”, як правило, прово-
диться у двох формах:

а) надання практично повної не-
залежності автономним ор-
ганізаційним формуванням. 
До їхнього переліку можуть 
потрапити навіть підрозділи, 
що працюють ефективно, чия 
діяльність слабо пов’язана з 
основними сферами. Прийнят-
тя рішення щодо використан-
ня такого підходу в спрощено-
му варіанті — це відповідь на 
запитання: “Якщо цей напрям 
діяльності не здійснювався на-
ми зараз, чи намагалися б ми 
його організувати сьогодні?” 
Самостійні (дочірні) підроз-
діли рішенням керівництва 
можуть зберігати більш-менш 
тісний зв’язок з основним під-
приємством;

б) продаж підрозділу іншому 
власникові. У цьому разі вини-

кає проблема вигідного прода-
жу, яку можна розв’язати, ви-
явивши ті організації, для яких 
“непривабливий” для продав-
ця підрозділ може бути “при-
вабливим” для потенційного 
покупця. Такий покупець може 
заплатити високу ціну. Гроші 
від угоди продавець може ви-
користати для розвитку свого 
бізнесу в такий спосіб, який 
на його думку, є найефективні-
шим. Крім того, відсічення, як 
зазначалося, підвищує керова-
ність підприємством.

Стратегія ліквідації. Наслідки ці-
єї стратегії різноманітні. 

Для однопродуктової, високо-
спеціалізованої фірми це означає зу-
пинку її діяльності. Для підприємств 
з диверсифікованим “портфелем” це 
може означати скорочення масшта-
бів діяльності на певний період. У 
найкращому разі ліквідація якого-
небудь напряму “розчищає місце” 
для більш перспективного, який 
сприяє довгостроковому розвитку;  
а в найгіршому — є провісником бан-
крутства [6, c. 91]. 

Спроба збереження “всього, що 
маємо” без періодичної ліквідації 
“того, що віджило”, призводить до 
втрат ресурсів і часу, коли ліквідація 
може відбутися з найменшими збит-
ками. Мистецтво управління по-
лягає ще й у тому, щоб своєчасно та 
точно визначити ситуації, коли від-
новлення, “поворот” ще можливі, а 
коли ліквідація є найефективнішим 
заходом.

Невміння впроваджувати “стра-
тегію ліквідації”, з одного боку, не-
безпечно для економіки підпри-
ємства, а з другого — для іміджу, 
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репутації як підприємства, так і йо-
го керівництва.

Стратегія переорієнтації (зміни 
“стратегічного фокусу”), зменшен-
ня (скорочення) або реструктуриза-
ції (зміни співвідношення товарних 
стратегій) належить до так званих 
“оздоровчих стратегій”, тобто вони 
розробляються тоді, коли підпри-
ємство опинилося у складній ситуа-
ції, зумовленій різними причинами. 
Наприклад, ситуацією в економіці 
країни, яка негативно впливає на 
розвиток підприємства взагалі, на-
явність великих обсягів операцій у 
галузі, яка втратила свою привабли-
вість і перебуває на етапі занепаду; 
низьким рівнем управління підпри-
ємством або в окремих його підси-
стемах, що відповідають за той чи 
інший напрям діяльності, тощо. 

Обґрунтовану переорієнтацію, 
зменшення або реструктуризацію 
можна здійснити лише провівши гли-
бокий аналіз і діагностику справжніх 
причин зниження показників діяль-
ності підприємства, які відбивають 
кризову ситуацію. Виявлення при-
чин та типу кризової ситуації дає змо-
гу розробити адекватні стратегії та за-
ходи щодо їх реалізації. Залежно від 
причин формування кризової ситуа-
ції в ході розробки стратегії переорі-
єнтації використовують такі підходи:

•	 розробка	заходів	щодо	віднов-
лення необхідних рівнів рента-
бельності тих видів товару, які 
підприємство випускає;

•	 розробка	 та	 виконання	 в	 окре-
мих напрямах діяльності стра-
тегій “збирання врожаю” та 
“відсічення зайвого”, а на зібра-
ні кошти — розширення більш 
перспективних напря мів;

•	 економія	всіх	видів	витрат	при	
виробництві всього асортимен-
ту продукції, що випускається;

•	 перегляд	 структури	 “портфе-
ля”: продажу (закриття) без-
перспективних напрямів і роз-
виток (опанування) напрямів 
діяльності у перспективніших 
галузях;

•	 заміна	 управлінського	 персо-
налу, що відповідав за діяль-
ність, через яку підприємство 
опинилося у кризовому стані;

•	 розробка	програм	з	метою	під-
вищення ефективності роботи 
підприємства загалом.

Переорієнтація — це довгостроко-
вий процес, внаслідок якого відбува-
ються зміни в цільових настановах 
підприємства та створюються умови 
для його подальшого розвитку при 
подоланні кризової ситуації.

Стратегія зменшення — це страте-
гія оборони, що відрізняється як від 
стратегії скорочення, так і від страте-
гії переорієнтації [7, c. 12–15]. 

“Зменшення” — це тимчасовий 
відступ під впливом негативних 
умов, що склалися: невизначеність 
ситуації після прийняття нового за-
кону; погіршення показників струк-
тури капіталу; кризова ситуація, 
яка сформувалася внаслідок дуже 
швидкого розвитку; труднощі у по-
стачальника або споживача; форс-
мажорні обставини тощо. 

Така стратегія існує, як правило, 
як альтернатива до основних стра-
тегій. Перехід до неї зумовлюється 
негативними обставинами, які пе-
редбачаються як варіант розвитку 
подій або ні (в цьому разі підпри-
ємство може опинитись у гострій 
кризі), а закінчення її виконання — 
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припиненням дії “несприятливих” 
факторів і поверненням до параме-
трів “нормального розвитку”. 

“Зменшення” відбувається таки-
ми способами: послідовний, жорстко 
спланований перехід до економії 
з метою підвищення ефективнос-
ті або мінімізації збитків у період 
“відходу”; причому зберігаються, як 
правило, всі напрями діяльності. Од-
нак у цьому разі скорочується (при-
пиняється) найм нового персоналу; 
відкладаються терміни закінчення 
проектів, які потребують додаткових 
інвестицій; спостерігається затрим-
ка у придбанні нового обладнання та 
підвищення використання діючого, 
зменшуються обсяги випуску низь-
корентабельних товарів, скорочу-
ється закупівля МТР, закриваються 
застарілі потужності (тимчасово чи 
остаточно — покаже час) тощо; від-
бір найбезперспективніших напря-
мів діяльності, що є у “портфелі”, і 
застосування до них стратегій скоро-
чення або переорієнтації. Це сприяє 
реалізації стратегії зменшення по 
підприємству загалом.

Перегляд і відбір “слабких на-
прямів “портфеля” відбуваються 
послідовно. На кожному з етапів 
розв’язується проблема, які са-
ме напрями (бізнеси) підлягають 
оздоровленню більшою чи меншою 
мірою та які витрати для цього по-
трібні. Зарубіжні автори порівню-
ють цей процес із визначенням пла-
ну хірургічної операції, у процесі 
якої будуть “відсічені” найменш 
вигідні, неосновні (побічні) види 
діяльності, які дають мінімальний 
внесок у добробут підприємства. 
Цей процес непопулярний, але не-
обхідний, оскільки кожне підпри-

ємство на певних відрізках часу 
приймає рішення: скільки напрямів 
діяльності ми можемо здійснювати 
на необхідному рівні конкуренто-
спроможності? Іноді і роки зусиль 
не можуть підняти той чи інший на-
прям до потрібного рівня; відмова 
від нього стає найефективнішим за-
ходом.

Комбіновані стратегії можуть за-
стосовуватися в різних комбінаціях, 
які зумовлені факторами, що впли-
вають на діяльність підприємства. 
Комбінації розрізняються послідов-
ністю, масштабами застосування та 
взаємодією на різних фазах розвит-
ку підприємства. Різноманіття ком-
бінацій дає змогу кожному з підпри-
ємств формувати власну, несхожу на 
інших стратегію.

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Резюмуючи 
зазначене, можна стверджувати, що 
в сучасних умовах кожне підпри-
ємство зацікавлене в ефективному 
управлінні своєю діяльністю. Зо-
крема, йому необхідно знати, яку 
саме товарну стратегію обрати і як 
успішно управляти її втіленням у 
життя. Вибір товарної стратегії за-
лежить від ситуації, в якій перебуває 
підприємство. Одним з важливих 
питань процесу розробки стратегії 
є класифікація стратегій. Вивчення 
сучасних теорій вітчизняних і за-
кордонних наукових шкіл указує на 
широку розмаїтість стратегій, а та-
кож класифікаційних ознак. Усклад-
нюючим фактором класифікації є те, 
що більшість стратегій не може бути 
однозначно визначеною за однією з 
ознак. Це істотно ускладнює наукове 
обґрунтування і практичне застосу-
вання відомих стратегій. 
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РЕфоРмУВАННЯ систЕми ДЕРЖАВНих  
ЗАкУПІВЕЛЬ В УкРАЇНІ

Анотація. У статті досліджені теоретичні та методичні положення світо-
вого досвіду впровадження електронних державних закупівель. Узагальне-
но низку важливих тенденцій щодо зобов’язання України в рамках “Угоди 
про асоціацію” з ЄС. Доведено, що використання електронних технологій 
в міжнародних торгових угодах вимагає прийняття законодавчої і норма-
тивної баз як на міжнародному, так і на національному рівнях. Зазначено, 
що сьогодні в Європі, як правило, використовуються дві моделі електрон-
них державних закупівель: централізовані закупівлі та децентралізовані за-
купівлі. Показано, що у короткостроковий термін в Україні впроваджений 
перехід державних закупівель в електронну площину, що має зумовити під-
вищення конкуренції та зниження корупційного елементу у цьому сегменті. 
Обґрунтовано основні вектори розвитку системи електронних державних 
закупівель “ProZorro”. 

Ключові слова: державні закупівлі, електронні закупівлі, електронний 
торгівельний майданчик, електронна комерція, електронна система закупі-
вель ProZorro. 

РЕФОРМиРОВАНиЕ СиСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ЗАКУПОК В УКРАиНЕ 

Аннотация. В статье исследованы теоретические и методические поло-
жения мирового опыта внедрения электронных государственных закупок. 
Обобщен ряд важных тенденций об обязательствах Украины в рамках “Со-
глашения об ассоциации” с ЕС. Доказано, что использование электронных 
технологий в международных торговых сделках требует принятия законо-
дательной и нормативной баз как на международном, так и на националь-
ном уровнях. Отмечено, что сегодня в Европе, как правило, используются 
две модели электронных государственных закупок: централизованные за-
купки и децентрализованные закупки. Показано, что в краткосрочный пе-
риод в Украине внедрен переход государственных закупок в электронную 
плоскость, что должно привести к повышению конкуренции и снижению 
коррупционного элемента в этом сегменте. Обоснованы основные векторы 
развития системы электронных государственных закупок “ProZorro”.

Ключевые слова: государственные закупки, электронные закупки, 
электронная торговая площадка, электронная коммерция, электронная си-
стема закупок ProZorro.

REFORMATION OF THE SYSTEM OF PuBLIC PROCuREMENT  
IN uKRAINE

Abstract. In the article the theoretical and methodical aspects of the world 
experience of introduction of electronic public procurement are investigated. 
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A number of important trends of the obligations of Ukraine in the framework 
of the EU “Association Agreement” are summarized. It is proved that the use 
of electronic technologies in the international trade transactions requires the 
adoption of legislative and regulatory frameworks, both at the international and 
national levels. It is noted that, today, in Europe, as a rule, two models of electronic 
public procurement: centralized procurement and decentralized procurement are 
used. It is shown that in the short term, in Ukraine the transition of the public 
procurement into the electronic plane is implemented, which should lead to the 
increasing of the competition and reducing of the corruption element in this 
segment. The main vectors of development of the system of electronic public 
procurement “ProZorro” are substantiates.

Keywords: government procurement, e-procurement, e-marketplace, 
e-commerce, e-procurement system ProZorro.

Постановка проблеми. Одним 
з пріоритетних напрямів реформу-
вання в Україні є інститут держав-
них закупівель, що завжди вважався 
найзаангажованішим та найкорум-
пованішим у нашій державі. Це є 
серйозною проблемою для суспіль-
ства та створює перешкоди для якіс-
них змін. Вирішенням зазначеної 
проблеми може стати проведення 
державних закупівель за допомогою 
електронних торгових майданчиків, 
зважаючи на те, що подібний спосіб 
укладення договорів є доволі поши-
реним у країнах Європейського Со-
юзу, а також з огляду на зобов’язання 
України в рамках “Угоди про асоціа-
цію” з ЄС. 

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. За останні роки 
українські науковці приділяли бага-
то уваги недолікам існуючої системи 
державних закупівель, висвітленню 
зарубіжного досвіду провадження 
державних закупівель, механізму 
здійснення державних закупівель 
регламентованих Директивами ЄС 
та ін. Однак питання стану та рів-

ня готовності українського ринку 
електронної комерції до переходу на 
електронні закупівлі, адаптації си-
стеми державних закупівель Укра-
їни до стандартів ЄС відповідно до 
положень “Угоди про асоціацію”, 
основних недоліків “паперових” про-
цесів державних закупівель та осно-
вних цілей реформ з використанням 
системи ProZorro, ходу впроваджен-
ня антикорупційного закону “Про 
державні закупівлі” залишились не-
достатньо дослідженими. 

Мета статті. Основною метою 
цієї статті є огляд світового досвіду 
впровадження електронних держав-
них закупівель, зобов’язання Укра-
їни в рамках “Угоди про асоціацію” 
з ЄС, особливостей впровадження 
електронних державних закупівель 
в Україні. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. В еру цифрових техно-
логій комерційні фірми та державні 
установи все більше використову-
ють електронні системи для ефек-
тивнішого, передбачуванішого, про-
зорішого і безпечнішого управління 
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ланцюжком своїх закупівель та по-
ставок. Електронний обмін і збері-
гання даних, замість використання 
паперових документів, сприяють 
підвищенню прозорості та точнос-
ті. Електронна закупівля забезпечує 
передбачуваність, оскільки продавці 
знають, чого очікувати, і можуть ана-
лізувати хід виконання замовлення, 
найчастіше в режимі реального часу. 

Використання електронних тех-
нологій в міжнародних торгових 
угодах вимагає прийняття законо-
давчої і нормативної бази як на між-
народному, так і на національно-
му рівнях. Багато країн, що беруть 
участь у міжнародній торгівлі, вже 
прийняли законодавство, яке адаптує 
їх правові системи до нововведень в 
електронній торгівлі. Комісія Орга-
нізації Об’єднаних Націй по праву 
міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) 
розробила Типовий закон про елек-
тронну торгівлю [1], Конвенцію про 
використання електронних повідо-
млень у міжнародних договорах [2] 
і Типовий закон про електронний 
підпис [3]. Більше того, ЄЕК ООН 
через СЕФАКТ ООН прийняла ряд 
відповідних рекомендацій. Зокрема, 
Рекомендація № 26 [4] та Рекомен-
дація № 31 [5] пропонують зразки 
угод між торговими партнерами для 
підвищення юридичної безпеки їхніх 
торговельних відносин. Вони також 
розглядають питання необхідності 
адаптації національного законодав-
ства на користь електронного обміну 
даними (ЕОД) в міжнародних торго-
вих угодах, включаючи використання 
електронних підписів. Рекомендація 
№ 32 ЄЕК ООН пропонує Кодекс 
поведінки для обміну електронною 
торговою документацією [6].

Крім найпоширеніших різновидів 
електронних закупівель існує і кіль-
ка інших. Йдеться про взаємодію 
підприємців з державними структу-
рами — електронні державні закупів-
лі. У багатьох країнах світу — США, 
Канаді, країнах Західної Європи, 
Грузії та Росії електронні державні 
закупівлі вже давно впроваджені. 
Їх уряди і постачальники держав-
них підприємств все більше покла-
даються на електронні системи для 
зниження витрат і підвищення ефек-
тивності та прозорості процесів дер-
жавних закупівель. Приклади таких 
систем:

•	 Загальноєвропейська	 сис-
тема державних закупівель 
в режимі реального часу 
(PEPPOL) — проект з роз-
робки та впровадження тех-
нологічних стан дартів для 
узгодження бізнес-процесів 
по електронним закупівлям 
для всіх урядів Європи. Цей 
проект спрямований на роз-
ширення ринкової взаємодії 
і операційної сумісності між 
спільнотами у сфері електрон-
них закупівель;

•	 EU	 SIMAP,	 електронний	 пор-
тал, що надає інформацію про 
державні закупівлі в Європей-
ському Союзі; 

•	 GeBIZ,	електронний	портал,	де	
постачальники можуть вести 
бізнес з урядом Сінгапуру.

Сьогодні в Європі, як правило, 
використовуються дві моделі елек-
тронних державних закупівель: 
1) централізовані закупівлі — здій-
снюються єдиним органом з питань 
державних закупівель з метою забез-
печення загальних потреб, тобто за-



29

мовники доручають здійснення дер-
жавних закупівель від їхнього імені 
централізованому органу; 2) децен-
тралізовані закупівлі — передбача-
ють самостійне здійснення замовни-
ками закупівель, тобто дають змогу 
кожному замовнику здійснювати за-
купівлі товарів і послуг.

Класичним представником ЄС, 
якому притаманна централізова-
на модель державних закупівель, є 
Німеччина. Електронні закупівлі 
здійснюються на базі платформи 
E-Vergabe та є обов’язковими до за-
стосування федеральними відом-
ствами. Інтереси приватного секто-
ру відстоює громадська організація 
“Форум Держзамовлення”. Вона 
аналізує останні тенденції у сфері 
державних закупівель, які система-
тично обговорюються з урядом, що, 
поза сумнівом, є показником висо-
кого рівня розвитку громадянського 
суспільства у країні та сприяє зміц-
ненню правової держави.

Найбільш децентралізовану си-
стему має Швеція. Електронні дер-
жавні закупівлі були закріплені на 
законодавчому рівні ще у 2001 р. У 
цій країні немає обов’язкової націо-
нальної платформи електронних за-
купівель, натомість муніципалітети 
мають власні електронні платфор-
ми, що використовуються на до-
бровільній основі. Загалом система 
електронних закупівель Швеції ха-
рактеризується великою кількістю 
приватних операторів, що є ключо-
вою ознакою, яка відрізняє її від цен-
тралізованих моделей. 

Як свідчить світовий досвід, у 
застосуванні електронних торгів є 
багато позитивних моментів: завдя-
ки публічності проведення торгів 

збільшується прозорість закупівель 
на всіх стадіях, підвищується кон-
куренція серед учасників, оператив-
ність проведення процедур закупів-
лі, суттєва економія витрат бюджету 
на закупівлю товарів, робіт та послуг. 
Також значним досягненням прове-
дення закупівель в електронній фор-
мі є зменшення впливу суб’єктивних 
факторів під час визначення пере-
можця торгів та зменшення ризику 
змови між учасниками.

Для країн Європейського Союзу 
механізм здійснення державних за-
купівель у формі електронного аук-
ціону регламентовано Директивами 
[7].

Зауважимо, що при здійсненні 
Європейським Союзом електронних 
закупівель відокремлюють кілька 
форм, що їх закріплено на законо-
давчому рівні Європейського Союзу 
або окремих країн — членів ЄС. При 
цьому є також певні механізми про-
ведення е-торгів, що добровільно за-
стосовують учасники сфери держав-
них закупівель. Прикладами таких 
форм закупівель можуть бути:

•	 електронний	аукціон;
•	 електронний	 ринковий	 май-

данчик;
•	 електронний	каталог.
Як свідчить європейська практи-

ка, здійснення закупівель через елек-
тронні торговельні майданчики несе 
відповідні плюси як для замовників 
торгів (тобто для держави), так і для 
постачальників (тобто бізнесу). Та-
кож певні позитивні моменти має і 
громадськість (зокрема, доступ до 
інформації, зменшення корупційних 
ризиків, зниження бюджетних ви-
трат та підвищення конкуренції се-
ред учасників).
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До середини 2016 року всі країни 
Європейського Союзу мали перейти 
на обов’язкове застосування елек-
тронної форми державних закупі-
вель.

Протягом останніх п’яти років, 
український ринок електронної ко-
мерції показував щорічне зростан-
ня на рівні 50–60 % незалежно від 
перманентних економічних коли-
вань. Сьогодні електронна комерція 
в країні залишається чи не єдиною 
галуззю, що продовжує зростати, 
хоча цього року це відбувається не 
такими прискореними темпами, як, 
наприклад, ще 2 роки тому. За під-
сумками 2014 року і проміжними ре-
зультатами поточного зростання га-
лузі помітно скоротилося, але стало 
стабільнішим — 20–25 % на рік. При 
цьому ринок володіє серйозним по-
тенціалом. Наприклад, у Німеччині 
місткість ринку електронної комер-
ції становить близько $36 млрд. В 
Україні аналогічний показник стано-
вить не більше $400–$500 млн. 

Конференція ООН з торгівлі та 
розвитку (UNCTAD) оцінила умови 
для розвитку електронної комерції 
в різних країнах світу. У рейтингу 
було представлено 130 держав. При 
розрахунку індексу враховувалися 
показники використання Інтернету, 
рівень безпеки, поширення кредит-
них карт і якість поштових служб. 
Україна посіла 58 місце, між Доміні-
канською Республікою і Вірменією.

Лідерами рейтингу на сьогодні є 
Люксембург, Норвегія та Фінляндія. 
Також до першої десятки увійшли 
Канада, Австралія та Південна Ко-
рея. США розташувалися на 15 міс-
ці. Інфраструктура, представники 
бізнесу і покупці цих держав більше 

інших країн сприяють розвитку тор-
гівлі в Інтернеті.

Серед країн, що розвивають-
ся, фаворитами є Південна Корея, 
Гонконг і Сінгапур. Тим не менше 
фактично густонаселені держави, 
наприклад, Бразилія, Китай і РФ, є 
більшими ринками для електронної 
комерції.

Експерти прогнозують, що краї-
ни з економіками, що розвиваються, 
поступово збільшуватимуть свою 
частку на світовому ринку електрон-
ної комерції. Вже до 2018 р. 40 % 
інтернет-торгівлі відбуватиметься 
за межами розвинених країн. Авто-
ри доповіді пов’язують це з поліп-
шенням технічної оснащеності цих 
держав — поширенням мобільних 
телефонів та Інтернету, а також по-
явою різних електронних платіжних 
систем, що спрощують покупки в ме-
режі.

Підписавши “Угоду про асоціа-
цію”, Україна взяла на себе низку 
обов’язків, одним з яких є приведен-
ня законодавчих актів у сфері дер-
жавних закупівель у відповідність 
до законодавства ЄС. Основними 
вимогами “Угоди про асоціацію” є:

•	 створення	 центрального	 ор-
гану виконавчої влади, що за-
безпечуватиме координацію 
політики у сфері державних 
закупівель та, окремо, неза-
лежного органу для розгляду 
скарг;

•	 підготовка	 комплексної	 “до-
рожньої карти” реформи й 
адаптації законодавства; 

•	 поступове	приведення	законо-
давства у сфері державних за-
купівель у відповідність до за-
конодавства ЄС. 
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Положеннями Угоди не вимага-
ється обов’язкового запровадження 
електронних закупівель впродовж 
строків, установлених для держав – 
членів ЄС, які зобов’язані завер-
шити цей процес до кінця 2018 р. 
Натомість положеннями “Угоди 
про асоціацію” передбачені вимоги, 
що всі контракти мають укладати-
ся шляхом проведення прозорих та 
неупереджених процедур, що запо-
бігатимуть вчиненню корупційних 
діянь. 

Саме електронні закупівлі можуть 
стати тим інструментом, що дасть 
змогу досягнути зазначеної вимоги. 
Згідно із додатком XXI до Угоди про 
асоціацію (далі — Додаток) Україна 
взяла на себе зобов’язання імпле-
ментувати Директиви № 2004/17/
ЄС, № 2004/18/ЄС, № 89/665/ЄЕС, 
№ 92/13/ЄС та 2007/66/ЄС, що 
стосуються державних закупівель, у 
строки, встановлені Додатком. Са-
ме Директивами № 2004/17/ЄС та 
№ 2004/18/ЄС була передбачена 
можливість використовувати елек-
тронні аукціони з метою підвищен-
ня прозорості та запровадження і 
розвитку електронних закупівель. 
Однак у плані імплементації, що 
передбачений Додатком, містяться 
лише чинні Директиви, натомість 
не зазначені Директиви № 2014/24/
ЄС, № 2014/25/ЄС та № 2014/55/
ЄС, які стосуються електронних за-
купівель, прийняті замість директив 
2004 року та набрали чинності для 
країн ЄС вже у 2016 р. [7; 8]. 

З боку України положеннями 
“Угоди про асоціацію” передбачено 
перехідний період до восьми років 
для повної адаптації системи держав-
них закупівель України до стандар-

тів ЄС. Насамперед це відображено 
у графіку імплементації чинних Ди-
ректив ЄС, але також передбачене 
їх надійне та ефективне виконання. 
Хоча “Угода про асоціацію” не по-
силається на положення чотирьох 
нових Директив, підходом до Гармо-
нізації Системи Державних Закупі-
вель в Україні зі Стандартами ЄС в 
адаптації законодавства в Угоді є те, 
що її положення є “живими інстру-
ментами” і, таким чином, це означає, 
що всім новелам законодавства ЄС 
(у тому числі історичні рішення Су-
дів ЄС) необхідно слідувати. З цієї 
причини для України не буде мати 
сенсу здійснювати імплементацію 
на основі чинного законодавства 
ЄС у сфері державних закупівель 
стосовно питань врегульованих або 
не врегульованих, чотирма новими 
Директивами. Більше того, у пояс-
нювальній записці до проекту Зако-
ну України “Про публічні закупівлі” 
зазначається, що норми закону спря-
мовані на виконання вимог “Угоди 
про асоціацію” саме в частині імп-
лементації Директив № 2014/24/
ЄС та № 2014/25/ЄС, що містять 
положення стосовно використання 
електронних засобів комунікації при 
здійсненні державних закупівель.

Обсяг держзакупівель в Украї-
ні становить майже 250 млрд грн. 
на рік. Для придбання товарів за 
рахунок бюджетних коштів кожне 
держпідприємство, або держорган, 
зобов’язані провести тендер, у якому 
на умовах відкритої конкуренції ма-
ють взяти участь кілька постачаль-
ників і запропонувати державі опти-
мальну ціну. Нині в Україні створено 
нормативно-правову та інституцій-
ну базу, що регулює “паперові” про-
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цеси державних закупівель. Взагалі 
можна сказати, що регулювання “па-
перових” процедур держзакупівель в 
основному відповідає міжнародним 
нормам та стандартам у цій сфері. 
Проте, з огляду на практику, фор-
мальна відповідність українського 
законодавства ще не гарантує про-
зорих і ефективних торгів та не ви-
рішує, напевне, головної проблеми у 
сфері державних закупівель, — наяв-
ності корупції.

Основні цілі реформи:
•	 викорінення	та	запобігання	ко-

рупційним діянням;
•	 прозорість	 державних	 закупі-

вель;
•	 недискримінація	 і	 об’єктивна	

оцінка пропозицій учасників;
•	 перехід	 на	 електронний	 доку-

ментообіг;
•	 повна	 звітність	 по	 торгах	 та	

аналіз усіх держзакупівель.
За ініціативою громадських орга-

нізацій, комерційних майданчиків, 
державних органів та підприємців в 
Україні здійснюється впроваджен-
ня електронної системи держав-
них закупівель повного циклу. Така 
система отримала назву ProZorro. 
Сьогодні система ProZorro розгор-
нута на базі всесвітньо відомої неко-
мерційної організації Transparency 
International та безоплатно пере-
дана державі для розгортання на 
національному рівні. Transparency 
International, серед іншого, виступає 
гарантом прозорості використання 
грошей інвесторів, оскільки на роз-
робку системи не було витрачено 
жодної копійки бюджетних коштів. 
До пілотного проекту Prozzoro вже 
було залучено 2300 держзамовників, 
через нього проведено закупівель на 

6,5 млрд грн, а економія становить 
близько 12 % від ціни, закладеної в 
бюджеті. 

Президент України Петро Поро-
шенко підписав антикорупційний 
закон “Про державні закупівлі”, при-
йнятий Верховною Радою 25 грудня 
2015 року [9]. Законом передбача-
ється введення електронної системи 
закупівель для всіх державних заку-
півель для товарів і послуг на суму 
понад 200 тис. грн і для робіт на су-
му понад 1,5 млн грн. Для замовни-
ків, які здійснюють свою діяльність 
в окремих сферах господарювання, 
для товарів і послуг — на суму понад 
1 млн грн і для робіт — понад 5 млн 
грн.

Вітчизняні та іноземні учас-
ники всіх форм власності та 
організаційно-правових форм бе-
руть участь у процедурах закупі-
вель на рівних умовах.

Замовник самостійно та безоплат-
но, через авторизовані електронні 
майданчики, оприлюднює на відпо-
відному веб-порталі інформацію про 
закупівлю. Закупівля може здійсню-
ватися шляхом застосування однієї з 
таких процедур:

•	 відкриті	торги;
•	 конкурентний	діалог;
•	 переговорна	 процедура	 заку-

півлі.
Закон введений в дію з 1 квітня 

2016 року для центральних органів 
виконавчої влади та замовників, які 
здійснюють діяльність в певних сфе-
рах господарювання, а з 1 серпня 
2016 року — для всіх замовників. З 
конвертами, договірняками, уперед-
женим і заангажованим ставленням 
членів тендерних комітетів буде по-
кінчено! Вже в 2016 році, прийня-
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тий закон дасть змогу заощадити у 
зведеному бюджеті до 4,5 млрд грн, 
а в 2017 році, коли він працюватиме 
перший повний рік, — від 35 до 40 
млрд грн. 

Кабінет Міністрів України на за-
сіданні 24 лютого 2016 року затвер-
див Положення про функціонуван-
ня електронної системи закупівель 
ProZorro та проведення авторизації 
електронних майданчиків. Закрі-
плення детальних правил роботи з 
ProZorro забезпечує своєчасне пере-
ведення всіх державних закупівель в 
електронний формат [10]

Затверджене Положення дета-
лізує ключові принципи взаємодії 
системи ProZorro з електронними 
майданчиками. Зокрема, визнача-
ються вимоги до майданчиків, поря-
док їх авторизації, умови підключен-
ня та порушення, за які майданчики 
від’єднуються від електронної си-
стеми. Також чітко визначається від-
повідальність за порушення правил 
роботи в системі.

Згідно з Положенням авториза-
цію електронного майданчика здій-
снює спеціальна комісія за одним 
або кількома рівнями акредитації, 
залежно від користувачів, яким на-
даються послуги порядку здійснен-
ня закупівлі. Кожен майданчик має 
забезпечувати, на безоплатній осно-
ві, рівний доступ усіх зацікавлених 
осіб до інформації про закупівлі, 
а також захист конфіденційної ін-
формації від несанкціонованого до-
ступу.

Крім того, встановлюються тари-
фи за участь у тендерах для поста-
чальників товарів та послуг. Вартість 
участі залежить від вартості тендеру 
і коливатиметься від 1 до 100 неопо-

датковуваних мінімумів. При цьому, 
користування системою для держав-
них замовників залишається повніс-
тю безоплатним.

Запровадження впродовж року 
системи електронних державних за-
купівель “ProZorro” висвітлило ряд 
суттєвих питань, що не врегульо-
вані Законом: застосування пере-
говорної процедури закупівлі у ра-
зі якщо замовник відмінив тендер; 
щодо використання електронної 
системи закупівель суб’єктами, які 
не є замовниками у розумінні За-
кону; щодо оприлюднення звіту 
про укладені договори; відсутність 
форм документів у сфері публіч-
них закупівель; здійснення закупі-
вель товарів, робіт і послуг, вартість 
яких є меншою вартісних меж, вста-
новлених абзацами другим і третім 
частини першої статті 2 Закону; 
здійснення закупівель філіями та 
участі філій у процедурах закупі-
вель. Всі ці питання оперативно 
вирішуються Мінекономрозвитку 
України [11].

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Проаналізовано 
законодавство та досвід країн ЄС з 
організації державних закупівель, 
висвітлено стан світового та україн-
ського ринку електронної комерції 
та перспективи її розвитку. Пока-
зано основні недоліки “паперових” 
процесів державних закупівель та 
основні цілі реформ з використан-
ням системи ProZorro. У коротко-
строковий термін в Україні впрова-
джено перехід державних закупівель 
в електрон ну площину, що має при-
звести до підвищення конкуренції та 
зниження корупційного елементу у 
цьому сегменті.
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В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТи ОРГАНОВ ВЛАСТи  
НА ЭТАПЕ ЕВРОиНТЕГРАциОННОГО ПРОцЕССА

Аннотация: в статье определены теоретико-методологические основы 
общественного развития в контексте усовершенствования функциониро-
вания органов государственной власти и евроинтеграционных стремлений 
Украины.
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SOCIAL DEVELOPMENT PRESENTIN THE CONTEXT  
OF AuTHORITIES ON STAGE EuROPEAN  

INTEGRATION PROCESS

Abstract: In the article the theoretical and methodological foundations of 
today towards improving the functioning of public authorities, the modern state 
administration modernization in the context of Ukraine’s European aspirations.

Keywords: public administration, social development, reform and 
modernization, European integration, the state apparatus, the interaction 
of government and society, public power, the civil servant, the success of 
democratization and integration of Ukraine into the European community.

Постановка проблеми. У стат-
ті звертається увага на необхідність 
удосконалення функціонування ор-
ганів державної влади, зумовленості 
адміністративної реформи в контек-
сті модернізації публічного управ-
ління та інтеграції України в Євро-
пейську спільноту.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою: окресленій пробле-
матиці відведено вагоме місце серед 
наукових досліджень, що пояснює 
усвідомлення її актуальності як се-
ред вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених [4; 5; 6; 9; 15]. З точки зору 
вітчизняних науковців [5; 6; 12; 13; 
16] в руслі сьогодення постає необ-

хідність у розбудові якісно нового 
інституту державної служби, забез-
печення органів виконавчої влади 
кваліфікованими кадрами, компе-
тентними управлінцями з інновацій-
ним мисленням, здатних до відпові-
дального прийняття управлінських 
рішень. 

Зокрема, обраній темі присвяти-
ли увагу: В. Авер’янов, В. Бакуменко, 
Н. Драгомирецька, М. Їжа, О. Обо-
ленський, В. Олуйко, Ю. Сурмін, 
С. Телешун, О. Якубовський та ін. У 
їхніх наукових працях порушуються 
питання про те, що процеси вітчиз-
няної модернізації співвідносяться з 
одного боку з проблемами кадрового 
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забезпечення, а з другого — постають 
очевидні факти відриву між потреба-
ми населення (зайнятістю, освітою, 
соціальним забезпеченням, медич-
ним обслуговуванням тощо) та дер-
жавною політикою, що дискредитує 
традиційну демократію з її європей-
ськими принципами народовладдя і 
законності. Один з аспектів цієї про-
блеми полягає в тому, що в кризових 
умовах як ніколи необхідно постій-
но працювати над пошуком шляхів 
партнерства та співробітництва між 
Україною і Європейськими Співтова-
риствами [7; 12; 14].

Безумовно, наукові досліджен-
ня є внеском у теорію, методологію 
та практику вивчення суспільного 
розвитку сьогодення. Проте, попри 
велику увагу до проблем удоскона-
лення та реформування державної 
служби, є багато дискусійних питань, 
які потребують переосмислення сут-
ності партнерства та співробітни-
цтва між Україною і Європейськими 
Співтовариствам.

Мета статті. Метою цієї статті є 
аналіз того, що модернізація систе-
ми публічного управління стосуєть-
ся будь-якої країни і пов’язана з пев-
ними змінами суспільного поступу. 
Удосконалення діяльності органів 
влади і модернізація суспільства без-
посередньо залежать від пріоритет-
них напрямів його розвитку. 

Виклад основного матеріалу. 
Необхідно визнати, що становлен-
ня, функціонування та розвиток су-
спільства, удосконалення діяльності 
адміністративних органів на сьогод-
ні багато в чому залежать від євро-
інтеграційних прагнень України та 
розбудови оптимальної системи дер-
жавного управління.

Натомість було б доцільно гово-
рити про те, що оптимальна система 
державного управління ефективно 
забезпечує потреби громадян та ре-
алізує цілісну публічну політику, 
спрямовану на суспільний сталий 
розвиток і адекватне реагування на 
внутрішні та зовнішні виклики. Ре-
формування державного управління 
в Україні передбачає низку послі-
довних, поетапних кроків, що дають 
змогу науковцям аналізувати су-
спільний розвиток сьогодення в на-
прямку висвітлення базових основ 
взаємозв’язку влади і суспільства.

Зміна суспільно-політичного 
устрою держави з 1991 р. спонукала 
владу запровадити нові принципи, 
методи, структури, покращити вза-
ємодію органів влади центрального 
і місцевого рівня, підвищити ефек-
тивність інституту державної служ-
би. Реформа публічного управління 
є однією з основних реформ у кра-
їнах з перехідною економікою, що 
здійснюють комплексні зміни у різ-
них сферах державної політики, а ді-
єва система державного управління 
постає одним з чинників конкурен-
тоспроможності країни [15, с. 1].

З урахуванням європейського ви-
бору та європейської перспективи 
України Стратегія реформування 
державного управління України на 
2016–2020 роки від 24 червня 2016 р. 
розроблена згідно з європейськими 
стандартами адміністрування в пи-
таннях трансформації системи орга-
нів державного управління [11]. Від-
повідно до Угоди про асоціацію між 
Україною, з одного боку, та Європей-
ським Союзом, Європейським Спів-
товариством і їхніми державами-
членами — з другого (далі — Угода 
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про асоціацію), Стратегія ґрунтуєть-
ся на спільних цінностях, а саме до-
триманні демократичних принципів, 
верховенстві права, належному вря-
дуванні [Там само, с. 1].

Необхідно констатувати, що Єв-
ропейські стандарти належного 
адміністрування сформульовані в 
документі SIGMA “Принципи дер-
жавного управління”, який містить 
систему принципів і критеріїв оцін-
ки державного управління [11, с. 3]. 

Серцевиною проблем є те, що 
система державного управління в 
Україні не відповідає потребам у 
проведенні комплексних реформ у 
різних сферах державної політики 
та її європейському виборі, а також 
європейським стандартам управлін-
ня державою. Україна посідає низь-
кі щаблі у світових рейтингах кон-
курентоспроможності, пов’язаних 
з державним управлінням. Згідно з 
показниками Індексу світової конку-
рентоспроможності Світового еко-
номічного форуму Україна посідає 
130 місце (серед 144 країн) у катего-
рії “ефективність уряду”, 103 місце 
в категорії “прозорість формування 
державної політики” та 115 місце в 
категорії “тягар державного регулю-
вання” [11, с. 3].

З огляду на нестабільну ситуацію 
як на зовнішньополітичному рівні, 
так і внутрішню ситуацію проти-
стояння на Сході, існуюча в країні 
система державного управління де-
монструє свою неефективність, вну-
трішню суперечливість, відірваність 
від громадян і, як результат, виступає 
однією з перепон, що стримує здій-
снення модернізаційних процесів та 
системних перетворень в усіх сферах 
розвитку суспільства [11; 12; 14; 15]. 

Тому конструктивним чинником є 
те, що реформування си стеми дер-
жавного управління повинне стати 
виконанням суспільного замовлення 
на ефективні та відкриті інститути 
публічної влади.

Вважаємо, що справедливе регу-
лювання адміністративних процедур, 
формування, реалізація державно-
службових відносин повин ні спря-
мовуватись на те, щоб люди розумі-
ли, що від їх вибору залежить якість 
життя, для чого необхідно удоскона-
лити функціонування співробітни-
цтва України з Європейським Спів-
товариством. Разом з тим необхідно 
знижувати внутрішню забюрократи-
зованість державної машини, орієн-
туватись на розв’язання тих проблем, 
що стоять перед системою публічно-
го управління, а саме:

•	 щодо	стратегічних	засад	рефор-
мування державного управ-
ління;

•	 відсутності	 потужного	 по-
літичного лідерства та недо-
статнього рівня координації 
реформування управління на 
політичному рівні;

•	 недостатньої	 спроможності	
орга нів державної влади щодо 
проведення комплексного ре-
формування державного управ-
ління;

•	 недостатньої	 спроможності	
Кабінету Міністрів України 
стратегічного планування що-
до формування і координації 
державної політики;

•	 недостатнього	 рівня	 якості	
державної політики у різних 
сферах законодавчої та нор-
мативної бази (формування 
політики та розроблення зако-
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нодавчих актів на основі ґрун-
товного аналізу, участі громад-
ськості тощо);

•	 недостатнього	 рівня	 управлін-
ня людськими ресурсами в мі-
ністерствах та інших органах 
виконавчої влади, недоскона-
лість автоматизованої системи 
управління людськими ресур-
сами.

Поки що доводиться констатува-
ти, що бюрократизм, який виживав 
за будь-якої влади, по інерції на сьо-
годні все більше намагається збе-
регти свої звичні механізми управ-
ління. Тому в нинішній час одним із 
ключових завдань, які стоїть перед 
урядом, є реформа системи управ-
ління і удосконалення діяльності 
органів публічної влади: появи на 
керівних та інших посадах високок-
валіфікованих кадрів для проведен-
ня національних реформ у різних 
галузях.

На жаль, впродовж останніх ро-
ків, а особливо з початком у 2014 
році російської агресії проти нашої 
держави, ситуація в Україні та події 
навколо української держави посіда-
ють одне з головних місць у рамках 
Спільної зовнішньої та безпекової 
політики ЄС. “Українське питання” 
регулярно знаходить відображен-
ня у заявах, резолюціях, висновках 
та інших документах інституцій 
і керівництва Європейського Со-
юзу. “Європейська правда” публікує 
ґрунтовне дослідження провідного 
європейського аналітичного центру 
European Council for Foreign Relations 
щодо підтримки України різними 
країнами – членами ЄС [18, с. 3].

На сьогодні Європейський Союз 
зайняв активну позицію на захист 

незалежності, суверенітету і тери-
торіальної цілісності України, а та-
кож спрямовує зусилля на врегулю-
вання конфлікту у Східній Україні. 
Укладення Угоди про партнерство 
та співробітництво між Україною 
та ЄС (УПС) започаткувало спів-
робітництво з широкого кола полі-
тичних, торговельно-економічних 
та гуманітарних питань внутрішніх 
процедур [19, с. 4]. Проте продо-
вжує мати місце неоднозначне став-
лення до нашої держави. З одного 
боку, сприйняття України як парт-
нера, суб’єкта забезпечення безпе-
ки; з другого — як джерела певної 
загрози демократичним цінностям, 
соціально-правовим нормам євро-
пейського життя, економічній ста-
більності тощо [15; 16; 18].

Вважаємо, що відкритість влади, 
її готовність до діалогу з іноземними 
партнерами формує правову основу 
співробітництва України та ЄС на 
перспективу. Навесні 2014 року Уряд 
України, з одного боку, та Європей-
ська Комісія і Європейська служба 
зовнішньої діяльності — з другого 
спільно розробили документ “Євро-
пейський порядок денний реформ 
Україна — ЄС”. Зазначений доку-
мент містив всеохоплюючий перелік 
спільних завдань у контексті розви-
тку України та здійснення у державі 
фундаментальних перетворень [21, 
с. 14]. 

Але варто зазначити, що найбіль-
шому несприйняттю виконання Уго-
ди постає проблема того, що досі не 
реалізовані механізми державного 
управління стосовно партнерства 
і співробітництва між Україною та 
ЄС. В чому ж криються такі реалії 
сьогодення? Можливо, в тих чинни-
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ках, що українська держава харак-
теризується поєднанням у собі тих 
інститутів, що дісталися як у спадок 
від радянської доби, так і нових, які 
сформувалися в складний період 
становлення незалежності. 

Для України європейська інте-
грація — це шлях модернізації еко-
номіки, подолання технологічної 
відсталості, залучення іноземних 
інвестицій і новітніх технологій, 
створення нових робочих місць, під-
вищення конкурентоспроможності 
вітчизняного товаровиробника, ви-
хід на світові ринки, насамперед на 
ринок ЄС. Політичні переваги ін-
теграції України у ЄС пов’язані зі 
створенням надійних механізмів по-
літичної стабільності, демократії та 
безпеки.

Варто зауважити, що механізми 
державного управління — це “спо-
соби розв’язання суперечностей чи 
процесів у державному управлінні, 
послідовна реалізація дій, які ґрун-
туються на основоположних прин-
ципах, орієнтації, функціональній 
діяльності з використанням відпо-
відних форм і методів управління” 
[6, с. 375]. 

Як відомо, на сьогодні механізми 
співробітництва між Україною та 
ЄС залишаються недосконалими, 
наслідком чого постають проблеми 
неефективності функціонування пу-
блічної служби. 

Як вважає С. О. Телешун, “питан-
ня ефективності української влади 
стало питанням національної без-
пеки держави. Саме бачення май-
бутнього держави, вміння підбирати 
інструментарій щодо його реалізації, 
ефективне використання ресурсів і 
прогнозування наслідків професій-

ної діяльності на сьогодні відрізняє 
зрілого державного діяча від амбі-
ційного політика” [15, с. 4].

Чи не тому, в контексті адмі-
ністративної реформи на перший 
план виходять демократичні зміни: 
оновлення змісту діяльності органів 
державної влади, їх максимальне 
наближення до потреб і запитів лю-
дей з пріоритетом демократизації 
суспільства та служіння народові 
України?..

Варто зазначити, що згідно з но-
вим Законом України “Про держав-
ну службу” [3, с. 4] під державною 
службою українське законодавство 
визначає публічну, професійну ді-
яльність осіб, які обіймають посади 
в органах державної влади та їх апа-
раті щодо забезпечення практичного 
виконання завдань і функцій держа-
ви щодо: 

1) аналізу державної політики на 
загальнодержавному, галузе-
вому і регіональному рівнях та 
підготовки пропозицій стосов-
но її формування, у тому чис-
лі розроблення та проведення 
експертизи проектів програм, 
концепцій, стратегій, проектів 
законів та інших нормативно-
правових актів, проектів між-
народних договорів;

2) забезпечення реалізації дер-
жавної політики, виконання 
загальнодержавних, галузе-
вих і регіональних програм, 
виконання законів та інших 
нормативно-правових актів;

3) надання доступних і якісних 
адміністративних послуг;

4) здійснення державного нагля-
ду та контролю за дотриман-
ням законодавства тощо.
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Відомо, що державна служба як 
правовий інститут регулюється як 
конституційними, так і загальними 
нормами права, що безпосередньо 
має позитивно впливати на суспіль-
ну життєдіяльність громадськості [3; 
4; 10; 21].

Законодавством України “Про за-
безпечення провадження єдиної дер-
жавної політики реформ в Україні” 
визначено реалізації положень Кон-
цепції адміністративної реформи, 
передбачено підготовку концепцій 
та програм, законів України. Консти-
туція України [1] та закони визнача-
ють статус центральних і місце вих 
органів виконавчої влади, систему 
адміністративно-територіаль ного 
устрою. 

Важливо, що у вітчизняній за-
конодавчій практиці закріпився ді-
яльнісний підхід стосовно публічної 
служби та удосконалення фукціо-
нування органів влади, визначено 
професійну діяльність працівників 
державних органів та їх апаратів [4, 
с. 346–349].

Крім того, основними завдан-
нями Державної цільової програ-
ми розвитку державної служби 
є: удосконалення організаційних 
засад державної служби з ураху-
ванням компетентнісного підходу, 
передбаченого новою редакцією За-
кону України “Про державну служ-
бу”, впровадження нової системи 
управління людськими ресурсами 
на державній службі в середньостро-
ковій перспективі; формування ква-
ліфікованого кадрового складу пу-
блічної служби [3, с. 6].

Хоча чіткої моделі організації пу-
блічної служби за конституційни-
ми нормами не встановлено, проте 

Конституція України виокремлює 
загальні засади концепції формуван-
ня та розвитку інституту державної 
служби. Так, до основних конститу-
ційних положень, що безпосередньо 
стосуються державної служби і роз-
кривають її соціальний характер, 
належать такі: ст. 38 (розд. ІІ) Кон-
ституції України наголошує, що “гро-
мадяни користуються рівним пра-
вом доступу до державної служби, а 
також до служби в органах місцевого 
самоврядування”; ст. 8 (розд. І) ви-
значає, що Конституція України має 
найвищу юридичну силу і в Украї-
ні діє принцип верховенства права 
[1, с. 12]. Цей принцип забезпечує 
єдність, узгодженість і стабільність 
всієї правової системи, її окремих 
елементів та інститутів, зокрема ін-
ституту публічної служби [Там са-
мо]. Взагалі державна служба вико-
нується державними службовцями 
в порядку, встановленому законом 
і стандартами, які нормативно вре-
гульовані, і постає тим інститутом, 
через який реалізується демократич-
на сутність держави, підтримується 
життєдіяльність суспільства, а дер-
жавний апарат слугує потребам су-
спільного розвитку [2; 3; 4]. 

Разом з тим необхідно констату-
вати, що через непродуману кадрову 
політику, низьку матеріальну забез-
печеність, незатребуваність владою 
багато досвідчених, фахових праців-
ників змушені залишати державну 
службу, переходити в комерційні та 
ін. структури та виїздити з країни 
[8; 12]. Сучасна дійсність вимагає 
теоретичного висвітлення існуючої 
проблематики. 

Організаційні засади реформу-
вання, структурування і упорядко-
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ваності українського суспільства 
досліджуються в роботах вчених, в 
яких запропоновані наукові підхо-
ди до аналізу “цілісної картини” су-
спільного життя, аналізуються зміс-
товні, функціональні та структурні 
характеристики професійної діяль-
ності працівників державного управ-
ління [8; 12; 13; 14]. 

Загальнонаукова точка зору по-
лягає в тому, що головною поразкою 
на сьогодні є відсутність структур-
них реформ в Україні [12, с. 1]. Про 
це свідчать результати проведеного 
15–26 грудня експертного опитуван-
ня фонду “Демократичні ініціативи 
імені І. Кучеріва”, які презентував в 
Укрінформі аналітик О. Сидорчук. 
“Серед основних поразок року у вну-
трішній політиці абсолютна біль-
шість експертів назвали відсутність 
структурних реформ та реальної 
боротьби з корупцією [2; 4], а також 
адекватної відповіді на гібридно-
дифузну війну на Донбасі і анексію 
Криму”[12, с. 1–2].

Для того щоб успішно вирішува-
ти завдання, які пов’язані із вирішен-
ням вищеозначених проблем, клю-
човим механізмом взаємодії влади і 
суспільства є багатоманітність впли-
ву державного апарату на суспільну 
життєдіяльність, багатовекторність 
цілей та функцій діяльності з орієн-
тирами до європейських стандартів.

Серед ключових проблем, які 
Україна має вирішити нинішнього 
2016 року, експерти назвали подо-
лання корупції, проведення судової 
реформи, удосконалення право-
охоронної системи, зміцнення бо-
єздатності українського війська, де-
централізацію та адміністративну 
реформи [2; 10; 12; 16].

Зважаючи на вищеозначене, вар-
то зауважити, що проблему ефек-
тивності системи управління і її не-
досконалість [9, с. 123] розглядав 
свого часу К. Поппер, який назвав 
неефективну управлінську систему 
“тиранією дрібного чиновника”. Ви-
конуючи волю класу, який її породив, 
політико-адміністративна еліта одно-
часно зберігає основу, яка її живить, 
себто тиранію над суспільством. У 
таких випадках урядовці найчасті-
ше абсолютизують свої корпоратив-
ні інтереси [9, с. 123–127]. На думку  
К. Поппера, єдиною гарантією проти 
зловживання владою є встановлення 
демократичного контролю над нею 
[Там само, с. 127].

Слід наголосити, що актуальність 
означеної проблематики, себто удо-
сконалення діяльності органів вла-
ди, зростає з огляду на те, що світ 
переходить від моделі адміністру-
вання державних послуг до моделі 
сервісної держави. Йде орієнтація на 
потреби конкретно го громадянина 
замість адміністративного розподілу 
послуг, ре сурсів.

На сьогодні слід пам’ятати, що 
“входження” у владу, перетворене на 
самоціль, як вважає Г. В. Атаманчук,  
неминуче й істотно деформує свідо-
мість працівників апарату управлін-
ня, формує їх своєрідну “функціо-
нерну” свідомість. 

Вважаємо, що в країні, де демо-
кратичні інститути перебувають у 
складному процесі становлення, за-
критість органів державної влади, 
неефективність взаємодії з громад-
ськістю призводять до відчуження 
людей від влади, а вплив функціо-
нерної свідомості бюрократизму пе-
решкоджає суспільному розвитку.
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З огляду на викладене слід опти-
містично дивитись у майбутнє та 
зауважити, що стара економічна 
кланово-олігархічна модель добігає в 
Україні кінця. Проект Державної ці-
льової програми розвитку державної 
служби з метою реалізації Концепції, 
яку Уряд схвалив розпорядженням 
від 27 червня 2012 р. № 411-р., перед-
бачає, що виконання Програми на пе-
ріод до 2016 року дасть змогу забезпе-
чити реалізацію державної кадрової 
політики у сфері державної служ-
би, запровадити сучасні технології 
управління людськими ресурсами та 
забезпечити наукове супроводження 
реформ [10, с. 5].

Поряд з цим суспільний розвиток 
сьогодення підтверджується відпо-
відним політико-правовим забезпе-
ченням. Важливість ролі інтеграції 
України до Європейського Союзу 
визначає низка практичних кроків 
щодо питань європейської інтегра-
ції, які за своєю природою цілком 
можна вважати державними орієн-
тирами європейського вибору [13; 
15; 19; 22].

Отже, євроінтеграція є важливим 
зовнішньополітичним пріоритетом 
України, основою стратегії її су-
спільного соціально-економічного 
поступу та передумовою демокра-
тичного розвитку у загальноукраїн-
ському масштабі.

Водночас у середовищі вітчизня-
ної політичної еліти так само, як і в 
громадській думці, поки що відсутня 
консолідована позиція щодо вступу 
України до Європейського Союзу. 
Наша держава належить до міжси-
стемної периферії, котра зазнає впли-
ву інтересів — як для європейського 
простору, так і для євразійського. 

Визначальним чинником є те, що 
Україна в цій конфігурації може ви-
конати унікальну функцію консолі-
дуючого чинника. Інтеграція може 
здійснюватися за сприятливіших 
внутрішніх (економічні реформи, 
політична стабільність) і зовнішніх 
обставин.

На жаль, нині політичні сили 
та державні органи влади ще не-
спроможні інституціонально забез-
печити необхідні трансформації, 
щоб відчутно наблизити систему 
вітчизняного управління до євро-
пейських стандартів. Обнадійливим 
є те, що сьогодні Україна у проце-
сі поступової інтеграції до право-
вого простору Європейського Со-
юзу наполегливо реформує систему 
державно-управлінських відносин. 

Пріоритети розвитку в держав-
ному управлінні закріплені Прези-
дентом України у Стратегії держав-
ної кадрової політики на 2012–2020 
роки, якою визначені шляхи і засоби 
професіоналізації державної служби, 
впровадження технологій управлін-
ня персоналом на державній службі, 
насамперед розроблену Канадським 
бюро міжнародної освіти Стратегіч-
ну рамку щодо системи управлін-
ня персоналом. Одним із основних 
напрямів змін постає застосування 
компетентнісного підходу до усіх 
процесів управління людськими ре-
сурсами на державній службі, що 
покладено в основу кадрової політи-
ки Великобританії, Австрії, Канади, 
Нідерландів, Німеччини, США, Ав-
стралії та ін. [11; 20; 21].

Визначальним є те, що Стратегія 
реформування державного управлін-
ня України на 2016–2020 роки вра-
ховує європейські і міжнародні ви-



44

міри реформи державної служби та 
висуває на порядок денний створен-
ня ефективної системи управління 
людськими ресурсами, що охоплює 
низку завдань. До цього процесу за-
лучаються органи виконавчої влади, 
наукові установи та навчальні закла-
ди системи підвищення кваліфікації 
державних службовців, зацікавлені 
громадські організації та міжнарод-
ні проекти, які підтримують впро-
вадження системних змін в Україні 
[11, с. 7]. 

Покладаємо надію, що виконан-
ня Стратегії допоможе удосконали-
ти вітчизняну систему державного 
управління, реалізувати політику 
держави, спрямовану на суспільний 
розвиток і адекватне реагування на 
внутрішні та зовнішні виклики.

Рух у цьому напрямі знаходить 
своє відображення у світоглядній 
позиції вчених, загальнонаукова 
думка яких полягає в тому, що будь-
яка реформа — це комплексні зміни: 
удосконалення законодавчої бази, 
інституційна розбудова та розвиток 
суспільної життєдіяльності людсько-
го потенціалу згідно з європейськими 
стандартами [5; 13; 14; 18; 20].

Треба зазначити, що європейські 
стандарти належного адміністру-
вання сформульовані в документі 
SIGMA, який містить систему прин-
ципів і критеріїв оцінки державного 
управління. Принципи державного 
управління визнані деякими краї-
нами як перелік стандартів і крите-
ріїв для оцінки реформ публічного 
управління [19; 20; 22].

Це складна і багатогранна пробле-
ма, яка окреслена Концепцією Дер-
жавної цільової програми розвитку 
державної служби на період до 2016 

року, що вимагає, в першу чергу, від-
повідного аналізу сутності управлін-
ня, його спрямованості проведення 
національних реформ [10, с. 5]. 

Аналізуючи роль державної служ-
би в управлінні державою, усвідом-
люємо необхідність удосконалення 
соціально-спрямованої політики 
держави. Розпорядженням Кабіне-
ту міністрів “Деякі питання рефор-
мування державного управління 
України” Стратегія реформування 
державного управління України на 
2016–2020 роки від 24 червня 2016 р. 
Док. 474–2016-р. враховує повну та 
глибоку оцінку вихідного стану дер-
жавного управління. Така оцінка від-
повідно до Принципів державного 
управління проводилася у 2015 ро-
ці експертами SIGMA в країнах, які 
перебувають на етапі приєднання до 
ЄС [11, с. 4–6]. У зв’язку з тим, що 
в Україні оцінка вихідного стану не 
проводилася, одним із завдань Стра-
тегії визначено проведення повної 
оцінки вихідного стану відповідно 
до Принципів державного управлін-
ня не пізніше 2018 року. Така оцінка 
має бути проведена із залученням 
міжнародних експертів [11, с. 8]. 

Не менш актуальною є існую-
ча проблематика того, що в Украї-
ні різні галузі та сфери потребують 
фахових лідерів у системі публічної 
служби, які б проводили національ-
ні реформи та забезпечували б не-
обхідні зміни. Щоб влада служила 
людині, необхідні невідкладні захо-
ди — досягнення нової якості життя 
громадян, запровадження соціаль-
них, економічних та демократичних 
європейських стандартів життєді-
яльності людини, суспільства та дер-
жави.
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Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Сьогодні Україна 
зіткнулася з проблемою адаптації 
як інституту державної служби, так 
і всього суспільного устрою до но-
вих умов, викликаних змінами у 
суспільно-політичній системі. Тому 
вирішального значення в цьому на-
прямі набувають державні орієнти-
ри європейського виміру. У цьому 
виявляється можливість працівни-
ків інституту державної служби від-
повідати за безпосередню діяльність 
перед народом.

Нам необхідно впровадити чи-
мало позитивних змін для функціо-
нування і розвитку демократичного 
суспільства. На сьогодні, як ніколи, 
очевидним є необхідність зміни сві-
тоглядної позиції вітчизняної полі-
тичної еліти. Слід докорінно зміню-
вати філософію влади, що склалася 
впродовж 25-річного існування не-
залежності України. 

Раціонально побудована система 
управління державою має виконува-
ти і більш загальні завдання, а саме: 
у шкалі цінностей нашої політико-
адміністративної еліти перш за все 
повинні бути загальнолюдські по-
треби миру та злагоди.

Вважаємо, що вибір Україною 
європейських цінностей, пріори-
тетність суспільних та владних орі-
єнтирів до соціально-гуманітарної 
інтегрованої системи управління мо-
же позбавити нашу країну існуючої 
потенційної конфронтації та якнай-
швидшого врегулювання конфлікту 
на Сході.

З огляду на те, що соціально-
гуманітарна спрямованість органів 
державної влади на практиці здій-
снюється через соціальний захист 

населення, охорону громадського 
порядку, свобод і інтересів громадян, 
безпечних і здорових умов праці, 
екологічну безпеку через сприян-
ня співробітництва та партнерства 
з країнами в межах правового поля, 
пріоритетність інтересів України до 
європейських цінностей передбачає 
тісний формат співробітництва з 
геополітичної точки зору як для єв-
ропейського простору, так і для євра-
зійського. 

Покладаємо надію, що суспіль-
ний розвиток сьогодення рухається 
у правильному напрямі відповідно 
до пріоритетного європейського ви-
бору. 
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ЗАРУБІЖНА ПРАктикА ВикоРистАННЯ  
мЕтоДІВ НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНих  

сЛУЖБоВцІВ

Анотація. У статті висвітлено основні підходи зарубіжних спеціалістів 
щодо використання методів навчання державних службовців. Акценти зро-
блено на інноваційних та інтерактивних методах навчання, які сприяють 
розвитку практичних навичок державних службовців, інтелектуалізації дер-
жавної служби, створенню умов для прийняття інноваційних рішень, надан-
ня можливості державним службовцям бути конкурентоспроможними на 
ринку праці. Диференційний підхід дає можливість добирати різні методи 
для підготовки державних службовців вищого рангу і кандидатів на посаду 
вищого рангу. Глобальний світ дає можливість використовувати досвід різ-
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них держав. Дистанційне навчання сприяє використанню в навчанні матері-
алів світової практики державної служби. Навчання державних службовців 
розглядається як двигун прогресу в інформаційну епоху. Знання та наукові 
дослідження стають основою прогресу державних службовців і держав. Ме-
тоди розподіляються на традиційні, інноваційні, мультимедійні, інтерактив-
ні, пасивні. Методи комунікації дають можливість поліпшити сприйняття 
інформації у процесі навчання. Вони лежать в основі використання будь-
якого іншого навчального методу.

Ключові слова: державний службовець, державне управління, методи 
навчання, інноваційні, інтерактивні, мультимедійні методи навчання.

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТиКА иСПОЛЬЗОВАНиЯ МЕТОДОВ  
ОБУЧЕНиЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩиХ

Аннотация. В статье освещены основные подходы зарубежных специ-
алистов относительно использования методов обучения государственных 
служащих. Акценты делаются на инновационных и интерактивных мето-
дах обучения, которые содействуют развитию практических умений госу-
дарственных служащих, интеллектуализации государственной службы, со-
зданию условий для принятия инновационных решений, предоставления 
возможностей государственным служащим быть конкурентоспособными 
на рынке труда. Дифференциальный подход дает возможность подбирать 
различные методы для подготовки государственных служащих высшего 
ранга и кандидатов на должность высшего ранга. Глобальный мир дает 
возможность использовать опыт разных государств. Дистанционное обу-
чение создает условия для использования в обучении материалов мировой 
практики государственной службы. Обучение государственных служащих 
рассматривается как двигатель прогресса в информационную эпоху. Зна-
ния и научные исследования становятся основой прогресса государствен-
ных служащих и государств. Методы распределяются на традиционные, 
инновационные, мультимедийные, интерактивные и пассивные. Методы 
коммуникации дают возможность улучшить восприятие информации в 
процессе обучения. Они лежат в основе использования любого другого ме-
тода обучения. 

Ключевые слова: государственный служащий, государственное управ-
ление, методы обучения, инновационные, интерактивные, мультимедийные 
методы обучения. 

FOREIGN PRACTICE uSING THE METHOD OF TRAINING  
OF CIVIL SERVANTS

Summary. This article demonstrates the basic approaches of foreign experts 
about use of methods of training of civil servants. Innovative and interactive 
methods have long been the foundation of training civil servants in many 
countries of the world. Training enables adopt various methods for training top 
civil servants and candidates for the highest rank. Global world enables to use the 
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experience of different countries. Distance learning promotes the use of teaching 
materials of world practice of public service. 

Teachers use a large number of methods for training of civil servants. Experts 
consider the training of civil servants as the engine of progress in the information 
age. Knowledge and research become the basis for progress and State civil 
servants. Teaching methods are separated as traditional, innovative, multimedia, 
interactive and passive. Communication methods make it possible to improve the 
perception of information in the learning process. They are the basis of the use of 
any other training method.

Innovative methods improve education. It extends the ability person. These 
methods are intensifying efforts to the achievements of the individual and show 
areas of development. These methods form the system thinking and add validity 
of it and promote progress in any field. 

E-learning have a special place in the training of civil servants. Civil servants 
can receive more teaching and learning materials that they can use in the mobile 
mode. This is important because civil servants have different needs for training. 
They learn differently and want to develop the different levels of experience and 
organizational priorities. 

Foreign experts discuss the results and effectiveness of educational planning. 
Teachers use method Case Study for training civil servants theory and practice 
simultaneously. It creates the ability to solve practical problems. Other experts 
write that the debate is the most effective method of learning. Discussions 
improve mental abilities of civil servants and give them practical experience.

Methods “Do it”, “Storyboarding”, “Assumption Busting”, “Concept Maps” 
use for active learning. They can identify the problem, identify various solutions 
and find the best solution. These methods accelerate growth and strengthen the 
natural creativity of civil servants and stimulate the emergence of good ideas.

Innovative methods systematize knowledge and build them in a hierarchical 
order. Civil servants are competitive in the labor market. Interactive methods 
contribute to motivating civil servants to learn. These methods enable to study 
the theoretical material through games, exercises and more. Tasks include 
individual and group forms of work. The use of modern information technologies 
for training of civil servants is important. 

Keywords: civil servant, public administration, teaching methods, innova-
tive, interactive, multimedia training methods.

Постановка проблеми. Сучас-
ність вимагає нових підходів до 
підготовки державних службовців. 
Глобалізація та розвиток інформа-
ційного суспільства створюють умо-
ви для швидкого поширення методів 

навчання, які використовуються у 
різних державах. 

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Зарубіжні публі-
кації демонструють велику кількість 
підходів до використання методів 
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підготовки державних службовців. 
Популярним є диференційний під-
хід до вибору методів навчання дер-
жавних службовців [1]. Окремі ме-
тоди добираються для навчання тих, 
хто обіймає топ-посади, і тих, хто є 
“сильним кандидатом” на топ-посаду 
(як прийнято називати у вітчизня-
ній практиці — резерв кадрів). Для 
цих груп спеціально розробляються 
окремі програми, вибираються окре-
мі методи. 

Дослідники зазначають, що є 
певна відмінність у навчальних про-
грамах англомовних держав і інших 
держав, що ґрунтується на різно-
му розумінні понять “керівництво”, 
“партнерство”, “суспільна значу-
щість”. Незалежно від цього, як на-
голошується, всі розуміють, що: 
традиційні лекції не підходять для 
навчання державних службовців ви-
щих категорій; необхідно викорис-
тання матеріалів світової практики 
і її висвітлення у різних навчальних 
програмах різних держав; для на-
вчання потрібно уникати великих 
навчальних груп; доцільне розро-
блення і використання індивідуаль-
них або групових проектів; варто 
використовувати методи дистанцій-
ного навчання. Стосовно методів 
навчання, то акцентується увага на 
їх великій кількості. Вони різнопла-
нові та стосуються формального на-
вчання в галузі управління, тематич-
них досліджень, семінарів та великої 
кількості інтерактивних занять. 

Спеціалісти наголошують, що 
для суспільства важливо сприймати 
освіту не просто як засіб досягнення 
соціального статусу, а як двигун про-
гресу в інформаційну епоху за допо-
могою знань та наукових досліджень 

[2]. Вони, так само, як і вітчизняні 
вчені, приділяють велику увагу ви-
користанню традиційних та муль-
тимедійних методів викладання, а 
також критично підходять до визна-
чення сильних та слабких сторін цих 
методів. Акцент традиційно роблять 
на процесах подання та прийняття 
інформації. Основу складають будь-
які методи комунікації, які дають 
можливість поліпшити сприйняття 
інформації у процесі навчання. До-
сягти цього можна при використан-
ні інноваційних методів, котрі не 
тільки поліпшують навчання, але й 
розширюють можливості особи, ак-
тивізують зусилля для особистісних 
досягнень, демонструють напрями 
розвитку, додають обґрунтованості 
мислення, самодостатності та сприя-
ють прогресу у будь-якій галузі. 

Певну увагу фахівці приділяють 
ефективності та результативності 
використання тих чи інших методів, 
розробляють алгоритми для викла-
дачів щодо кращого подання інфор-
мації та її засвоєння [3]. Для органі-
зації самостійної роботи й мотивації 
використовується “особистий кабі-
нет” (електронний), який наповне-
ний всіма необхідними для навчання 
методичними та навчальними мате-
ріалами. 

Особливе місце належить елек-
тронному навчанню через вебінари, 
е-консультації, конференції тощо 
[4]. Окреме місце посідають міжна-
родні програми та платформи для 
обміну досвідом і знаннями у сфері 
підготовки державних службовців 
[5].

Отже, метою статті є висвітлення 
деяких популярних сучасних зару-
біжних методів навчання державних 
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службовців задля розширення мож-
ливостей підготовки вітчизняних 
державних службовців.

Виклад основного матеріалу. На 
сучасному етапі методи навчання 
перенесені у площину проектування 
діяльності, дій, операцій та послуг 
населенню. Відбувається інтелекту-
алізація державної служби, коли від 
державного службовця вимагають-
ся креативні ідеї і проекти надання 
послуг населенню з урахуванням 
світового інформаційного суспіль-
ства. Акцент робиться на соціальних 
інноваціях [6]. При цьому наголо-
шується, що державні службовці ма-
ють дуже різнобічні потреби щодо 
навчання. Вони вчаться по різному 
і хочуть розвивати різні рівні досві-
ду і організаційні пріоритети. Втім, 
кожен з державних службовців має 
отримати базове розуміння того, що 
дасть їм можливість досягти постав-
леної мети. 

Для цього виокремлюються 
різні методи навчання, зокрема 
традиційні (лекції, обговорення, 
питання-відповідь, спостереження, 
демонстрація, мозковий штурм) й 
інноваційні (Drill — Practise, Case 
Study, вирішення проблем тощо) [7]. 

Багато років поспіль обговорю-
ється використання педагогічного 
проектування та Case Study як ефек-
тивного методу навчання державних 
службовців [8]. Останній метод за-
рубіжними фахівцями розглядаєть-
ся у контексті одночасного навчан-
ня теорії і практиці [9]. Прибічники 
цього методу навчання вважають, 
що він дає можливість відійти від 
доктрини, у відповідності з якою 
спочатку потрібно навчитися теорії 
пасивно, а потім вже використову-

вати свої знання на практиці. Метод 
Case Study формує вміння вирішу-
вати практичні проблеми, з якими 
зустрінеться державний службовець 
у практичній діяльності. Викладачі, 
при цьому, мають змогу формувати і 
розвивати навички вищого порядку 
при вирішенні конкретних питань. 
Виокремлюються чотири проблеми, 
які розв’язуються завдяки методу 
конкретних ситуацій: мотивація пі-
знання; практичне застосування те-
орії; використання доказів на основі 
емпіричного аналізу; обмеження те-
орії.

Зустрічається думка, що найбільш 
дієвим методом навчання є дискусії, 
які дають державному службовцю 
отримати певний практичний досвід 
та покращити свої розумові здібнос-
ті [10].

Також виокремлюються методи 
активної роботи слухачів як інди-
відуально, так і в групі. Ці методи 
дають можливість навчати слухачів 
системності мислення [11]. Зокре-
ма це стосується таких методів, як 
“Do it”, “Storyboarding”, “Assumption 
Busting”, “Concept Maps”, сутність 
котрих у наступному.

“Do it” дає можливість визна-
чити проблеми, створює умови для 
вироблення багатьох можливих рі-
шень, сприяє визначенню найкра-
щого рішення й перероблення його в 
ефективне рішення. Переваги цього 
методу у тому, що він: прискорює і 
посилює природні творчі здатнос-
ті слухачів для вирішення проблем; 
стимулює вироблення великої кіль-
кості хороших, різнопланових ідей; 
сприяє побудові навчання в кон-
тексті науково-дослідних процесів. 
Кожен слухач готує свої власні ідеї 
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щодо стратегії комунікативної діяль-
ності в державному управлінні з ура-
хуванням світового та вітчизняного 
досвіду. Ці ідеї мають бути представ-
лені схематично на одному аркуші. 

“Storyboarding” (“Розкадровка”) 
уможливлює: 1) графічно оформити 
думки слухачів для того, щоб зрозу-
міти, як ті, хто навчається, працюють 
над вирішенням проблеми або ство-
ренням проекту; 2) коректувати “хід 
думок” слухачів для того, щоб допо-
могти у: плануванні; розробленні но-
вих рішень; вирішення стандартних 
проблем нестандартними методами; 
покращення комунікації; побудови 
ефективної організації. Особливу 
увагу слухачі мають звернути на ті 
проблеми, які є в інших державах і 
яким чином уряди і державні служ-
бовці їх вирішують. Заповнюється 
спеціально розроблений для слуха-
чів бланк. Слухачі мають чітко ви-
значити і обґрунтувати, досвід яких 
держав і у чому адаптовано, розши-
рено, удосконалено, взято за основу 
(держава — стислий зміст досвіду 
(що, як і для чого використовується 
у державі, досвід якої взято за осно-
ву). Також варто визначити напрями 
удосконалення консультацій з гро-
мадськістю. 

Сутність методу “Assumption 
Busting” (“Руйнування стереоти-
пів”) полягає у тому, що: кожна про-
позиція або твердження підлягають 
сумніву; створюється список про-
позицій (припущень), які пов’язані 
з завданням або проблемою (напри-
клад, щось “не працює” через те, що 
немає певних правил або умов, або 
немає фінансування, або люди не ві-
рять у можливість вирішення про-
блем іншими методами і способами 

тощо), щоб відповісти на запитання: 
“За яких умов ці пропозиції непра-
вильні, а за яких умов можливі но-
ві варіанти рішення?” створюються 
умови для пошуку альтернативних 
способів дій, щоб перевести про-
позиції в реальний алгоритм дій і 
практичне впровадження. Слухачі 
мають дати відповіді на запитання, 
піддаючи сумніву кожну з пропози-
цій, та набрати “валізу” пропозицій 
з вказівками на ті питання, які ви-
никатимуть при практичному за-
провадженні, а також запропонувати 
шляхи вирішення даних проблем у 
короткий термін часу з обмеженими 
фінансовими ресурсами, але з вико-
ристанням потенціалу населення.

“Concept Maps” (“Концепція ма-
пи”) характеризується тим, що знан-
ня представляються у графічній 
формі. Це інструмент для організа-
ції знань. Мапа складається з “ети-
кеток”, які відображують поняття і 
складаються з 2–3 слів або фраз, які 
створюють усвідомлене твердження. 
Між етикетками йдуть зв’язки (пря-
мі, непрямі, опосередковані тощо). 
Саме вони мають продемонструва-
ти “творчі скачки” з боку виробника 
знання (у нашому випадку проекту).

Для розвитку творчого мислення 
така робота дає можливість: систе-
матизувати знання і побудувати їх у 
ієрархічній послідовності; об’єднати 
найбільшу кількість знань слухачів 
для вирішення творчого завдання; 
виробити нові можливості для по-
шуку рішень і прийняття нових рі-
шень; задіяти всі системи пам’яті 
слухачів у процесі навчання.

Переваги цього методу у тому, 
що: допомагає у генерації ідей; дає 
можливість проектувати складні 
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структури або загальні складові ідеї; 
створює умови для оцінки рівня ро-
зуміння проблеми. Цей метод пе-
редбачає групову роботу. Будується 
мапа з пропозицій і ідей кожного 
слухача.

Виконання інтерактивних он-
лайн завдань, які транслюються з 
особистого електронного кабінету 
викладача всесвітньої методологіч-
ної мережі Learningapps на спеціаль-
но створений сайт викладача, дають 
можливість слухачеві в ігровій ціка-
вій формі вивчити теоретичний ма-
теріал і обґрунтовано підготуватись 
до практичних та семінарських за-
нять. Завдання передбачають інди-
відуальну та групову форми роботи.

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Отже, є дуже 
багато сучасних методів, які вико-
ристовуються зарубіжними фахів-
цями при підготовці державних 
службовців, публічних управлінців, 
політиків. Акцент робиться на інтер-
активності і електронному навчанні. 
Останнє ґрунтується на можливос-
тях глобального інформаційного 
суспільства. Подальші розвідки бу-
дуть спрямовані на вивчення мож-
ливостей підготовки фахівців з дер-
жавного та публічного управління з 
використанням сучасних інформа-
ційних технологій. 
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осоБЛиВостІ фоРмУВАННЯ І РЕАЛІЗАцІЇ  
ДЕРЖАВНоЇ РЕгІоНАЛЬНоЇ ПоЛІтики УкРАЇНи  

тА ЗАРУБІЖНих ДЕРЖАВ

Анотація. У статті розглянуто формування нового підходу щодо цілей, 
пріоритетів, інструментів та механізмів реалізації державної регіональної 
політики України. Проаналізовано нормативно-правові акти, які визнача-
ють основні засади регіональної політики в Україні. Виявлено відмінності 
регіональної політики зарубіжних держав та України. Проаналізовано осо-
бливості формування та запровадження національних стратегій сталого 
розвитку зарубіжних держав (Польща, Бельгія, Швеція). Наголошено на 
необхідності реалізації державної регіональної політики України на основі 
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просторового планування відповідно до стандартів регіональної політики 
зарубіжних держав.

Ключові слова: державна регіональна політика, регіональна політика, 
регіональний розвиток, національна стратегія сталого розвитку, стратегічні 
пріоритети.

ОСОБЕННОСТи ФОРМиРОВАНиЯ и РЕАЛиЗАции  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГиОНАЛЬНОЙ ПОЛиТиКи УКРАиНЫ  

и ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Аннотация. В статье рассмотрено формирование нового подхода от-
носительно целей, приоритетов, инструментов и механизмов реализации 
государственной региональной политики Украины. Проанализированы 
нормативно-правовые акты, которые определяют основные принципы ре-
гиональной политики в Украине. Выявлены различия региональной поли-
тики зарубежных стран и Украины. Проанализированы особенности фор-
мирования и внедрения национальных стратегий устойчивого развития 
зарубежных стран (Польша, Бельгия, Швеция). Отмечена необходимость 
реализации государственной региональной политики Украины на основе 
пространственного планирования в соответствии со стандартами регио-
нальной политики зарубежных стран.

Ключевые слова: государственная региональная политика, региональ-
ная политика, региональное развитие, национальная стратегия устойчивого 
развития, стратегические приоритеты.

FEATuRES AND FORMATION OF STATE REGIONAL POLICY  
OF uKRAINE AND FOREING COuNTRIES

Abstract. In the article the formation of a new approach to the objectives, 
priorities, instruments and mechanisms for the implementation of the state 
regional policy of Ukraine. Analyzes regulations that define the basic principles 
of regional policy in Ukraine. The differences between the regional policy of 
foreign countries and Ukraine. The features of the formation and implementation 
of national strategies for sustainable development of foreign countries (Poland, 
Belgium, Sweden). The necessity of realization of state regional policy of Ukraine-
based spatial planning in accordance with the standards of the regional policy of 
foreign countries.

Keywords: state regional policy, regional policy, regional development, 
national strategy for sustainable development, strategic priorities.

Постановка проблеми. Фор-
мування нового підходу щодо ці-
лей, пріоритетів, інструментів та 
механізмів реалізації державної 

регіональної політики зумовлено 
європейським вибором України. 
Сучасна світова тенденція характе-
ризується зростанням ролі регіонів, 
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підвищення регіонального рівня в 
управлінні держави, що дасть змогу 
суттєво знизити формалізованість 
державно-управлінського процесу, 
уможливить враховувати інтереси 
громад та залучати громадськість до 
прийняття управлінських рішень. 
Саме тому доцільним є визначення 
основних засад формування та ре-
алізації державної регіональної по-
літики України, на основі кращих 
зарубіжних практик, які спрямовані 
на вирішення конкретних проблем 
на державному та регіональному 
рівнях, провести аналіз стратегічних 
напрямів регіонального розвитку.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблематиці регіонально-
го розвитку і формуванню основних 
засад державної регіональної політи-
ки присвячено наукові доробки бага-
тьох дослідників. Різними аспектами 
зазначеної проблематики займаються 
такі вчені, як: О. Бабінова [1], З. Вар-
налій [2], В. Воротін [2], M. Долішній 
[3], T. Голікова [4], M. Іжа [5], В. Куй-
біда [2], B. Керецман [6], Д. Стеченко 
[7], O. Топчієв [8] та ін. 

Мета статті — проаналізувати 
особ ливості формування та реаліза-
ції державної регіональної політики 
України та зарубіжних держав, ви-
значити нові підходи до формуван-
ня цілей, пріоритетів та механізмів 
реалізації регіональної політики й 
регіонального розвитку, що відпові-
дають прагненню України інтегрува-
тися до європейської спільноти.

Виклад основного матеріалу. Пи-
тання регіональної політики в Украї-
ні регулюються низкою нормативно-
правових актів, найважливішими 
серед яких є закони України “Про 
стимулювання розвитку регіонів” 

[9], “Про місцеві державні адміні-
страції” [10], “Про місцеве самовря-
дування в Україні” [11], “Про дер-
жавні цільові програми” [12], “Про 
транскордонне співробітництво” 
[13], “Про державне прогнозування 
та розроблення програм економічно-
го та соціального розвитку України” 
[14], Указ Президента України “Про 
Стратегію сталого розвитку “Укра-
їна-2020” [15] тощо. Прийняття За-
кону України “Про засади державної 
регіональної політики” [16] в першу 
чергу було спрямоване на упорядку-
вання та узагальнення законодавчої 
бази в цій сфері. 

Фактично законодавство у сфері 
регіонального розвитку, яке сформу-
валося протягом 1991–2016 рр., мало 
створити цілісну, ефективну та вза-
ємоузгоджену систему, що визначає 
стратегічні напрями планувальних 
документів у сфері регіонального 
розвитку, встановлює інституції, що 
формують та реалізують державну 
регіональну політику та реалізують 
проекти регіонального розвитку, а 
також визначити принципи фінансу-
вання регіонального розвитку. Про-
те чинні на сьогодні закони та нор-
мативно-правові акти, побудовані 
на різних концепціях, містять різні 
пріоритети, різні способи правового 
регулювання та не є взаємоузгодже-
ними.

Відповідно до Закону України 
“Про засади державної регіональної 
політики”, державна регіональна по-
літика — це система цілей, заходів, 
засобів та узгоджених дій централь-
них і місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самовряду-
вання та їх посадових осіб для забез-
печення високого рівня якості життя 
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людей на всій території України з 
урахуванням природних, історич-
них, екологічних, економічних, гео-
графічних, демографічних та інших 
особливостей регіонів, їх етнічної і 
культурної самобутності [16].

Регіональна політика визначаєть-
ся як “сфера діяльності з управління 
економічним, соціальним, екологіч-
ним і політичним розвитком країни в 
регіональному аспекті відповідно до 
заздалегідь розробленої програми. 
Метою регіональної політики є ство-
рення умов для динамічного, збалан-
сованого соціально-економічного 
розвитку регіонів, поглиблення про-
цесів ринкової трансформації, під-
вищення рівня життя населення, за-
безпечення гарантованих державою 
соціальних стандартів для кожного 
її громадянина” [2].

Наступна група авторів визначає 
регіональну політику як діяльність 
держави, що спрямована на забезпе-
чення ефективного й комплексного 
соціально-економічного розвитку 
регіонів та має два головних вектори 
щодо своєї розробки та реалізації — 
“згори”, від центру, який обґрунто-
вує засади й принципи державної 
регіональної політики, і “знизу”, від 
конкретних територій, де напрацьо-
вують практичний досвід регіональ-
ного планування та господарюван-
ня” [8, с. 95].

Головними стратегічними пріори-
тетами державної регіональної полі-
тики України на сучасному етапі, на 
думку вітчизняних науковців, є: 

•	 досягнення	загальнонаціональ-
ної єдності та суспільного поро-
зуміння в соціогуманітарному 
та суспільно-політичному се-
редовищі регіонів України; 

•	 пошук	 оптимальної	 моделі	
розподілу функцій і повнова-
жень на різних рівнях влади; 

•	 зміцнення	 матеріально-фінан-
сових основ місцевого само-
врядування та посилення со-
ціального виміру бюджетної 
політики на місцевому рівні;

•	 становлення	 інноваційно-інвес-
ти ційної моделі розвитку як 
основи конкурентоспроможнос-
ті регіонів; 

•	 модернізація	виробничої	та	со-
ціальної інфраструктури регіо-
нів;

•	 використання	 нових,	 більш	
ефективних форм міжрегіо-
нальної внутрішньої та зо-
внішньої взаємодії [1].

Відмінності регіональної полі-
тики зарубіжних держав та Укра-
їни полягають у: часі формування 
регіо нальної політики, ступені її за-
конодавчого оформлення та ступені 
централізації влади (в Україні мен-
ша кількість повноважень є делего-
ваною на рівень областей, районів, 
міст, селищ, ніж у зарубіжних дер-
жавах), існуванні спеціальних орга-
нів, які відповідальні за реалізацію 
регіональної політики, визначення 
основних понять (відсутність чітко-
го формулювання понять в Україні) 
та пріоритетах регіональної полі-
тики (практика зарубіжних держав 
доводить, що основна увага зосеред-
жується на рівні життя населення, 
у той час як в Україні насамперед 
звертають увагу саме на економічне 
зростання).

Важливим на цьому шляху має 
стати вивчення та запровадження 
міжнародного досвіду щодо створен-
ня проектів нормативно-правових 
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актів у сфері державної регіональ-
ної політики. Більшість зарубіжних 
держав має сформовану впродовж 
багатьох десятиріч власну модель 
державної регіональної політики 
та систему її законодавчого забез-
печення. Документи визначають ці-
лі регіональної політики держави, 
встановлюється ієрархічна система 
планувальних документів, визна-
чаються території підтримки, ре-
гулюються повноваження органів, 
що відповідальні за розробку та ре-
алізацію планувальних документів 
розвитку, визначаються інституції, 
відповідальні за здійснення проектів 
та програм регіонального розвитку, 
встановлюються джерела та поря-
док фінансування проектів розвитку, 
визначаються загальні вимоги щодо 
створення системи моніторингу ре-
гіонального розвитку. Обов’язковим 
елементом цих законів є також за-
безпечення участі у процесі розроб-
ки планувальних документів усіх за-
цікавлених сторін. 

Проект Національної страте-
гії регіонального розвитку Польщі 
2010–2020, розроблений Міністер-
ством регіонального розвитку 13 
липня 2010 р., визначає цілі, осно-
вні принципи, механізми реалізації 
територіального самоврядування з 
урахуванням регіональних переваг 
[17]. Стратегія посилює роль і зна-
чення регіональної політики, вра-
ховує потенціал окремих районів та 
пов’язана з просторовим аспектом 
розвитку. Діючи в якості координа-
тора галузевої політики, стратегія 
визначає рівень державного втру-
чання до особливостей рівня роз-
витку різних областей, базується на 
функціональних зв’язках, а також 

інтегрує прикладні інструменти роз-
витку. Це дає змогу вдосконалювати 
форми партнерської співпраці між 
урядом і органами самоврядування. 
Представлений проект Національ-
ної стратегії регіонального розвитку 
2010–2020: регіони, міста, сільські 
райони (NSRD) являє собою доку-
мент, який визначає цілі та правила 
процедури для громадських органі-
зацій, а на державному — досягнення 
стратегічної цілі відповідно до націо-
нальних інтересів.

Зміст цієї стратегії містить де-
тальні пропозиції, зокрема:

•	 комплексне	 використання	 по-
тенціалу всіх територій та пе-
рехід на спільне управління;

•	 стимулювання	 конкуренто-
спроможності на регіональ-
ному, національному та між-
народному рівні, а також 
підтримки діяльності з розпо-
всюдження процесів іннова-
ційного розвитку;

•	 підвищення	 територіальної	
згуртованості як на національ-
ному, так і на регіональному 
рівні, в тому числі шляхом 
створення функціональних 
відносин;

•	 досягнення	 більшої	 ефектив-
ності заходів, що здійснюються 
в рамках регіональної політики;

•	 впровадження	 комплексної	
системи інтеграції та коорди-
нації державної політики, яка 
здійснює значний територіаль-
ний вплив та узгоджується з 
цілями регіональної політики, 
що визначені для конкретних 
територій;

•	 відхід	 від	 централізованої	
моделі управління (“звер-
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ху–вниз”) на користь запро-
вадження багаторівневої сис-
теми управління, зокрема за 
рахунок впровадження нових 
форм партнерства і координа-
ції на основі територіального 
договору;

•	 раціоналізація	 системи	 управ-
ління державної політики і 
фінансування шляхом визна-
чення найбільш ефективного 
рівня надання державних по-
слуг;

•	 підвищення	 ефективності	 ре-
гіональної політики на основі 
планування та прогнозування;

•	 моделювання	 регіональної	
економічної системи та роз-
робка багаторічного фінансо-
вого плану через державні та 
територіальні договори [17]. 

Нова регіональна політика Поль-
щі забезпечує належне включення 
завдань держави в галузі розвитку у 
просторовому контексті, з одного бо-
ку, і повне включення просторових 
диференціювань різних факторів роз-
витку — з другого. Результатом таких 
цілеспрямованих заходів є ефективна 
підтримка у процесі підвищення кон-
курентоспроможності держави. Тому 
ефективність регіональної політи-
ки визначається досягненням цілей 
щодо рівня регіонального розвитку, 
шляхом ефективного використання 
його потенціалу.

У Бельгії питання регіональної 
політики розглядаються на регіо-
нальному рівні. Рішення про на-
дання допомоги певним регіонам 
приймаються регіональною адміні-
страцією (для великих проектів), ін-
ші рішення приймаються Регіональ-
ним Міністром економіки.

Пріоритетним напрямом у цій 
сфері є розробка Національної стра-
тегії сталого розвитку на основі вза-
ємодії та координації між федераль-
ним урядом, регіональними органами 
влади та громадськістю. Прийняття 
Національної стратегії сталого розви-
тку (НССР) визначає основні засади 
взаємодії як на федеральному, так і 
субнаціональному рівнях, яка перед-
бачає більш тісну співпрацю і чітку 
координацію управлінської діяльнос-
ті. З квітня 2012 року була створена і 
постійно діє міжвідомча конференція 
з питань сталого розвитку. У квітні 
2014 року проект НССР був затвер-
джений усіма міністрами, що вклю-
чає довгострокове бачення розвитку 
Бельгії [18].

Регіональна політика Швеції 
спрямована на забезпечення рівно-
мірності розвитку та підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, 
а також — забезпечення добробуту 
громадян і належної якості соціаль-
них послуг на всій території країни. 
Вона охоплює всі регіони Швеції і 
базується на програмах регіональ-
ного розвитку [19]. Головними 
складовими регіональної політики 
є політика вирівнювання та участь 
держави у виконанні регіональних 
інвестиційних проектів. Намір поля-
гає в тому, щоб зробити свій внесок 
у розвиток регіональної політики, 
а основною метою — стимулюван-
ня розвитку в усіх частинах країни 
з більш сильною місцевою та регіо-
нальною конкурентоспроможністю. 
Стратегія містить три пріоритетні 
напрями: зниження рівня безробіття 
до 2020 року, досягнення національ-
них екологічних цілей і подолання 
розриву гендерної рівності. 
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Стратегія визначає чотири со-
ціальні проблеми — демографічний 
розвиток; глобалізація; клімат та 
стан навколишнього середовища; 
соціальну згуртованість. Пріоритет-
ною діяльністю уряду до 2020 ро-
ку визначено: інновації та розвиток 
бізнесу; створення сприятливого ін-
вестиційного клімату; встановлення 
конструктивного діалогу між орга-
нами влади та громадськістю; міжна-
родне співробітництво. 

Інтеграційний напрям регіональ-
ної політики передбачає інтеграцію 
знизу, що здійснюється за ініціати-
ви органів управління регіонів, та 
інтеграцію зверху, що здійснюється 
урядом країни. Так, у Швеції за-
проваджено державну регіональну 
політику, спрямовану на формуван-
ня міцного підґрунтя самостійного 
розвитку регіонів, насамперед — на 
основі їх переваг і власного еконо-
мічного потенціалу. Безперечно, 
що головними інструментами за-
значеної політики є вирівнювання 
доходів і витрат регіонів, надання 
їм дотацій, а також участь держави 
у фінансуванні інвестиційних про-
ектів, що сприяють зміцненню кон-
курентоспроможності регіонів як 
на внутрішньому, так і на зовнішніх 
ринках [20].

Основними чинниками, що ха-
рактеризують регіональну політику 
зарубіжних держав, є:

•	 програма	інвестицій	або	розви-
тку — багаторічна стратегічна 
програма;

•	 створення	рівних	умов	для	біз-
несу;

•	 стратегії	 розвитку	 регіонів	
є адаптованими до місцевих 
умов;

•	 створення	 сприятливого	 се-
редовища для інвестиційної ді-
яльності;

•	 впровадження	 програмно-
цільо вого методу бюджетного 
планування;

•	 міжнародна	 координація	 та	
співпраця;

•	 економіка	агломерацій	та	урба-
нізація;

•	 інституціональна	підтримка;
•	 багаторівневе	 управління	 то-

що.
Існує ряд інструментів, які мають 

різне значення для різних держав. З 
точки зору історичного розвитку ви-
діляють п’ять великих класів управ-
лінських інструментів:

•	 кошти,	що	йдуть	на	стримуван-
ня розміщення нових підпри-
ємств у перенаселених регіо-
нах;

•	 просторовий	 розподіл	 діяль-
ності держави в галузі еконо-
мічного розвитку;

•	 стимулювання	діяльності	ком-
паній шляхом фінансової під-
тримки;

•	 формування	інфраструктури;
•	 “м’які”	заходи	по	стимулюван-

ню регіонального розвитку.
Висновки та перспективи подаль-

ших досліджень. Значна увага, яка 
приділяється проблемам розвитку 
регіонів у зарубіжних країнах, є під-
твердженням того, що державна ре-
гіональна політика має розглядатися 
як один з найважливіших механіз-
мів забезпечення сталого розвитку 
регіонів з відповідною підтримкою 
регіональних ініціатив. Формування 
і реалізація державної регіональної 
політики має відбуватись на осно-
ві просторового планування, з ура-
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хуванням досвіду та відповідно до 
стандартів регіональної політики 
зарубіжних держав, що прискорить 
інтеграцію української економіки в 
європейський економічний простір 
та інтеграції України у Європейське 
співтовариство.
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осНоВНІ НАПРЯми сВІтоВих тЕоРІй  
“НоВого ПУБЛІЧНого УПРАВЛІННЯ”  

(1980–2016 рр.)

Анотація. Висвітлено напрями сучасних світових досліджень “нового пу-
блічного управління” (NPM) в розрізі 1980–2016 рр. Проаналізовано існую-
чі дослідження вітчизняних вчених з питань впливу “глобальної демократії” 
на розвиток системи державного управління перехідних суспільств, під-
вищення ефективності діяльності державних службовців, щодо проблеми 
взаємозв’язку громадського суспільства та державної бюрократії, щодо ролі 



66

і місця публічного адміністрування в системі місцевого самоврядування та 
деяких інших. Окреслено правові основи щодо запровадження NPM в Укра-
їні. Визначено необхідність проведення контент-аналізу теоретичних основ 
“нового публічного управління” задля запровадження та розвитку “нового 
публічного управління” (NPM) в Україні відповідно до світових тенденцій.

Ключові слова: публічне управління, нове публічне управління (NPM), 
державне управління, світові теорії NPM, моделі державного управління, 
глобалізм, бюрократія 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНиЯ МиРОВЫХ ТЕОРиЙ  
“НОВОГО ПУБЛиЧНОГО УПРАВЛЕНиЯ” (1980–2016 гг.)

Аннотация. Раскрыты направления современных мировых исследова-
ний “нового государственного управления” (NPM) за период 1980–2016 гг. 
Проведен анализ существующих исследований отечественных ученых по 
вопросам влияния “глобальной демократии” на развитие системы государс-
твенного управления переходных обществ, повышения эффективности де-
ятельности государственных служащих, по проблемам взаимосвязи граж-
данского общества и государственной бюрократии, роли и места публичного 
администрирования в системе местного самоуправления, и некоторым дру-
гим. Очерчены правовые основы внедрения NPM в Украине. Определена 
необходимость проведения контент-анализа теоретических основ “нового 
публичного управления” с целью внедрения и развития “нового публичного 
управления” (NPM) в Украине в соответствии с мировыми тенденциями.

Ключевые слова: публичное управление, новое публичное управление 
(NPM), государственное управление, мировые теории NPM, модели госу-
дарственного управления, глобализм, бюрократия.

MAIN TRENDS OF WORLD’S THEORIES OF  
“NEW PuBLIC MANAGEMENT” (1980–2016)

Abstract. This article considers the problem of “New Public Management” 
(NPM). The analysis of some foreign researcher works made it possible to distin-
guish the stages of NPM development. The analysis of existing research of local 
scientists from the questions of the effects of “global democracy” on the develop-
ment of the system of public administration of the transient societies, improving 
of the efficiency of civil servants activity on the issue of the relationship of civil 
society and the state bureaucracy, on the role and place of public administra-
tion in the system of local government and some others is conducted. Outlined 
the legal basis to the implemention of the NPM in Ukraine. The necessity of a 
content analysis of the theoretical foundations of the “new public management” 
for the introduction and development of “new public administration” (NPM) in 
Ukraine in line with global trends.

Keywords: Public Administration, Public Management, New Public Man-
agement (NPM), NPM world’s theories, models of public administration, glo-
balism, bureaucracy. 
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Постановка проблеми. Світові 
теорії “нового публічного управлін-
ня” (NPM) розвиваються з кінця 
ХХ сторіччя. Питання централізації 
та децентралізації розглядаються з 
позицій аналізу особливостей дер-
жав світу, їх національних традицій, 
особливостей життя, розвитку на-
уки тощо. Виокремлюються певні 
класифікації NPM. При цьому, спо-
стерігається відмінність між кате-
горіальним апаратом вітчизняної та 
зарубіжної науки “державне управ-
ління”, “публічне управління”. Зо-
крема, у вітчизняній науці і практиці 
прийнято розглядати певний досвід 
окремої держави та запроваджувати 
його у вітчизняне публічне управлін-
ня. Втім, світовий досвід демонструє 
спрямованість наукових теорій на 
вироблення власної системи NPM, 
яка не вступає у протиріччя з загаль-
носвітовими тенденціями і сутністю 
NPM. У світі наголошується на інте-
лектуалізації публічного управління 
та адміністрування. 

У вітчизняній науці розглядають-
ся питання централізації та децен-
тралізації, партисипації, підвищення 
ефективності діяльності державних 
службовців, реінжинірингу, мене-
джеризму, аудиту тощо. Втім, немає 
цілісної вітчизняної теорії NPM, яка 
мала б відмінні риси від традицій-
ної теорії державного управління. 
Окрім того, чітко не визначена мето-
дологія вироблення та запроваджен-
ня системи NPM у вітчизняну науку 
і практику. Фактично у 2016 році 
спостерігається відставання вітчиз-
няної науки та практики від багатьох 
розвинених держав світу. Саме тому 
спостерігаються проблеми із запро-
вадженням системних змін в Україні 

та її приєднання до світових розви-
нених держав.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Окремі елементи світової 
системи NPM досліджені у вітчиз-
няній науці. Так, Р. В. Войтович [15] 
приділяє увагу впливу “глобальної 
демократії” на розвиток системи дер-
жавного управління перехідних сус-
пільств, підкреслюючи важливість 
конкурентної політики ефективнос-
ті для їх розвитку. В. Д. Бакумен-
ко, С. А. Попов [13] обґрунтовують 
теоретико-методологічне забезпечен-
ня побудови парадигми інноваційно-
го розвитку суспільства на засадах 
сучасних концепцій соціального та 
державного (публічного) управлін-
ня, які нині є основою конструктив-
ного оновлення системи публічно-
го управління. О. Ю. Бобровська, 
А. С. Зєніна-Біліченко [14], розгля-
даючи питання щодо ролі і місця пу-
блічного адміністрування в системі 
місцевого самоврядування, зверта-
ють увагу на необхідність суттєвого 
підвищення якості управлінського 
ресурсу місцевого самоврядування 
та системних модернізаційних змін 
в організації публічного управління, 
у тому числі імплементування по-
вноважень і відповідальності органів 
публічної влади у функції місцевого 
самоврядування.

Необхідними умовами забез-
печення ефективності державного 
управління, як зазначає Л. Л. При-
ходченко [16] у своїх працях, є: наяв-
ність достатніх ресурсів державного 
управління, розподіл яких має відбу-
ватися відповідно до цілей діяльнос-
ті органів влади; використання су-
часних управлінських технологій, як 
об’єктивне відтворення заданого ре-
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зультату; оцінювання, систематичне 
проведення якого надає змогу еко-
номічно, ефективно і результативно 
використовувати наявні ресурси у 
процесі досягнення бажаного стану 
об’єкта за умови включення безпо-
середніх акторів у процес пошуку 
резервів та можливостей; якість під-
готовки кадрів.

Ю. Тишкун [17] узагальнює думку 
вітчизняних вчених щодо проблеми 
взаємозв’язку громадського суспіль-
ства та державної бюрократії в Украї-
ні і доходить висновку, що громадське 
суспільство спроможне істотно змен-
шити всевладдя бюрократії; відзнача-
ється також роль громадської думки 
та ЗМІ для виявлення і оприлюднен-
ня фактів корупції у професійному 
апараті державного управління.

Мета статті. Визначити основні 
світові тенденції сучасного “ново-
го публічного управління” (NPM) 
задля виявлення його перспектив в 
Україні. Для досягнення цієї мети 
було визначено кілька завдань: ви-
світлити напрями сучасних світових 
досліджень NPM (1980–2016 рр.); 
окреслити правові основи щодо за-
провадження NPM в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У 
1980-ті та 1990-ті роки відбулося 
великомасштабне переосмислення 
управління. Всі концепції до сьогодні 
ґрунтувалися на теоріях Вебера, Уіл-
сон, Тейлора [9]. Зарубіжними фахів-
цями наголошується, що ці концепції 
домінували більшу частину ХХ сто-
річчя. Але з приходом ери інформа-
ції в багатьох країнах світу почали 
шукати заміну традиційній моделі 
державного управління через те, що 
громіздка бюрократична система не-
спроможна повною мірою відповіда-

ти таким викликам нового часу, як: 
мобільність, миттєве реагування та 
володіння інформацією. Як наслідок 
з’явився новий термін “нове публічне 
управління”, що включає в себе ши-
рокий спектр методів, спрямованих 
на подолання неефективності, при-
таманній традиційній моделі держав-
ного управління. Виокремлюються 
традиційні та класичні підходи до 
суспільної адміністрації. З’явилися 
такі категорії, як: “менеджеріалізм”, 
“ринкова суспільна адміністрація”, 
“пост-бюрократична парадигма”, 
“підприємницький уряд” тощо. Но-
вий підхід до державного управління 
орієнтований на результати, акцен-
тує свою увагу на клієнтах, має певні 
значення “входів” та “виходів”.

У 1993 році науковці Філіппін 
[10] ретельно розглядають моделі 
реформ публічного (державного) 
управління (NPM) в азіатських дер-
жавах, акцентують увагу на моде-
лях суспільних реформ публічного 
управління та адміністрування у різ-
них державах: “уряд винахідників”; 
“реінжиніринг бізнес-процесів”. У 
період з 1995 по 1997 рік активно ви-
користовується термін “New Public 
Management”. Мова йде про уряди та 
роль державних лідерів і бюрократії 
в розвитку держави.

У 2001 році Роберт Бейн визна-
чає “нове публічне управління” як 
“…цілу колекцію тактик та стратегій, 
спрямованих на підвищення ефек-
тивності державного сектору…” [7]. 

З 2004 року світові науковці, зо-
крема у Німеччині [11], здійснюють 
порівняльний аналіз між “тради-
ційним” (Веберовським) публічним 
управлінням та “новим публічним 
управлінням” (R. Behn). Саме остан-
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нє спрямоване на вироблення стра-
тегії та тактики щодо підвищення 
ефективності державного сектору.

У 2008 році Італійські вчені [8] 
акцентують увагу на зростанні ад-
міністративних функцій та витратах 
на державний сектор у державах ЄС. 
Особливий акцент зроблено на межі 
публічного управління, органах пу-
блічного управління тощо. Приді-
ляється увага публічному характеру 
державного управління. Як приклад 
розглядається французька “служба 
громадської думки”. Розглядаються 
питання відносин між центром, пе-
риферіями та місцевими адміністра-
ціями в контексті публічного управ-
ління. Аналізуються теоретичні 
концепти Франції, Великобританії, 
Канади, Італії, Іспанії, США, Індії, 
Австралії, Німеччини, Австрії, Грузiї, 
Китаю, де відбувалися процеси як 
централізації, так і децентралізації 
в межах повноважень їх державних 
систем. При цьому важливими зали-
шаються проблеми розподілення по-
вноважень та форм співробітництва.

Перспективи світових науко-
вих досліджень у галузі публічного 
управління, як зазначають науковці 
США у 2012 році [12], стосуються та-
ких проблем державного управлін-
ня, як: глобалізм; спільне управління 
державами у ХХІ сторіччі; світове 
громадське управління; роль інфор-
маційних технологій в управлінні; до-
радча демократія та участь громад-
ськості; організація майбутнього; 
освіта та підготовка майбутніх лі-
дерів. Наголошується, що державне 
управління різнобарвне у світі, який 
швидко змінюється та глобалізуєть-
ся. Це передбачає велику кількість 
об’єктів та суб’єктів дослідження з 

різними типами та галузями знань. 
Мова йде про інтелектуальний роз-
виток державного — публічного 
управління. У світовій науці є дослі-
дження щодо моделей державного 
управління. 

Зміни, що відбуваються в укра-
їнському суспільстві, вимагають 
модернізації системи державного 
управління. Стратегія сталого роз-
витку “Україна-2020”, схвалена Ука-
зом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5/2015 [6], визначає 
децентралізацію та реалізацію ре-
форми державного управління як 
першочергові.

На шляху до децентралізації вла-
ди в Україні останнім часом при-
ймається багато законодавчих актів 
(Закон України “Про засади дер-
жавної регіональної політики” [5], 
Закон України “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад” 
[4], Закон України “Про внесення 
змін до Бюджетного кодексу Укра-
їни щодо реформи міжбюджетних 
відносин” [1], Закон України “Про 
внесення змін до Податкового ко-
дексу України та деяких законодав-
чих актів щодо податкової реформи” 
[2], інші законодавчі акти України з 
питань реформування бюджетної та 
податкової систем).

Закон України “Про державну 
службу” [3], прийнятий 10 грудня 
2015 року, визначає принципи, пра-
вові та організаційні засади забез-
печення публічної, професійної, по-
літично неупередженої, ефективної, 
орієнтованої на громадян державної 
служби, яка функціонує в інтересах 
держави і суспільства.

Віддаючи належне їх надзвичай-
ній актуальності, слід підкреслити, 
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що для їх впровадження потрібна 
велика і кропітка робота по визна-
ченню закономірностей, особливос-
тей, тенденцій і основних чинників 
розвитку публічного управління та 
адміністрування як у державах світу, 
так і в Україні.

Висновки. Наявна модель дер-
жавного управління України не від-
повідає стратегічному курсу країни, 
спрямованому до європейських стан-
дартів демократичного врядування, 
через неефективність, надмірну цен-
тралізацію, схильність до корупції. 
Актуальною і соціально значущою 
є проблема формування “нового пу-
блічного управління” (NPM) як сис-
теми, враховуючи національні тради-
ції та вітчизняний досвід розбудови 
системи публічного управління та 
адміністрування, що має змінити ді-
яльність органів державної влади та 
якості наданих державою послуг, що 
відповідають сучасним вимогам сус-
пільства. Основою цього процесу ма-
ють стати розроблені концептуальні 
основи “нового публічного управлін-
ня” (NPM) в Україні сформовані на 
основі порівняльного аналізу світо-
вих доктрин, концепцій та теорій йо-
го розвитку.

Подальші розвідки будуть спрямо-
вані на проведення контент-аналізу 
теоретичних основ “нового публіч-
ного управління” задля запроваджен-
ня та розвитку “нового публічного 
управління” (NPM) в Україні у від-
повідності до світових тенденцій.
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ЕкоЛогІЧНий АсПЕкт РЕАЛІЗАцІЇ  
ДЕРЖАВНоЇ УтиЛІЗАцІйНоЇ ПРогРАми  

АВтотРАНсПоРтНих ЗАсоБІВ

Анотація. Проаналізована державна програма з утилізації автотран-
спортних засобів. Розглянуті її недоліки в аспекті негативного впливу на на-
вколишнє природне середовище. Визначені перспективні напрями наукових 
досліджень щодо зменшення негативного впливу на довкілля, що виникає 
від функціонування автотранспортного комплексу, зокрема утилізаційних 
заходів. 

Ключові слова: утилізація автотранспортних засобів, раціональне при-
родокористування, державне управління автотранспортним комплексом, 
ресурсозбереження.

ЭКОЛОГиЧЕСКиЙ АСПЕКТ РЕАЛиЗАции  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УТиЛиЗАциОННОЙ ПРОГРАММЫ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация. Проанализирована государственная программа по утилиза-
ции автотранспортных средств. Рассмотрены ее недостатки в аспекте не-
гативного воздействия на окружающую среду. Определены перспективные 
направления научных исследований по уменьшению негативного влияния 
на окружающую среду, возникающее от функционирования автотранспорт-
ного комплекса, в частности утилизационных мероприятий.

Ключевые слова: утилизация автотранспортных средств, рациональ-
ное природопользование, государственное управление автотранспортным 
комплексом, ресурсосбережение.

ECOLOGICAL ASPECTS OF STATE uTILIZATION  
PROGRAM OF VEHICLES

Abstract. National program from the utilization of vehicles is analyzed. Its 
shortcomings in terms of the negative impact on the environment are considered. 
The perspective directions of scientific researches due to the reducing of the 
negative impact on the environment that arises from the operation of the motor 
sector, including utilization measures are determined.

Keywords: recycling of vehicles, environmental management, public 
administration motor complex resource.

Постановка проблеми. В остан-
ні три десятиріччя проблеми навко-
лишнього природного середовища 
набули подвійної актуальності. За-

гострилися (прискорились та збіль-
шились у масштабі) процеси забруд-
нення довкілля. Одними з головних 
“винуватців” екологічного колапсу 
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як у нашій країні, так і за її межами 
є автомобільний транспорт. Експлу-
атація автомобільного транспорту 
супроводжується двома умовами: 
шкідливим впливом на довкілля та 
користю, яку надає автомобільний 
транспорт у повсякденному житті. 
Негативний вплив на навколишнє 
природне середовище обумовлений, 
по-перше, надходженням шкідливих 
речовин до атмосферного повітря 
при безпосередній його експлуата-
ції, а по-друге, негативним впливом 
на процес остаточного виснаження 
природних ресурсів у зв’язку з їх 
застосуванням при виробництві ав-
тотранспортних засобів. Щодо пер-
шого, то ця екологічна проблема є 
найбільш актуальним предметом на-
укових досліджень на сьогодні, тоді 
як кількісний та якісний стан при-
родних ресурсів, як одна з сучасних 
екологічних проблем автотранспорт-
ного комплексу користується мен-
шою популярністю при проведенні 
дослідницьких робіт. Екологічна 
проблема виснаження природних 
ресурсів ускладнюється низкою фак-
торів, серед яких слід виокремити 
наступні чинники — відсутність сис-
теми ремонтно-відновних робіт для 
сучасних автотранспортних засобів, 
що за своєю суттю є складовою з ра-
ціонального природокористування 
та деструктивний вплив програми з 
утилізації автотранспортних засобів, 
що впроваджується державою з ме-
тою збільшення виробничих обсягів 
національної автомобілебудівної га-
лузі, а як наслідок — отримання еко-
номічного ефекту від функціонуван-
ня галузі.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Екологічна про-

блематика функціонування автомо-
більного транспорту аналізувалась у 
роботах В. М. Мельника та Ф. В. Ко-
зака, Ю. О. Хегая, М. К. Шапочки та 
О. В. Лямцева та інших авторів, що 
охоплювали питання забруднення 
повітряного та водного басейнів, 
ґрунтового покриття продуктами 
експлуатації автотранспортних за-
собів, питання регулювання надан-
ня транспортних послуг як одного з 
методів управління природокорис-
туванням на автомобільному тран-
спорті, однак в екологічному аспек-
ті жоден з авторів не висвітлював 
проблеми вичерпання природних 
ресурсів, що пов’язані з функціону-
вання автотранспортного комплек-
су країни. 

Мета статті. Спрогнозувати ви-
никнення негативних екологічних 
тенденції щодо інтенсифікації ви-
черпання природних ресурсів, від 
впровадження державної програми 
з утилізації автотранспортних засо-
бів на державному рівні та запропо-
нувати загальні рекомендації щодо 
усунення негативного впливу на на-
вколишнє природне середовище. 

Виклад основного матеріалу. За 
останні п’ять років було вжито кіль-
ка спроб щодо реалізації програми з 
утилізації автотранспортних засобів 
(АТЗ) чи їх окремих компонентів 
на державному рівні. Основним під-
ґрунтям для цього стали, по-перше, 
системна криза, що охопила підпри-
ємства вітчизняної автомобільної 
промисловості, яку планується по-
долати збільшенням обсягів про-
дажу автотранспортних засобів, 
шляхом активного стимулювання 
автокористувачів до їх придбання 
(надання пільг при придбанні ново-



75

го АТЗ за рахунок утилізації старо-
го). По-друге, менш значущою при-
чиною цього є стрімке погіршення 
якості навколишнього природного 
середовища, внаслідок збільшення 
кількості автомобільних звалищ, 
переважно несанкціонованого типу, 
кількості автотранспортних засобів, 
що простоюють без руху у ме жах міст 
та забруднюють довкілля. Загально-
відомим є той факт, що у цілому по-
дальша експлуатація автотранспорт-
ного засобу неможлива, якщо час 
простою останнього без руху (засто-
сування за прямим призначенням) 
досягає року і більше. Цей процес 
зумовлений впливом ряду факторів, 
насамперед впливом навколишнього 
природного середовища. По-третє, 
за результатами реалізації держав-
ної програми з утилізації очікується 
отримувати вторинну сировину (ме-
талургійний брухт) для підприємств 
металургійної галузі, що на сьогодні 
є технічно здійсненним і екологічно 
доцільним заходом з ресурсозбере-
ження. 

Реалізація державної програми з 
утилізації автотранспортних засобів 
зіткнулася з рядом перешкод, які ви-
рішити як у першу “хвилю” її реалі-
зації, так і у другу чергу не вдалося. 
Головним недоліком цієї програми, 
який де-юре (у нормативних доку-
ментах, які регламентують утиліза-
ційні заходи) був врахований, тоді 
як де-факто (у стадію фактичного 
виконання) достатньо опрацьова-
ний державним апаратом не був, є 
законодавча основа. Відзначимо, що 
регулювання діяльності з утилізації 
автотранспортних засобів регламен-
тується Законом України “Про ути-
лізацію транспортних засобів” [1], 

який визначає правові, економічні 
та організаційні заходи, однак лише 
умовно. Цим нормативним докумен-
том встановлені суб’єкти господарю-
вання, їхні обов’язки і вимоги до них, 
порядок передачі транспортних засо-
бів в утилізацію та ін., але водночас 
слід звернути увагу, що ці положення 
позначені лише документально, тоді 
як реальна структура зі збору тран-
спортних засобів, їх демонтажу не 
створена, відсутні технічні фахівці з 
виконання утилізаційних, розбірних 
робіт та ін. Найбільш значною не-
доробкою слід вважати відсутність 
фахівців, інфраструктури і технічної 
можливості щодо забезпечення еко-
логічно безпечного для навколиш-
нього природного середовища збору, 
зберігання і переробки найбільш не-
безпечних компонентів і рідин авто-
транспортних засобів — акумулято-
рів та технічних рідин. Аналізуючи 
цю програму, слід виділити і ще деякі 
екологічно небезпечні її аспекти, які 
не розглянуті державним апаратом.

Разом з економічною користю, що 
очікується отримати внаслідок про-
ходження автомобільною промис-
ловістю нового виробничого витку 
слід урахувати екологічний аспект, 
який зумовлений збільшенням на-
вантаження на навколишнє природ-
не середовище, що призводить до 
зростання експлуатації природних 
ресурсів (насамперед покладів ме-
талорудних корисних копалин) при 
збільшенні обсягів виробництва но-
вих автотранспортних засобів, це 
по-перше. По-друге, як законодавчо, 
так й організаційно не передбачені 
питання екологічної безпеки при ви-
конанні утилізаційних робіт небез-
печних компонентів, таких як аку-
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муляторні батареї, шини, технічні 
рідини тощо, це по-друге. Виходить, 
що впровадження утилізаційної про-
грами на державному рівні спря-
мовано лише на поліпшення суто 
економічного клімату у галузі авто-
мобілебудування у короткостроко-
вій перспективі

Аналізуючи державну утилізацій-
ну програму в екологічній площи-
ні зауважимо, що подолання кризи 
автомобілебудівною галуззю є ви-
правданим та необхідним кроком 
з боку держави. Разом з тим, такий 
захід економічного розвитку країни 
є доволі радикальним, оскільки це 
пов’язано з інтенсивним природо-
користуванням. Віддаючи належне 
спробі державного апарату щодо під-
няття іміджу автомобільної промис-
ловості як у середині країни, так і за 
її межами необхідно визнати, що у 
найближчому майбутньому необхід-
но очікувати інтенсифікації процесу 
виснаження природних ресурсів у 
країні, якщо дотримуватися обра-
ної програми з утилізації автотран-
спортних засобів. 

З викладеного слід зробити ви-
сновок стосовно недоліків обрано-
го курсу, де державним апаратом 
визнається кризове становище на-
ціональної автомобілебудівної про-
мисловості, яке пропонується по-
долати за рахунок впровадження 
утилізаційної програми на держав-
ному рівні. Однак реалізація цього 
управлінського рішення не враховує 
низки недоліків, які негативно впли-
ватимуть на довкілля у майбутньому. 
Зважаючи на інтенсивний характер 
природокористування, який є похід-
ною державної програми з утилізації 
та різноманітних спроб з підтримки 

національної автомобільної промис-
ловості (які до результату, що очі-
кувався не призвели) [2] необхідно 
запропонувати наукові пропозиції 
щодо подолання або зменшення на-
вантаження як на природні ресурси, 
так й на навколишнє природне се-
редовище взагалі.

Висловлюючи власну думку за-
уважимо, що поряд з розвитком ав-
томобілебудівної галузі необхідно, 
враховуючи й екологічний аспект 
(раціональне природокористування 
та охорона навколишнього природ-
ного середовища) функціонування 
галузі, прикладати зусилля (забез-
печувати законодавчо та науково) 
до розбудови автомобілеремонтної 
бази у країні. Проте на сьогодні від-
сутні механізми усунення негатив-
ного впливу на навколишнє природ-
не середовище (насамперед процес 
виснаження природних ресурсів) 
у зв’язку з функціонуванням авто-
мобілебудівної галузі. Слід дода-
ти, що це питання слід розробляти 
комплексно, застосовуючи державне 
управління у цілому до автотран-
спортного комплексу, який вбирає 
у себе кілька галузей та підгалузей, 
по-перше автомобілебудування та 
галузь автомобільного транспорту. 
Для зменшення навантаження на 
природні ресурси необхідно впрова-
джувати заходи з ресурсозбереження 
(матеріало- та енергозбереження) на 
автомобільному транспорті під час 
експлуатації автотранспортних за-
собів шляхом проведення ремонтно-
відновних робіт, що можна охаракте-
ризувати як складові раціонального 
природокористування у галузі. Крім 
цього, розвиток авторемонтної галу-
зі у державі стане джерелом додатко-
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вих фінансових надходжень до бю-
джету країни та прямо пропорційно 
буде збільшуватись обсяг реалізації 
продукції національних підприємств 
з виготовлення автотранспортних 
засобів та компонентів до них. 

Розглядаючи складові державно-
го механізму зі зменшення/усунення 
негативного впливу можна визначи-
ти, що його комплексний характер 
виявляється в одночасному застосу-
ванні заходів з утилізації автотран-
спортних засобів, заходів з поліпшен-
ня показника ремонтопридатності 
сучасних транспортних засобів, що 
закладається на етапі його проекту-
вання, заходів з ресурсозбереження 
(ремонтно-відновні роботи в умо-
вах авторемонтних заводів), а також 
низка економічно-правових важелів 
механізму. На сьогодні у цьому век-
торі змістовних наукових досліджень 
не проводиться, однак існують фраг-
ментарні наукові роботи щодо ути-
лізаційних робіт та заходів з ресур-
созбереження, які є відособленими 
пропозиціями-розробками та не вза-
ємозумовлені і взаємопов’язані між 
собою в єдину систему раціонального 
природокористування в автотран-
спортному комплексі. Таким чином, 
запропоновані складові комплексно-
го механізму державного управління 
необхідно визнати перспективним 
напрямом подальших наукових до-
сліджень щодо раціонального приро-

докористування в автотранспортно-
му комплексі. 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Визначені завуальо-
вані недоліки державної програми з 
утилізації автотранспортних засобів, 
що пов’язані з виникненням низки 
екологічних загроз, що впливають на 
інтенсифікацію процесу виснаження 
природних ресурсів (металорудних 
корисних копалин). Загальнорозгля-
нутий один із способів управління 
державою процесом раціонального 
природокористування при функціо-
нуванні автотранспортного комплек-
су (позитивно впливає на якісні та 
кількісні показники вмісту покладів 
корисних копалин, наділений рисами 
ресурсо збереження та складовими з 
охорони навколишнього природного 
сере довища), що засновується на роз-
робці комплексного механізму раціо-
нального природокористування.
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сПЕцифІкА ЗАстосУВАННЯ тоПоЛогІЧНого 
ПІДхоДУ До фоРмУВАННЯ соцІАЛЬНоЇ 

ЗВ’ЯЗНостІ В ДЕРЖАВІ

Анотація. У статті розглянуто специфіку застосування топологічного 
підходу до формування соціальної зв’язності в державі. Проаналізовано три 
основних методи формування соціальної зв’язності в державі — топологіч-
ний, смисло-утворюючий і модельний, їх переваги і недоліки, передумови їх 
застосування, а також взаємозв’язок між ними. Обґрунтовано провідну роль 
топологічного підходу як композиції при формуванні соціальної зв’язності 
в державі. З цих позицій розкрито основні топоси соціальної зв’язності, які 
розділені на дві групи: постійні й змінні. При цьому постійні топоси асоційо-
вані з формою, а змінні — з вмістом соціальної зв’язності в державі. Розкри-
то тектоніку соціальної зв’язності в державі як фіксований взаємозв’язок її 
постійних і змінних топосів.
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Ключові слова: держава, соціальна зв’язність, топологічний підхід, ме-
тоди формування соціальної зв’язності в державі, тектоніка соціальної 
зв’язності в державі.

СПЕциФиКА ПРиМЕНЕНиЯ ТОПОЛОГиЧЕСКОГО ПОДХОДА  
К ФОРМиРОВАНиЮ СОциАЛЬНОЙ СВЯЗНОСТи  

В ГОСУДАРСТВЕ

Аннотация. В статье рассмотрена специфика применения топологи-
ческого подхода к формированию социальной связности в государстве. 
Проанализированы три основных метода формирования социальной связ-
ности в государстве: топологический, смыслообразующий и модельный, 
их преимущества и недостатки, предпосылки их применения, а также вза-
имосвязь между ними. Обоснована ведущая роль топологического подхода 
как композиции при формировании социальной связности в государстве. С 
этих позиций раскрыты основные топосы социальной связности, которые 
разделены на две группы: постоянные и переменные. При этом постоянные 
топосы ассоциированы с формой, а переменные — с содержанием социаль-
ной связности в государстве. Раскрыта тектоника социальной связности в 
государстве как фиксированная взаимосвязь ее постоянных и переменных 
топосов. 

Ключевые слова: государство, социальная связность, топологический 
подход, методы формирования социальной связности в государстве, текто-
ника социальной связности в государстве.

THE SPECIFICS OF IMPLEMENTING THE TOPOLOGICAL 
APPROACH FOR FORMING SOCIAL  

COHESIVENESS IN A STATE

Abstract. The specifics of implementing the topological approach for 
forming social cohesiveness in a state are considered in the article. The three 
basic methods of forming the social cohesiveness in a state are analyzed there: 
topological, sense forming and modeling methods, also their advantages and 
disadvantages, preconditions of use, interrelation among them are analyzed in 
the article. The leading role of the topological approach as a composition during 
forming the social cohesiveness in a state is proven there. The main toposes 
of the social cohesiveness are detailed in the article, they are divided on the 
two groups: permanent and variable ones. Alongside with it, permanent toposes 
are associated with a form, variable toposes are associated with a context of 
the social cohesiveness in a state. The tectonics of the social cohesiveness in a 
state is determined as the fixed interrelation among its permanent and variable 
toposes. 

Keywords: a state, social cohesiveness, topological approach, methods of 
forming the social cohesiveness in a state, tectonics of the social cohesiveness in 
a state. 
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Постановка проблеми. Держа-
ва — це ціле, в якому, як його части-
на, присутня людина. Буття держави 
як цілого найбільш об’ємно розкри-
вається через модальності І. Кан-
та: “можливість — неможливість”, 
“існування — неіснування”, “необ-
хідність — випадковість” [1, с. 111]. 
Кожна з цих модальностей, по суті, 
є “топосом”1 в давньогрецькому ро-
зумінні. Таким чином, дані модаль-
ності — це найбільш узагальнений 
варіант топологічного методу до роз-
гляду сутності держави.

Свого часу Платон показав ви-
ключне значення “ейдосів” — ідей у 
формуванні і розвитку держави. Він 
ототожнював мистецтво управління 
державою “з умінням бачити благо 
і здійснювати до нього сходження”, 
оскільки “...ідея (ейдос) блага — ось 
це найважливіше знання; через неї 
стають придатними і корисними 
справедливість і все інше” [2, с. 246]. 
Причому благо малося на увазі ви-
ключно з точки зору держави, тому 
як “і справедливою... окрема людина 
буває таким же чином, яким здій-
снюється справедливість у державі” 
[2, с. 173]. У цьому і є головний сенс 
існування держави. І в цьому ж по-
лягає сутність смисло-утворюючого 
методу у вивченні держави.

Згідно з природною теорією дер-
жави її духовне начало є неминучою 
функціональною основою, в той час 
як матеріальне начало є варіативним 
і мінливим предметним наповне-
нням. У зв’язку з цим при розгляді 
держави особливої актуальності на-
буває модельний метод, спрямова-

1  Топоси (від грец. topos – місце) – це осно-
вні елементи топологічного методу.

ний на “створення та вивчення сис-
тем, які є функціонально подібними, 
хоча і реалізованих на різних матері-
альних носіях” [3, с. 143].

Розуміння держави як форми 
буття розкривається також і через 
вчення про цілі, тобто телеологію, 
яка розглядає речі тільки з точки 
зору їх доцільності. При цьому іма-
нентна телеологія припускає, що ме-
та полягає в самих речах (ентелехія). 
Дійсно, згідно з природною теорією 
держави метою її існування є вона 
сама. В межах іманентної телеології 
Г. В. Лейбніц ввів поняття наперед 
встановленої гармонії, згідно з яким 
кожна частина (монада) цілого вза-
ємодіє для досягнення мети вселен-
ського узгодження [4]. Такою метою 
для соціуму є існування держави, ця 
мета зв’язує індивідів соціуму воєди-
но, таке єднання як явище можна на-
звати соціальною зв’язністю.

Перманентні спроби пост-кла-
сичної філософії відірвати існуван-
ня держави від існування індивідів, 
протиставити їх один одному вкрай 
негативно позначаються на процесі 
формування соціальної зв’язності в 
державі. У зв’язку з виникаючими 
труднощами, для подолання такого 
стану речей у державному будівни-
цтві, необхідно уточнення пізнання 
феномену соціальної зв’язності в дер-
жаві. У даному дослідженні це здій-
снюється за допомогою топологіч-
ного підходу. Витоки цього підходу 
сходять з давньо-китайської тополо-
гії, в контексті якої буття вимірюєть-
ся такими всеосяжними топосами, як 
Інь і Ян, які єдині не за подібністю, а 
за просторовістю свого існування [5]. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Інтегральне дослідження 
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соціального простору в топологічно-
му ключі проведено П. Сорокіним, 
який, визнаючи багатовимірність 
соціального всесвіту, у своїй топо-
логії виділяє два його параметри — 
вертикальний і горизонтальний. На 
основі цих базових, на його думку, 
топологічних параметрів, які засто-
совуються до всіх без винятку су-
часних демократичних суспільств, 
Сорокін пропонує концепцію соці-
альної мобільності. Вертикальне і 
горизонтальне вимірювання визна-
чає, відповідно, два основних типи 
соціальної мобільності в сучасному 
суспільстві — горизонтальний і вер-
тикальний [6, с. 300–305, 374, 402–
403].

Описуючи топологію, Е. Гуссерль 
робить акцент на просторовості як 
полі згоди з іншими людьми, в ме-
жах феноменологічних пошуків ви-
токів топології [7].

Феноменологічне дослідження 
проблем буття в топологічному клю-
чі знайшло продовження в роботах 
М. Хайдеггера. Однак топологія Хай-
деггера істотно інша. Гранично широ-
кий погляд Хайдеггера на простір дає 
можливість побачити в ньому струк-
туру, яка виробляє місцевість — міс-
цеутворюючий процес [8].

Топологія П. Флоренського ґрун-
тується на онтологічному тлума-
ченні соборності [9]. Розробка теми 
соборності приводить мислителя до 
пошуку способів того, як здійсню-
ється “збирання” людей в певній міс-
цевості”. Форма соборності розгля-
далася Флоренським, з одного боку, 
як соціальна єдність, з іншого — як 
онтологічне утворення.

У топології П. Н. Савицького роз-
вивається тема соборності, дослі-

джується її форма, робиться спроба 
пов’язати соборність з її конкретною 
реалізацією у певній місцевості, яка 
визначається як “місце розвитку”, в 
їх соборній взаємодії, що перегуку-
ється з роботами М. Хайдеггера [10].

У другій половині минулого сто-
ліття у Франції складається відга-
луження філософської антропології, 
яка претендує на становлення нового 
типу топологічного мислення. Це фі-
лософські положення, що належать 
французьким мислителям М. Фуко, 
Ж. Делезу, А. Бадью, Ж. Дерріда та 
ін. Засновником нової філософської 
топології вважається Ж. Дельоз. За-
мість традиційного розуміння мис-
лення Дельоз розробляє особливе 
розуміння мислення як топологічної 
реальності, де суб’єктивність розгля-
дається як смислова поверхня речей; 
топологія цієї сфери визначається 
складками смислів [11].

Перехід до нового топологічного 
типу мислення передбачає нові на-
укові методи, відмінні від традицій-
них, насамперед — топологічне мо-
делювання, яке інтерпретується як 
специфічний метод, відмінний від 
традиційного діалектичного синте-
зу. В [12] “топологією” називаються 
будь-які спроби створення виходить 
за межі суб’єкт-об’єктних відносин 
суб’єкта, що мають вигляд графічної 
або просторово-метафоричної фікса-
ції цієї категорії.

У роботі Н. А. Шматко розгля-
дається тема соціальної топології; 
зокрема, автором показано, що со-
ціальна топологія є, по-перше, ви-
вчення інваріантних соціальних 
властивостей у змінюваному просто-
рі багатовимірного статистичного 
розподілу активних властивостей ін-
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дивідуальних та колективних аген-
тів. По-друге, соціальна топологія, 
на думку автора, є структурою, де ці 
властивості виявляються в їх сукуп-
ності [13].

О. В. Суший метричні і тополо-
гічні властивості соціального про-
стору визначає як такі, що підкоря-
ються логіці циклічного розвитку. 
У контексті топології суспільного 
простору автором розглянута залеж-
ність інституційних форм державно-
го управління від соціокультурних 
впливів. 

У 2003 р. В. Савчуком введено і 
обґрунтовано термін “топологічна 
рефлексія”, яка визначається авто-
ром як метод сучасної філософії, що 
враховує нелінійний, але безперерв-
ний (топологічний) характер сучас-
ного мислення (рефлексії) [15; 16]. 
Цей філософський метод введений 
для того, щоб протиставити сучас-
не мислення класичному. Класичне 
мислення на відміну від сучасного 
має назву “оптична рефлексія”, що, 
на думку автора, вказує на зв’язок з 
епохою Просвітництва і попереднім 
йому картезіанством. 

У праці І. О. Кребель через то-
пологічну рефлексію показала, що 
думка Срібного століття — думка 
місцем, просторовою вбудованістю, 
викликає причетність реальності, 
завдяки чому сама реальність стає 
будинком, космосом, в якому кожна 
річ — на своєму місці, має свій сенс.

У цьому дослідженні тополо-
гічний підхід розглядається як ме-
тодологічний напрям у парадигмі 
державного будівництва. Цілі і за-
вдання топологічного підходу для 
цього дослідження полягають у роз-
робці методів, які використовуються 

для опису і пояснення природи над-
складного об’єкта, який конструю-
ється, — соціальної зв’язності в дер-
жаві. При цьому важливо, на наш 
погляд, показати, що як уявлення 
про об’єкт, так і сам об’єкт, який ро-
зуміється “як особлива організова-
ність”, визначаються не стільки йо-
го об’єктивними характеристиками, 
скільки методами мислення і діяль-
ності [18, c. 744].

Метою даної статті — розглянути 
специфіку застосування топологіч-
ного підходу до формування соці-
альної зв’язності в державі.

Виклад основного матеріалу. 
Спираючись на розглянуті методи 
пізнання сутності держави і суть 
соціальної зв’язності, можна ствер-
джувати, що основою застосування 
топологічного підходу до форму-
вання соціальної зв’язності в дер-
жаві є кілька методів: топологічний; 
смисло-утворюючий; модельний.

Топологічний метод визначає, 
що пошук підстав для соціальної 
зв’язності здійснюється шляхом по-
рівняння просторового різноманіття 
варіантів, як можливих альтернатив-
них типів зв’язку між топосами2.

Перевага топологічного методу 
для державного будівництва полягає 
в тому, що він дає змогу відтворити 
картину цілого. Але такий підхід має 
серйозні обмеження: невідомість як 
остаточної структури топосів, так і 

2  Доречно підкреслити, що Аристотель 
топологічний метод застосовував як 
метод аналізу діалектичних проблем. 
Так, в “Аналітиках” Аристотель поси-
лається на “Топіку” вже на самому 
початку, коли розглядає питання діалек-
тичного судження [19, с. 4].
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зв’язків між ними. Тим самим, топо-
логічний метод оперує в межах мож-
ливого.

Смислоутворюючий метод має у 
своїй основі припущення, що фор-
мування соціальної зв’язності — це 
задача з багатьма невідомими, вклю-
чаючи як структуру топосів, так і 
зв’язки між ними, а її розв’язання ба-
зується на об’єднуючій ролі сенсу3. 
Таким чином, смислоутворюючий 
метод знімає наведене обмеження 
топологічного методу.

Зазначимо, що незважаючи на 
позначену перевагу смислоутворю-
ючого методу, у нього також спосте-
рігається серйозний недолік. Цей не-
долік пов’язаний з тим, що один і той 
самий смисл неминуче спотворюєть-
ся при сприйнятті через власний сві-
тогляд різними людьми4. Тому смис-
лоутворюючий метод схильний до 
негативного впливу суб’єктивного 
фактора5.

І, нарешті, модельний метод6 
формує певну модель взаємодії то-
посів, яка використовується як ме-
тодологічна основа для формуван-

3  У контексті феноменологічної онтоло-
гії Ж. П. Сартра, сенс сам володіє бут-
тям, на підставі якого він виявляється 
[20].
4  За К. Ясперсом, смисл не є сутнісною 
характеристикою психічних феноменів, 
навпаки — він у них вкладається самим 
індивідом, який його реалізує [21].
5  У 1937 р. Герхарт Гауптман, який запи-
сував вночі свої думки, записав наступ-
не: Більше немає сенсу (Es lohnt nicht 
mehr).
6  На думку В. Штоффа, модельний підхід 
спрямований на зниження суб’єктивності 
у процесі розгляду моделі як своєрідної 
форми дійсності [22].

ня соціальної зв’язності. Для цього 
використовуються інтелектуальні 
можливості, які оперують сукупніс-
тю знань (уявлень) тієї проблемної 
сфери, до якої належить конкрет-
на проблемна ситуація. При цьому 
інтелектуальні можливості мають 
орієнтуватися на творче вирішення 
завдань формування найбільш адек-
ватної моделі взаємодії топосів.

Найкращий результат форму-
вання соціальної зв’язності дає за-
стосування всіх трьох підходів у су-
купності для досягнення найбільш 
цілісної картини.

Так, топологічний метод дає змо-
гу порівняти різні конфігурації то-
посів і зв’язків між ними, зберігаючи 
водночас невизначеність їх реальної 
структури. Смислоутворюючий ме-
тод дає змогу зняти невизначеність у 
структурі топосів і зв’язків між ними 
через використання об’єднуючої ро-
лі смислу. Модельний метод спрямо-
ваний на опис характеру взаємодії 
між топосами в межах тієї чи іншої 
проблемної ситуації.

У межах модельного методу важ-
ливе значення має поняття установ-
ка. Поняття “установка” означає стан 
внутрішньої психічної готовності 
суб’єкта діяти певним чином у відпо-
відь на різні вияви соціального, еко-
номічного, зовнішнього і природного 
середовища. Зазначимо, що установ-
ка — це не вроджена властивість лю-
дини, а психологічна характеристика 
особистості, що набувається у проце-
сі навчання і подальшого життєвого і 
професійного досвіду. Установка роз-
кривається у співвідношенні свідомо-
го і підсвідомого.

Спільно з поняттям “установ-
ка” в модельному методі важливим 
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є поняття “мотивів”7. Мотиви — це 
чинники, якими в даних соціальних 
умовах визначається готовність ін-
дивіда до досягнення певної спільної 
мети, формує соціальну зв’язність. 
Таким чином, досягнення соціальної 
зв’язності значною мірою залежить 
від мотивів. Ці мотиви пов’язані з 
відношенням до спільної мети, мате-
ріальними міркуваннями, умовами 
життя, кліматом в соціумі, усвідом-
ленням своїх можливостей і держав-
ної значущості діяльності, задоволе-
ності нею.

Обмеженнями досягнення со-
ціальної зв’язності виступають від-
сутність гнучкості мислення, сила 
звички, вузькопрактичний підхід, 
надмірна спеціалізація, вплив іє-
рархії, побоювання критики, страх 
перед невдачею, лінощі і т. д. Соці-
альна зв’язність неможлива без ви-
сокого рівня розвитку загального та 
професійного інтелекту, культурного 
розвитку особистості, просторових 
представлень і уяви, здібностей до 
навчання та комунікації.

Тепер розглянемо передумови 
застосування смислоутворюючого 
методу. Сутнісною основою смисло-
утворюючого методу є передбачен-
ня, передбачуваність майбутнього, 
тобто випереджальне відображення 
існування і розвитку державного 
буття. Випереджальне відображен-
ня виникло як пристосувальна ре-
акція на основі запам’ятовування 
минулого досвіду і використання 

7  У контексті нашої тематики важливо 
зазначити, що закон мотивації, вперше 
виведений А. Шопенгауэром як причи-
на поведінки, є також і дороговказною 
ниткою етики [22].

його у процесі поточної життєдіяль-
ності.

У смислоутворюючому методі по-
няття “випереджаюче відображення” 
відіграє потрійну роль. Насамперед, 
випереджальне відображення вияв-
ляється як передбачення дійсності, 
як пристосування держави до умов, 
які змінюються. Далі випереджаль-
не відображення виступає як перед-
бачення результатів дії, необхідної 
для вирішення проблеми соціальної 
зв’язності. Зрештою, воно виступає 
як передбачення самої дії, як його 
модель для реалізації поставленої 
мети і отримання запланованого ре-
зультату. Також передбачення май-
бутнього визначається моделлю 
майбутнього, що демонструє тісний 
зв’язок смислоутворюючого та мо-
дельного методів.

Тривале існування соціальної 
зв’язності в державі неможливо без 
зіставлення тієї перспективи розви-
тку, яка оголошувалась раніше, з тим 
реальним результатом у державному 
будівництві, який оцінюється соціу-
мом. Цей момент — співвідношення 
перспективного і реального, — є ви-
рішальним для формування соціаль-
ної зв’язності. Чому? Тому що саме 
ступінь пов’язаності цих результа-
тів — перспективного і реального, — 
визначає чи об’єднання соціуму, або, 
навпаки, розкол [24].

Топологія соціальної зв’язності є 
відображенням множинності змісту 
держави. Сутність держави як ціло-
го і його втілення в реальність фор-
мують множинність змісту і способи 
організації соціальної зв’язності в 
державі. Оскільки існування держа-
ви має просторово-часовий характер, 
то і топологія соціальної зв’язності 
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також має той самий характер. При 
цьому просторово-часова ціліс-
ність держави визначає просторово-
часовий характер топології соціаль-
ної зв’язності.

Основним способом організації 
соціальної зв’язності в державі є ко-
лективна діяльність. Тому вона за-
ймає центральне місце в топології 
соціальної зв’язності. Поряд з понят-
тям “колективної діяльності” важли-
вим елементом топології соціальної 
зв’язності є поняття “смислу”. Тим 
самим виявляється тісний зв’язок 
топологічного і той самий методів 
у формуванні соціальної зв’язності. 
Третім важливим елементом топо-
логії соціальної зв’язності є поняття 
“ситуації”. Тим самим простежуєть-
ся тісний зв’язок топологічного і мо-
дельного методів у формуванні соці-
альної зв’язності.

Перераховані три елементи відо-
бражають постійну частину, або ядро 
соціальної зв’язності. Змінну частину 
соціальної зв’язності формують такі 
елементи її топології, як індивідууми, 
їх групи, соціальні інститути, куль-
турні традиції. Множинність груп ін-
дивідуумів задається такими понят-
тями як страти, класи, верстви, нації 
і т. д. До категорії “соціальних інсти-
тутів” належать такі явища, як сім’я, 
охорона здоров’я, освіта, політичні 
партії, всі гілки влади в державі (ви-
конавча, законодавча і судова) і т. д.

Ще більш різноманітною за зміс-
том є категорія “культурних тради-
цій”. До них відносяться соціально-
економічні уклади (ринкова та 
планова економіка, такі економічні 
парадигми як лібералізм, діріжизм і 
т. д.), суспільно-політичні формації 
(рабовласництво, феодалізм, капі-

талізм, соціалізм), типи соціально-
політичного устрою (монархія, рес-
публіка, олігархія і т. д.), традиції 
виховання, що втілюються у психо-
типах різних націй.

Формування соціальної зв’язності 
в державі відбувається як референція 
її окремих моментів, її окремих про-
явів. Інакше кажучи, безліч топосів і 
відносин між ними шикуються в пев-
ну пов’язану спільність, яка є пере-
думовою існування держави. Процес 
формування соціальної зв’язності в 
державі повинен бути гнучким. Ра-
зом з тим це не повинно перекреслю-
вати збереження цілісності держави.

Звідси необхідна така платформа 
формування соціальної зв’язності, 
коли форма є визначеною, а варію-
ється зміст. Платформа, при якій ці-
лісність держави забезпечується ста-
лістю форми і варіативністю змісту, 
визначається як композиція. 

Як форма цілого, композиція ви-
ходить з того, що цілісність не може 
бути зведена до складових її топосів, 
оскільки існування останніх є вто-
ринним щодо цілого. Тому компози-
ція являє собою “цілісне поле”, тобто 
форму, що охоплює зміст. 

У нашому випадку виявляється, 
що топологічний підхід формуван-
ня соціальної зв’язності і є компо-
зицією.

Дійсно, незмінну форму задають 
три зазначених елементи постій-
ної частини топології соціальної 
зв’язності: смисл; ситуація; колек-
тивна діяльність.

При цьому необхідну гнучкість 
топологічному підходу надає наяв-
ність у ньому змінної частини: інди-
віди; групи індивідів; соціальні ін-
ститути; культурні традиції.
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Таким чином, наявність як по-
стійної, так і змінної частини в ме-
жах топології соціальної зв’язності, 
дає змогу досягти варіативності 
змісту при сталості форми.

Таким чином два методи — смис-
лоутворюючий і модельний — на-
дають додаткову гнучкість процесу 
формування соціальної зв’язності. 
Так, смислоутворюючий метод 
включає в себе передбачення, пе-
редбачуваність майбутнього. Саме 
це передбачення формує контури 
майбутнього змісту і пов’язане з цим 
різноманіття його варіантів. Спира-
ючись на конкретну ситуацію в мо-
дельному методі за наявності їх без-
лічі можна досить широко варіювати 
зміст соціальної зв’язності.

Оскільки вище було обґрунтова-
но, що постійна частина топології 
соціальної зв’язності несе функцію 
формоутворення, що забезпечує збе-
реження незмінності форми, то далі 
розглянемо взаємозв’язок складових 
її трьох основних топосів з позицій 
державного буття.

Відповідно до сутності держави 
як природного феномена (за Аристо-
телем) [25], і як моральної субстанції 
(за Гегелем) [26], первинним є усві-
домлення сенсу соціальної зв’язності 
в контексті державного будівництва. 
Різноманіття державного буття від-
бивається в різноманітті ситуацій, що 
опредмечують соціальну зв’язність в 
державі. Заломлення сенсу соціаль-
ної зв’язності через конкретну ситу-
ацію державного буття є вихідною 
необхідною передумовою для успіш-
ного здійснення процесу колектив-
ної діяльності в державі.

У розглянутій методології фор-
мування соціальної зв’язності в дер-

жаві загальне поняття зворотного 
зв’язку набуває більш конкретного 
значення. Як було зазначено, ціліс-
ний характер процесу формування 
соціальної зв’язності в державі за-
безпечується домінуванням постій-
ної частини її топології над змінною. 
Існує серйозна небезпека між постій-
ною та змінною частинами топології 
соціальної зв’язності. Така небезпека 
може реалізуватися у випадку, якщо 
у процесі уточнення змісту соціаль-
ної зв’язності зрадити забуттю його 
форми. Щоб цього не сталося, необ-
хідно дотримуватися постійного зво-
ротного зв’язку між змістом і фор-
мою соціальної зв’язності в державі. 
При цьому такий зворотний зв’язок 
має забезпечуватися при уточненні 
змісту кожного топосу змінної час-
тини топології соціальної зв’язності 
в державі.

Разом з тим необхідно відзначи-
ти, що наявність зворотного зв’язку 
сама по собі не є гарантією збере-
ження незмінності форми соціальної 
зв’язності в державі. Річ у тім, що 
некоректний характер зворотного 
зв’язку від змінної частини тополо-
гії соціальної зв’язності до постій-
ної може призвести до викривлення 
сутності трьох основних топосів по-
стійної частини топології соціальної 
зв’язності в державі. Тому далі нам 
необхідно розглянути сутність цих 
трьох основоположних топосів соці-
альної зв’язності в державі.

З позицій природної (природ-
ничої) теорії держави, держава роз-
глядається як етичний принцип, 
ідея порядку, і, врешті-решт, онтоло-
гічно — як форма буття [27]. Таким 
чином, сенс соціальної зв’язності в 
державі також може бути ототожне-



87

ний з цими трьома позначеними ви-
ще ейдосами (ідеями, образами). Як-
що при розкритті змісту будь-якого 
з топосів змінної частини топології 
соціальної зв’язності в державі втра-
чається хоча б один з цих ейдосів, то 
це неминуче означає руйнування со-
ціальної зв’язності в державі, і, як на-
слідок, самої держави.

Наступний базовий топос — “си-
туація” — може бути ототожнений 
з поняттям “стан”. Стан — це кате-
горія, яка відображає специфічну 
форму реалізації буття, фіксує мо-
мент стійкості в зміну, розвиток, рух 
матеріальних об’єктів в певний мо-
мент часу за певних умов [28]. При 
цьому, зважаючи на те, що поняття 
“ситуації” і “стану” є інваріантним, 
то у формоутворюючому контексті 
поняття “ситуація” не повинне роз-
глядатися з змістовних позицій. З 
цих позицій повинні враховувати-
ся всього два види стану — “мож-
ливість” і “дійсність”. Нехтування 
будь-яким із цих двох типів станів 
неминуче веде до розриву бажаного 
і дійсного, і в підсумку, також як і в 
попередньому випадку, відбувається 
руйнування соціальної зв’язності в 
державі.

Останній, третій базовий топос — 
“колективна діяльність”, доцільно 
розглядати з позицій цільової спря-
мованості на результат, трактований 
як перехід від “дійсного” до “можли-
вого” стану в державі. В цьому кон-
тексті виявляється, що зворотний 
зв’язок має бути також і всередині 
постійної частини топології соціаль-
ної зв’язності в державі. Що тут ма-
ється на увазі? 

Тут мається на увазі, що успішне 
досягнення результату колективної 

діяльності вимагає безперервного 
моніторингу зворотного зв’язку від 
“можливого” стану держави до “дій-
сного”. Втрата такого зворотного 
зв’язку, як і в попередніх випадках, 
веде до неминучого руйнування со-
ціальної зв’язності в державі.

Спираючись на викладене, можна 
констатувати, що всі три базових то-
поси соціальної зв’язності — “смисл”, 
“ситуація”, “колективна діяль-
ність”, — є єдиним цілим. Відсутність 
або незадовільний стан будь-якого з 
цих трьох топосів автоматично озна-
чає відсутність соціальної зв’язності 
і цілісності держави.

Так, сама по собі наявність смис-
лу у вигляді трьох згаданих вище 
ейдосів — держави як ідеї порядку, 
як етичного принципу і як форми 
буття, не гарантує їх втілення в ре-
альність державного буття. Таке вті-
лення реалізується лише як підсу-
мок колективної діяльності в межах 
переходу від дійсного стану держави 
до можливого.

Разом з тим сама по собі наяв-
ність колективної діяльності як то-
посу соціальної зв’язності також не 
гарантує її безумовного досягнення. 
Так, усвідомлення єдиного смислу 
соціальної зв’язності індивідами та 
їх групами несе найважливішу функ-
цію впорядкування колективної ді-
яльності. Також варто відзначити, 
що необхідний перехід від дійсного 
стану до можливого, який є запору-
кою розвитку держави, не може бути 
досягнутий без усвідомлення єдино-
го смислу соціальної зв’язності інди-
відами та їх групами.

Розгляд питання динамічної під-
тримки соціальної зв’язності в дер-
жаві, тобто в часі, неминуче приво-
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дить нас до необхідності розгляду 
функції тектоніки в державі. Тек-
тоніка — це процес взаємодії смис-
лової і змістовної частин держави 
в межах цілого [27]. Тектоніка роз-
криває процес побудови змісту дер-
жави з дотриманням її цілісності. 
Таким чином, тектоніка є динаміч-
ним відображенням композиції. У 
контексті формування соціальної 
зв’язності тектоніка визначає по-
рядок розгортання змінної части-
ни топології соціальної зв’язності 
із збереженням іманентної форми 
постійної частини топології соці-
альної зв’язності, і з підтриманням 
зворотного зв’язку з нею.

Розглянемо порядок розгортан-
ня змісту соціальної зв’язності з по-
зицій тектоніки. Як зазначалося, 
змінна частина топології соціальної 
зв’язності, що розкриває її зміст, має 
підпорядковуватись постійній час-
тині топології соціальної зв’язності, 
яка розкриває її форму. Це означає, 
що стан будь-якого з чотирьох пере-
лічених вище змінних топосів (“ін-
дивіди”, “групи індивідів”, “соціальні 
інститути”, “культурні традиції”) по-
винен співвідноситися зі станом по-
стійних топосів соціальної зв’язності 
(“смисл”, “ситуація”, “колективна ді-
яльність”), тобто повинен підтриму-
ватися зворотний зв’язок.

Таке співвіднесення постійних і 
змінних топосів має виглядати так: 
спочатку фіксується поточний стан 
всіх чотирьох змінних топосів у 
контексті дійсності як складової по-
стійного топосу “ситуація”. Зокрема, 
виявляються найбільш чітко пред-
ставлені групи індивідів (страти, 
класи, касти та ін.), поточна конфігу-
рація соціальних інститутів і ступінь 

їх розвиненості, а також сукупність 
культурних традицій (соціально-
економічні уклади, суспільно-
політичні формації, типи соціально-
політичного устрою, національні пси-
хотипи).

Далі фіксується поточний стан 
всіх трьох постійних топосів. Зо-
крема, виявляється усвідомлення 
індивідами та їх групами немину-
щого смислу соціальної зв’язності в 
державі (етичний принцип, ідея по-
рядку, іманентність форми буття). 
Наприклад, з допомогою непрямого 
судження на підставі інтерпретації 
поведінки індивідів і їх груп з позицій 
об’єктивної відповідності усвідом-
лення смислу соціальної зв’язності 
з позицій природної теорії держави. 
Такі інтерпретації мають спрямову-
ватися на виявлення ступеня розки-
ду розуміння індивідами зазначених 
смислів соціальної зв’язності.

Що стосується другого постій-
ного топосу — ситуації, то його стан 
фіксується як ступінь розриву між 
можливим (бажаним) і дійсним (по-
точним) станами держави. При цьо-
му конкретні параметри бажаного 
стану держави можуть бути зібрані з 
розроблених і доступних на момент 
фіксації програмних і планових до-
кументів (планів та програм розви-
тку).

Стан третього постійного топо-
су — колективної діяльності, фіксу-
ється особливим чином — у вигляді 
динаміки, темпів просування від дій-
сного стану держави до можливого.

Припустимо, що в ході інтерпре-
тації поведінки індивідів виявлено 
значний розкид розуміння смислів 
соціальної зв’язності (по кожному з 
зазначених його трьох компонентів).
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Спираючись на досвід держав-
ного будівництва, праці філософів 
античності і сучасності, ми може-
мо констатувати, що існують два 
принципових типи коригуючих дій 
щодо змінних топосів, що відобра-
жають зміст соціальної зв’язності: 
роз’яснення, що відповідає сучасним 
принципам демократії, і примусова 
зміна лідерів, реконфігурація груп, 
жорсткість умов існування, що від-
повідає античному підходу в дусі 
Платона [2, книга V]. Слід зазначи-
ти, що в багатьох ситуаціях більш 
високу ефективність показує спіль-
не використання обох зазначених 
підходів.

Якщо розуміння смислів соціаль-
ної зв’язності зафіксований всереди-
ні однієї і тієї самої групи індивідів, 
то це означає або неясність вихідних 
установок соціальної зв’язності, ба-
гатозначність тлумачення всередині 
цієї групи, або психічну неготовність 
індивідів діяти певним чином у від-
повідь на різні вияви середовища. 
Зняття неясності установок соці-
альної зв’язності лежить у площині 
підвищення ефективності каналів 
комунікацій і/або більш чіткого 
формулювання положень соціальної 
зв’язності. Усунення психічної него-
товності індивідів лежить у площи-
ні виховання, посилення мотивації 
індивідів до досягнення спільних 
цілей, що формують соціальну 
зв’язність.

Якщо розкид розуміння смис-
лів соціальної зв’язності зафіксо-
ваний між різними групами інди-
відів, то це означає невідповідність 
державним смислам або установок 
соціальної зв’язності, типових пси-
хологічних характеристик в цих 

групах, або властивих їм мотивів 
поведінки. Зняття невідповідності 
установок групи індивідів смислам 
соціальної зв’язності пов’язано з 
роз’яснювальною роботою, спря-
мованою на зміну установок груп 
в потрібну сторону. Зняття моти-
вів невідповідності групи індиві-
дів смислам соціальної зв’язності 
пов’язано зі створенням для них та-
ких умов у державі, які б демонстру-
вали їм невірність їх мотивації, і, в 
кінцевому підсумку, змушували б їх 
змінити її в потрібному для держави 
напрямі.

Якщо в контексті аналізу топосу 
“ситуація” зафіксований значний 
розрив між можливим (бажаним) 
і дійсним станами держави, то це 
означає необхідність зміни конфігу-
рації соціальних інститутів, які по-
винні мінімізувати цей розрив.

Якщо в контексті аналізу топосу 
“колективна діяльність” зафіксовано 
суттєве зниження динаміки, темпів 
просування від дійсного стану дер-
жави до можливого, то це означає 
необхідність поступових змін у куль-
турних традиціях.

Особливо підкреслимо — по-
ступових, тому що різкі зміни 
соціально-економічних укладів, су-
спільно-політичних формацій, типів 
соціально-політичного устрою в іс-
торії цивілізації мали вигляд рево-
люцій, що завжди призводять до не-
гативних наслідків: великих жертв, 
психічних потрясінь, і, в підсумку, 
ще більших знижень темпів просу-
вання від дійсного стану держави до 
можливого. Що стосується зміни на-
ціональних психотипів, то зробити 
це швидко фізично неможливо через 
наявність численних обмежень, та-
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ких як інертність колективного мис-
лення, сила звичок в рамках устале-
ного менталітету, і т. п.

У підсумку, можна констатувати 
чітку відповідність між постійни-
ми і змінними топосами соціальної 
зв’язності. Топос “смисл” формує 
топоси “індивіди” і “групи індиві-
дів”, топос “ситуація” формує топос 
“соціальні інститути”, а топос “ко-
лективна діяльність” формує топос 
“культурні традиції”. Ця відповід-
ність і складає основу методології 
соціальної зв’язності. 

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. У дослідженні 
розглянуто специфіку застосування 
топологічного підходу до формуван-
ня соціальної зв’язності в державі, як 
методологічного забезпечення такої 
діяльності. Виявлено, що основни-
ми методами досягнення соціальної 
зв’язності в державі є топологічний, 
смислоутворюючий і модельний. 

Доведено, що топологічний ме-
тод визначає основи соціальної 
зв’язності через порівняння можли-
вих альтернативних типів зв’язку 
між топосами. Таким чином, топо-
логія соціальної зв’язності є відобра-
женням множинності змісту держа-
ви. Перевага топологічного методу 
полягає в тому, що він дозволяє від-
творити картину цілого. Недолік 
топологічного методу полягає в не-
відомості як остаточної структури 
топосів, так і зв’язків між ними.

За допомогою топологічного під-
ходу виявлені найбільш важливі 
елементи (топоси) топології соці-
альної зв’язності в державі: “колек-
тивна діяльність”, “сенс”, “ситуація” 
(як модальність). Ці топоси відобра-
жають постійну частину, або ядро со-

ціальної зв’язності. Змінну частину 
соціальної зв’язності формують такі 
топоси як “індивідууми”, “групи ін-
дивідуумів”, “соціальні інститути”, 
“культурні традиції”.

Встановлено, що смислоутворю-
ючий метод спрямований на фор-
мування соціальної зв’язності на 
базі об’єднуючої ролі сенсу. Пере-
вага смислоутворюючого методу 
полягає в тому, що він вільний від 
нестачі топологічного методу. Недо-
лік цього методу полягає в тому, що 
він схильний до негативного впливу 
суб’єктивного фактора. Сутнісною 
основою смислоутворюючого мето-
ду є передбачення майбутнього, ви-
переджальне відображення розвитку 
державного буття, що є важливою 
умовою для формування соціальної 
зв’язності.

З’ясовано, що модельний метод 
заснований на знанні проблемної 
сфери, до якої належить конкретна 
проблемна ситуація. Він відобра-
жає певну модель взаємодії топо-
сів у межах формування соціальної 
зв’язності. В межах модельного ме-
тоду важливе значення мають по-
няття психологічних установок і мо-
тивів поведінки.

Обґрунтовано, що найкращий 
результат формування соціальної 
зв’язності дає застосування всіх 
трьох методів у сукупності, тому що 
це дозволяє досягти найбільш ціліс-
ної картини в державі.

При цьому показано, що тополо-
гічному підходу як основі методо-
логічної композиції належить про-
відна роль у формуванні соціальної 
зв’язності, оскільки він припускає 
сталість форми, при змінному харак-
тері і множинності змісту.
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Водночас інші два методи — смис-
лоутворюючий і модельний — нада-
ють додаткову гнучкість процесу 
формування соціальної зв’язності. 
Це дає змогу досить широко варію-
вати зміст соціальної зв’язності при 
незмінній її формі.

Визначено, що в державі роль 
зворотного зв’язку полягає в недо-
пущенні розузгодження між постій-
ною та змінною частинами топології 
соціальної зв’язності, контроль за 
дотриманням її форми.

Обґрунтовано, що зміст соціаль-
ної зв’язності в державі має ототож-
нюватися з трьома ейдосами: дер-
жави як етичного принципу, як ідеї 
порядку, і, онтологічно — як форми 
буття. Втрата в топології соціальної 
зв’язності в державі хоча б однієї з 
цих ідей неминуче веде до руйнуван-
ня соціальної зв’язності в державі і 
самої держави.

Доведено, що з позицій інваріант-
ності форми в топосі “ситуація” по-
винні враховуватися лише два види 
стану — “можливість” і “дійсність”. 
Нехтування будь-яким з них не-
минуче веде до розриву між ними і 
руйнування соціальної зв’язності в 
державі.

Уточнено, що успішне досягнення 
результату колективної діяльності 
вимагає безперервного моніторингу 
зворотного зв’язку від “можливого” 
стану держави до “дійсного”. Втрата 
такого зворотного зв’язку також веде 
до неминучого руйнування соціаль-
ної зв’язності в державі.

Показано, що всі три базових то-
поси соціальної зв’язності — “смисл”, 
“ситуація”, “колективна діяльність” 
є єдиним цілим. Відсутність або не-
задовільний стан будь-якого з цих 

трьох топосів автоматично означає 
відсутність соціальної зв’язності і, 
відповідно, цілісності держави.

Встановлено, що з позицій тек-
тоніки стан будь-якого з чотирьох 
змінних топосів (“індивіди”, “групи 
індивідів”, “соціальні інститути”, 
“культурні традиції”) має співвідно-
ситися зі станом постійних топосів 
соціальної зв’язності (“смисл”, “си-
туація”, “колективна діяльність”), 
тобто має підтримуватися зворотний 
зв’язок.

Виявлено чітку відповідність між 
постійними і змінними топосами со-
ціальної зв’язності. Топос “смисл” 
формує топоси “індивіди” і “групи 
індивідів”, топос “ситуація” формує 
топос “соціальні інститути”, а топос 
“колективна діяльність” формує то-
пос “культурні традиції”. Саме ця 
відповідність і складає основу ме-
тодології формування соціальної 
зв’язності в державі.
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ЗРостАННЯ ЯкостІ ЖиттЯ Як кРитЕРІй ДІй 
УкРАЇНсЬкоЇ ВЛАДи В УмоВАх РоЗВиткУ  

ІНфоРмАцІйНого сУсПІЛЬстВА

Анотація. Визначено проблеми державної влади в системі управління ко-
мунікаціями та просування інформації. Проаналізовано праці, що присвячені 
вивченню нових можливостей публічного управління в умовах розвитку ін-
формаційного суспільства. Встановлено, що невизначеність цілеорієнтованих 
критеріїв якості життя у суспільній справі призводить до великих помилок у 
соціальній, економічній політиці, розпорошує людський капітал, деконцентрує 
соціальну енергію у вирішенні головних питань розвитку. Доведено тезу про 
утопічність соціальної революції в сучасних умовах в Україні. Визначено якість 
життя як головний критерій людського розвитку в Україні.

Ключові слова: державна влада, інформаційне суспільство, управління 
комунікаціями, якість життя.

РОСТ КАЧЕСТВА ЖиЗНи КАК КРиТЕРиЙ ДЕЙСТВиЙ  
УКРАиНСКОЙ ВЛАСТи В УСЛОВиЯХ РАЗВиТиЯ  

иНФОРМАциОННОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация. Определены проблемы государственной власти в системе уп-
равления коммуникациями и продвижения информации. Проанализирова-
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ны работы, посвященные изучению новых возможностей публичного управ-
ления в условиях развития информационного общества. Установлено, что 
неопределенность целеориентированных критериев качества жизни в обще-
ственном деле приводит к большим ошибкам в социальной, экономической 
политике, распыляет человеческий капитал, деконцентрирует социальную 
энергию в решении главных вопросов развития. Доказано тезис об утопич-
ности социальной революции в современных условиях в Украине. Опреде-
лено качество жизни в качестве главного критерия человеческого развития 
в Украине.

Ключевые слова: государственная власть, информационное общество, 
управление коммуникациями, качество жизни.

GROWTHOF THE QuALITY OF LIFE AS CRITERIA  
OF THE ACTIONOF THE uKRAINIAN GOVERNMENT IN 

CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY

Abstract. The problems of the government in the management system of 
communication and promotion of information on them are determined. Analysis 
of papers devoted to the study of new opportunities of the public administration 
in the conditions of emerging of the information society is conducted. Found that 
uncertainty of the goal oriented criteria of quality of life in public affairs lead to 
large errors in the social, economic policy scattered human capital, deconcentrate 
social energy in addressing of the key development issues. Proved the thesis of 
utopian of the social revolution in contemporary conditions in Ukraine. Defined 
quality of life as the main criterion of human development in Ukraine.

Keywords: public authorities, information society, communications 
management, quality of life.

Постановка проблеми. Пробле-
ма кризових явищ управління дер-
жавою на сучасному етапі пов’язана 
не просто з пагубними техноло-
гіями, але з відсутністю системи 
єдиних напрямів і обмежень діяль-
ності, визначених і збалансованих 
на різних рівнях і в різних сферах 
мірою життя. Розвиток України 
пов’язаний з глобальними тенден-
ціями розвитку світової цивілізації, 
боротьбою за лідерство в ній, з су-
часними домінуючими внутрішніми 
ситуаціями, що визначають логіку 
внутрішнього розвитку. Сучасні 

державні управлінці діють неадек-
ватно не тільки через відсутність 
професіоналізму, а й через відсут-
ність знання міри життя природи, 
людини, суспільства.

Розвиток науки і соціальних тех-
нологій дає змогу сучасним пред-
ставникам влади на всіх її рівнях 
успішно застосовувати насильство 
за допомогою психічного і фізич-
ного придушення. Людина, що за-
важає, визначається як перешкода, 
яку необхідно усунути. Проблема 
насильницьких технологій набуває 
особливої гостроти при застосуванні 
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високого рівня знань про управління 
комунікаціями і просування інфор-
мації (технології перекручування ін-
формації).

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою. Різні аспекти роз-
витку інформаційного суспільства 
проаналізовано в українській і росій-
ській літературі у працях І. Ю. Алек-
сєєвої, М. С. Демкової, Т. А. Берези, 
Л. В. Березовець, О. Л. Вартанової, 
С. Т. Кара-Мурзи, А. В. Колодю-
ка, І. Б. Коліушко, В. І. Лисицько-
го, Л. Г. Мельника, І. С. Мелюхіна, 
А. І. Ракитова, Г. Л. Смоляна, Д. С. Че-
решкіна, А. А. Чернова та ін.

Мета статті — проаналізувати 
процес зростання якості життя як 
критерій дій української влади в 
умовах розвитку інформаційного 
суспільства.

Виклад основного матеріалу. Ще 
у 1973 році у США вийшла книга ви-
датного американського соціолога й 
футуролога, засновника концепції 
постіндустріального (інформацій-
ного) суспільства Д. Белла (1919–
2011 рр.) “Прихід постіндустріаль-
ного суспільства” [1], яка викликала 
великий інтерес до теми й мала ши-
рокий позитивний резонанс. Ця пра-
ця стала підсумком осмислення тих 
процесів, що відбувалися в еконо-
міці й суспільному житті Сполуче-
них Штатів у повоєнні десятиріччя 
(Друга світова війна). Книга містить 
глибокий аналіз основних тенден-
цій у зміні співвідношення секторів 
суспільного виробництва, станов-
ленні економіки послуг, формуванні 
наукового знання як самостійного 
елемента виробничих сил. У ній оці-
нюються роль і місце постіндустрі-
ального суспільства в загальній кар-

тині соціального прогресу. Цілісна 
концепція вибудовується Беллом 
на підставі аналізу гігантського фак-
тологічного матеріалу, в полеміці з 
представниками різноманітних на-
прямів економічної й соціологічної 
думки.

Для людства інформація перетво-
рилася на глобальний невичерпний 
ресурс. Його інтенсивне засвоєння, 
а також виникнення нових вражаю-
чих можливостей публічного управ-
ління — характерні риси, що виріз-
няють нову епоху.

Інформація також у всьому світі 
розглядається і як один з головних 
економічних ресурсів, сутність яко-
го свого часу розкрили численні 
вчені. Польський філософ та еко-
номіст А. Шафф писав: “Суспіль-
ство інформатики створює умови 
для щасливого життя людства; во-
но знімає з порядку денного те, що 
досі було причиною поганої якос-
ті життя мас — потребу... створює 
можливості для повної реалізації 
особистості, звільняючи людину від 
важкої фізичної, а також монотон-
ної розумової праці, забезпечуючи 
її вільним часом для саморозвитку 
й величезним прогресом знання” [2, 
с. 331–332].

Головний методологічний прин-
цип вчення відомого канадського 
філософа, філолога, еколога засобів 
комунікації й теоретика впливу ар-
тефактів як засобів комунікації Мар-
шалла Маклюена (1911–1980 рр.) 
можна сформулювати так: духо-
вний і матеріальний прогрес люд-
ства визначають не знаряддя праці 
або освоєння природи, не економіка, 
політика чи культура, а технологія 
соціальної комунікації, тобто кому-
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нікаційні канали, якими володіють 
люди [3].

Завдяки інформаційним техноло-
гіям постіндустріальне суспільство 
відрізняється від своїх попередників 
зміною терміну тривалості різних со-
ціальних процесів. Приміром, рівень 
і якість освіти членів суспільства 
змінюються швидше за технології; 
також швидше проходить процес 
змін стереотипів масової поведінки, 
ніж співвідношення сил держав або 
час проведення реформ.

Регенерація соціального капіталу 
після “великого розриву” з традицій-
ними нормами (релігії або ієрархіч-
ного устрою) вимагає відтворення за 
допо могою дискусій, доказів, куль-
турних аргументів або культурних 
війн [4, с. 340]. П. Бурдьє виділяє 
три типи політичного капіталу: той, 
що заснований на світогляді конфе-
сій; той, що ґрунтується на форма-
лізованих режимах постмонархіч-
ного типу; та позиковий політичний 
капітал, що спирається на довіру [5, 
с. 208]. Соціальний оптимізм зростає 
у процесі розвитку й укріплення со-
ціального капіталу в тому ступені, у 
якому соціальний капітал із потен-
ційного переходить у практичний 
розвиток міри життя суспільства. То-
му проект оптимістичного розвитку 
з державної політики, як ієрархічно-
го детермінування, розростається до 
історичного сценарію в умовах ці-
леорієнтації соціального капіталу у 
формуванні громадянського суспіль-
ства в цілому і мережних структурах 
зокрема. Це положення є вірним і 
відносно глобальних процесів, тому 
у Програмі розвитку ООН у якості 
трьох основних опор співробітни-
цтва визначаються сприяння розви-

тку, інвестиції у розвиток людини, 
прибуток від яких вимірюється люд-
ським потенціалом; міжнародна тор-
гівля, як каталізатор розвитку люди-
ни при обмеженні несправедливого 
обміну; безпека від використання 
насильства [6, с. 2–3]. До цього ж 
прогрес не зводиться лише до покра-
щання здоров’я і освіти, підвищення 
доходів, але й складається з розши-
рення можливостей вибору лідерів, 
що впливають на державні рішення 
і обмін знаннями [7, с. 1].

Невизначеність цілеорієнтованих 
критеріїв якості життя у суспільній 
справі призводить до великих поми-
лок у соціальній, економічній полі-
тиці, розпорошує людський капітал, 
деконцентрує соціальну енергію у ви-
рішенні головних питань розвитку.

При використанні цих систем 
розрахунків, які мають методологіч-
ні помилки, відбувається, на думку 
С. Г. Кара-Мурзи, “ефект Піаже”, 
втрата принципу збереження вели-
чини або кількості, який, як інстру-
мент міри, “складає необхідну умову 
будь-якої раціональної діяльності” 
[8, с. 118]. Тому порівняння рівня 
життя відбувалось (а часто-густо і 
відбувається) за побічними, не жит-
тєво важливими показниками, при 
зневажанні суспільних амортизато-
рів. Іншим недоліком використан-
ня лише кількісних показників, без 
з’ясування сутнісних детермінант 
якості життя, є відмова від концепції 
базовості економічної сфери у топіці 
суспільства, що є невірним, тому що 
добробут суспільства та заможність 
особистості у кінцевому рахунку ба-
зується на праці. 

Тому використання окремих ма-
кропоказників або мікропоказни-
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ків часто-густо не враховують або 
втрачають ідею завзятої праці, вже 
в цьому знижуючи цінність ідеї 
добробуту народу. У цьому кон-
тексті доцільно розглянути зміни 
структури вартості зробленого су-
купного продукту, аналіз якої ду-
же вдало зробили В. О. Лісічкін та 
Л. О. Шелєпін. Постіндустріальне 
суспільство країн Заходу (для нього 
використовуються також терміни: 
інформаційне суспільство, суспіль-
ство споживання, сучасний капіта-
лізм) має специфіку, яка пов’язана 
з виходом на перший план інфор-
мації, наука стає безпосередньою 
виробничою силою, економіка на-
буває надскладний характер. Осно-
вою економіки постіндустріального 
суспільства стало одержання над-
лишкової доданої вартості, що ви-
никає за рахунок зниження витрат 
виробництва на окремій групі під-
приємств, тому для одержання по-
стійного прибутку повинні постій-
но впроваджуватися все нові і нові 
випереджальні технології. Принцип 
одержання максимального прибут-
ку на основі надлишкової прибавоч-
ної вартості постійно поширюється 
на всі сфери життя суспільства, то-
му виникло “суспільство споживан-
ня”, в якому створюються нові пред-
мети споживання і навіть потреби 
(“індустрії мод, кумирів, “зірок”) [9, 
с. 11–15.].

Саме зміна структури вартос-
ті виробленого сукупного продук-
ту визначила домінанту духовно-
культурного та наукового фактора 
розвитку суспільства, при цьому йо-
го основною тенденцією стає конку-
ренція за якість життя. Ці положен-
ня визначають також економічне 

підґрунтя реалізації людської по-
треби у самореалізації, або гармоні-
зацію ступенів волі, якщо прийняти 
класифікацію суспільного прогресу 
В. М. Мініної. В її концепції виді-
ляється три типи суспільного про-
гресу згідно трьом ступеням роз-
витку волі: волі як міри оволодіння 
стихійними силами природи, волі 
як міри оволодіння стихійними со-
ціальними силами (соціальної волі) 
і волі як міри оволодіння людиною 
власними силами (волі особистос-
ті). Відповідно до цього перший тип 
прогресу зумовлений в більшій мірі 
природною детермінацією, другий — 
соціальною, третій — біосоціальною. 
Головними факторами соціального 
прогресу є незворотний характер 
розвитку продуктивних сил, у яко-
му домінує висхідна лінія (соціальна 
сутність прогресивних змін в про-
дуктивних силах суспільства скла-
дається у вдосконалюванні здатності 
людини до праці), а також еволю-
ція матеріальної і духовної культу-
ри і зростання її ролі в організації 
соціально-економічного і соціально- 
політичного життя суспільства [10, 
с. 21].

Тому “світ постіндустріального 
суспільства вимагає нових моделей 
соціальної організації”. Потреба в ін-
формації зростала й зросте швидше, 
ніж виробляється сама інформація. 
Зростаючий брак інформації та роз-
виток ринкових відносин разом — є 
стимулом до революційних змін у 
царині інформаційних і комуніка-
ційних технологій — основи сучасної 
соціотехнічної революції. 

Нині використовується термін 
“соціальна революція”. Андрій Єр-
молаєв вважає, що Україну “чекає 
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другий етап соціальної революції”. 
“З революцією і демократією мож-
на жартувати, тому що революція і 
демократія наносять удар. На жаль, 
нас чекає другий етап соціальної 
революції, який буде куди більш 
жорстким, ніж події Майдану. І не-
сти відповідальність будуть ті по-
літичні сили, які зараз реставрують 
старий режим в новій оболонці”. На 
його думку, “на хвилі злиднів, голо-
ду і революційної рефлексії в Укра-
їні можливі соціальні бунти, які 
очолять нові радикальні лідери без 
серйозної політичної позиції”. “Щоб 
цього не сталося, необхідно уникну-
ти соціальних потрясінь цієї зими, 
провести найглибшу конституційну 
реформу (що включає, в тому числі, 
децентралізацію) і перезавантажити 
національну владу” [11].

Концепцію “соціальної револю-
ції” як швидкого революційного 
(читай — насильницького) пере-
облаштування суспільства, на яку 
покладалися більшовики, свого 
часу піддав гострій критиці Мико-
ла Бердяєв. Він писав про необхід-
ність нагадати їм “про ту остаточно 
з’ясовану істину, наукову та філо-
софську, що соціальна революція 
в строгому сенсі слова взагалі не-
можлива, її ніколи не було і ніколи 
не буде. У цій області слово “рево-
люція” можна вживати тільки але-
горично, лише в дуже розширеному 
сенсі. …Зміна соціальної тканини 
суспільств завжди є тривалий мо-
лекулярний процес; вона залежить, 
з одного боку, від стану продуктив-
них сил, від економічної творчості, 
промислової та сільськогосподар-
ської, з іншого — від незримих змін 
у людській психіці” [12].

Глибокі інституційні перетворен-
ня вимагають часу, а соціальна ре-
волюція за означенням — швидка й 
кардинальна їх зміна. Отже, ті, що 
проектують соціальну революцію, 
беруть на себе непосильне завдання, 
яке, принаймні, не може вкластися 
в часові рамки “революції”. А без-
строкова, перманентна революція 
втрачає будь-який сенс, адже вона не 
відрізняється від “еволюції”. Звідси 
можна підтримати висновок, що “со-
ціальна революція як кардинальна і 
відносно швидка заміна соціальних 
інституцій, що переводить суспільну 
систему у нову якість — це скоріше 
міф, аніж історична реальність. Вона 
базується на утопічному сподіванні 
на можливість швидкого створення 
суспільної системи за ідеологічним 
проектом, не враховує реального 
співвідношення ролі людського за-
думу, з одного боку, і спонтанних 
змін та еволюційного реформатор-
ства, з іншого, у процесах суспільної 
трансформації” [13].

Узагальнюючи досвід інформа-
тизації нашої країни, порівнюючи 
його з досвідом інших розвинених 
інформаційних держав, зважаючи 
також на те, що Україна не зали-
шається осторонь глобалізаційних 
процесів, можна стверджувати, що 
вона має всі шанси достойно ви-
йти на світовий рівень і побудувати 
власне інформаційне суспільство, 
відповідно до соціальних стандар-
тів.

Конкуренція країн у людському 
розвитку по-суті стає боротьбою за 
більш високий рівень якості життя, 
що поступово стає системним кри-
терієм оптимістичної перспективи 
розвитку суспільства. Всі інші фак-
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тори є підсистемними або свідчать 
про залежність соціальної перспек-
тиви від центризму проблеми уста-
леності суспільства і збалансованос-
ті усталеного людського розвитку. 
Спрямованість і зусилля держави в 
напрямі оптимістичних соціальних 
перспектив дають позитивний ре-
зультат, якщо у результаті основним 
є підвищення рівня якості життя. У 
соціальних перспективах України 
однією з основних проблем залиша-
ється проблема убогості і бідності, 
яка має свою специфіку та визна-
чає диспропорції у розвитку балансу 
якості життя між різними верствами 
населення або відсутність концен-
трації соціального капіталу у напря-
мі соціального розвитку суспільства. 
Працьовитість, дисциплінованість, 
освіченість українських людей від-
значають практично всі іноземні ін-
вестори як переваги української еко-
номіки. Проблема бідності в Україні 
викликана нерівністю прибутків і 
відсутністю закріплених законодав-
ством можливостей збільшення при-
бутків при посиленій праці і високо-
му рівні освіти.

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. На сьогодні 
якість життя є критерієм людського 
розвитку в Україні. Дії влади мають 
бути цілеспрямовані на зниження 
рівня бідності населення і виступа-
ти одним із найважливіших крите-
ріїв розвитку міри життя України. 
Вирішення проблеми бідності є ви-
рішенням оптимального співвідно-
шення політики соціального захис-
ту — субсидіарності стимулювання 
підприємницької активності, дер-
жавного вирівнювання в оплаті пра-
ці бюджетників.
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РоЛЬ ДЕРЖАВи У ПРоцЕсІ сПРощЕННЯ  
тА гАРмоНІЗАцІЇ тУРистиЧНих  

фоРмАЛЬНостЕй

Анотація. Визначено зміст поняття “туристичні формальності”, розглянуто 
практику застосування туристичних формальностей у міжнародному туризмі. 
Особливу увагу приділено питанням організації діяльності органів державної 
влади у процесі спрощення туристичних формальностей. З’ясовано, що гар-
монізація туристичних формальностей залежить від інтересів самої держави в 
аспекті її безпеки, суспільного правопорядку, а також прав і свобод громадян. 
З усуненням відмінностей у соціальному та економічному розвитку країн, при-
веденні норм права до єдиного рівня, туристичні формальності мають бути мак-
симально спрощені. Створення простору, вільного від всіляких формальностей, 
стає можливим лише там, де панує найвищий рівень довіри та взаємодії між 
правоохоронними системами, державами та суспільством в цілому.

Ключові слова: міжнародний туризм, туристичні формальності, держав-
на туристична політика, міжнародні туристичні організації, свобода подо-
рожей, безпека в туризмі.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРОцЕССЕ УПРОЩЕНиЯ  
и ГАРМОНиЗАции ТУРиСТиЧЕСКиХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Аннотация. Определено содержание понятия “туристические формаль-
ности”, рассмотрена практика применения туристических формальностей 
в международном туризме. Особое внимание уделено вопросам организа-
ции деятельности органов государственной власти в процессе упрощения 
туристических формальностей. Выяснено, что гармонизация туристичес-
ких формальностей зависит от интересов самого государства в аспекте ее 
безопасности, общественного правопорядка, а также прав и свобод граждан. 
С устранением различий в социальном и экономическом развитии стран, 
приведении норм права к единому уровню, туристические формальности 
должны быть максимально упрощены. Создание пространства, свободного 
от всяческих формальностей, становится возможным только там, где царит 
высокий уровень доверия и взаимодействия между правоохранительными 
системами, государствами и обществом в целом.

Ключевые слова: международный туризм, туристические формальнос-
ти, государственная туристическая политика, международные туристичес-
кие организации, свобода путешествий, безопасность в туризме.

THE ROLE OF STATE IN THE FIELD OF SIMPLIFICATION  
AND HARMONIZATION OF TRAVEL FORMALITIES

Abstract. In this article the meaning of “travel formalities” is defined and the 
practice of applying oftravel formalities in international tourism is considered. 
Special attention to the organization of public authorities during simplifying of 
travel formalities is paid. It was found that the harmonization of travel formalities 
depends on the interests of the state in the aspect of its security, public order, as 
well as rights and freedoms of citizens. With the elimination of the differences in 
social and economic development of countries, bringing law to the same level, 
travel formalities should be as simple as possible. The creationof space with any 
formalities is only possible wherethe high level of trust and cooperation between 
the law enforcement system, the state and society as a whole.

Keywords: international tourism, travel formalities, state tourism policy, 
international tourism organizations, freedom of travel, tourism safety.

Постановка проблеми. У другій 
половині ХХ століття туризм здобув 
значного розвитку і став важливим 
масовим соціально-економічним 
явищем міжнародного масштабу. 
Туристичні подорожі пов’язані з пе-
ретинанням кордонів країн, пере-
буванням і переміщенням туристів 

на території іноземної держави, а ці 
питання регламентуються не стільки 
міжнародним правом, скільки націо-
нальними законами та адміністра-
тивними нормами. 

У кожній країні є особливі умо-
ви, що характеризують туристичну 
діяльність, функціонує своє націо-
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нальне законодавство, що регулює 
в’їзд і виїзд туристів, порядок пере-
міщення товарів через кордон, обмін 
іноземної валюти, норми поведінки 
туристів тощо. В силу цих причин 
організаційні проблеми в галузі між-
народного туризму досить складні. 
Донині вони ще повною мірою не 
вирішені, хоча жваво обговорюють-
ся та виступають об’єктом постійної 
уваги держав, урядів і міжнародних 
організацій.

Туристичні формальності — це 
елемент публічно-правової діяль-
ності органів державної влади. Зміс-
том туристичних формальностей є 
формалізована послідовність дій, 
здійснюваних представниками дер-
жавної влади з перевірки дотриман-
ня туристами законодавства країни, 
норм міжнародного права, а також 
реалізація інших заходів, викликаних 
необхідністю забезпечення безпеки 
особистості, суспільства і держави, 
охорони інших публічних інтересів.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Визначенню змісту, функ-
цій, різних аспектів дотримання та 
регулювання туристичних формаль-
ностей присвячені роботи А. П. Бга-
това, І. В. Зоріна, А. А. Ігнатьєва, 
В. А. Квартальнова, В. С. Сеніна 
та ін. Значний внесок у досліджен-
ня туристичних формальностей як 
головного аспекту безпеки турис-
тичної діяльності було здійснено 
М. М. Марініним. Але попри наявні 
наукові результати з даного напряму 
важливою для нас вбачається про-
блема визначення ролі сучасної дер-
жави у процесі спрощення та гармо-
нізації туристичних формальностей.

Мета статті — визначити місце, 
роль, функції держави та її урядових 

структуру процесі спрощення та гар-
монізації туристичних формальнос-
тей.

Виклад основного матеріа-
лу. Індустрія туризму в силу свого 
транснаціонального характеру не 
застрахована від використання “ту-
ристичних каналів” для неправо-
мірної діяльності: туристи, навмис-
но або з необережності, руйнують 
пам’ятники природи, історії та куль-
тури; підприємці безмежно експлу-
атують туристичні ресурси, вико-
ристовують працю неповнолітніх 
з метою наживи; органи державної 
влади та їх посадові особи встанов-
люють для підприємців надлишкові 
адміністративні бар’єри, тим самим 
перешкоджаючи розвитку туристич-
ної діяльності.

У зв’язку з наведеними фактами 
будь-яка цивілізована держава не 
може залишатися осторонь від цих 
явищ та процесів, не створювати 
адекватні захисні механізми проти-
дії загрозам безпеки, пов’язаним зі 
сферою туризму. Ефективним засо-
бом протидії зазначеним ризикам 
виступають “формальності” у сфері 
туризму.

Поняття “туристичні формаль-
ності” увійшло у практику завдяки 
широкому використанню цього тер-
міна в міжнародних нормативно-
правових актах. Наприклад, у до-
кументах Всесвітньої туристичної 
організації (ЮНВТО) поняття 
“формальності” зазвичай використо-
вується у нейтральному або негатив-
ному значенні: “документи”, “проце-
дури”, “перепони”, “бар’єри”. 

Аналізуючи етимологію слова 
“формальність”, І. В. Зорін в “Енци-
клопедії туризму: довідник” розкри-
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ває його значення як “встановлена 
умова чи порядок дій, що є необ-
хідними для виконання будь-якої 
важливої, відповідальної справи” 
[5, c. 301]. М. М. Марінін визначає 
формальності як правила, умови та 
дії, необхідні з точки зору законності 
та встановленого у державі порядку, 
яких мають обов’язково дотримува-
тися під час організації, оформленні 
та здійсненні подорожі [9, с. 7]. На 
думку В. С. Сеніна, туристичні фор-
мальності — це процедури, пов’язані 
з дотриманням туристами, які пере-
тинають державний кордон, певних 
умов, правил і вимог, встановлених 
державними органами країн виїзду 
та перебування [10, с. 115].

Особа, яка має намір вперше від-
відати як турист іноземну країну, 
зазвичай вважає, що бувають лише 
прикордонні та митні формальнос-
ті. Але існують не менш важливі 
санітарно-епідеміологічні правила, 
що регулюють порядок в’їзду в тро-
пічні країни, де існує багато небез-
печних хвороб, які турист може ввез-
ти в свою країну. Знання і чітке 
виконання медико-санітарних норм 
позбавить його від багатьох непри-
ємностей під час подорожі.

Важливе значення для туриста 
має регламентований порядок пе-
ревезення через кордон багатьох 
зразків флори і фауни; правила, 
пов’язані з переміщенням іноземної 
валюти та інших цінностей; питан-
ня особистого страхування під час 
здійснення подорожі. Крім того, іс-
нує ще ряд інших, менш відомих 
широкому загалу умов і правил між-
народного туризму, які передбачені 
законодавством в інтересах держав-
ної та громадської безпеки, а також 

захисту як подорожуючих осіб, так і 
навколишнього середовища.

Наразі прийнято розрізняти дві 
основні групи туристичних фор-
мальностей: а) ті, які стосуються 
мандрівників в цілому (йдеться про 
індивідуальних туристів та організо-
вані групи); б) ті, які стосуються ту-
ристичних підприємств, що надають 
послуги туристам. Впродовж остан-
ніх десяти років нетарифні бар’єри 
в туризмі, які є наслідком реалізації 
державами додаткових заходів без-
пеки, стали грати більш значну роль, 
аніж перешкоди суто економічного 
або комерційного характеру.

Викликом часу для підприємців 
сфери туризму є посилення кон-
куренції та консолідація компаній. 
Нині спостерігається серйозне заго-
стрення конкуренції між туристич-
ними центрами у процесі залучення 
іноземних туристів. У кінцевому 
підсумку боротьба буде вестися за 
робочі місця і забезпечення стало-
го, відповідального економічного 
розвитку. З посиленням процесів 
консолідації буде зростати тиск на 
органи державної влади, що відпо-
відають за питання конкуренції, з 
вимогою забезпечити рівні умови 
для всіх. Заклики до прийняття за-
ходів на користь інтеграції місцевих 
ринків будуть посилюватися разом з 
упевненістю, що від глобалізації ви-
грають в основному міжнаціональні 
корпорації. 

Серед інших проблем, з якими 
стикається сучасний туризм, можна 
виділити також: перевантаженість 
туристичних центрів; надмірне опо-
даткування; додаткові витрати від 
заходів безпеки; відповідальність і 
страхування; недосконалість елек-
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тронної торгівлі; завантаженість 
аеропортів і повітряного простору; 
скорочення або скасування повітря-
ного сполучення; ризики, пов’язані 
з хворобами або природними ката-
строфами.

У теоретичному аспекті порядок 
в’їзду іноземних громадян в ту або 
іншу країну та пов’язаний з цим сту-
пінь “жорсткості” або “м’якості” ту-
ристичних формальностей залежить 
від інтересів самої держави в аспекті 
її безпеки, суспільного правопоряд-
ку, а також прав і свобод громадян. 
На різних історичних етапах розви-
тку держави баланс порушується: 
періодично переважає одна або інша 
сторона. З усуненням відмінностей у 
соціальному та економічному розви-
тку країн, приведенні норм права до 
єдиного рівня, а також при однако-
вому розумінні прав людини як “гро-
мадянина світу” (а не окремо взятої 
країни), туристичні формальності 
будуть максимально спрощені та пе-
реважатиме вільний порядок в’їзду-
виїзду за кордон. 

М. М. Марінін зазначає, що пра-
вовий режим міжнародного туриз-
му складається із сукупності норм 
права країни постійного прожи-
вання туриста і тієї держави, куди 
здійснюється подорож, або найчасті-
ше — кількох держав за маршрутом 
туру одночасно. Тому спрощення ту-
ристичних формальностей у кожній 
країні світу має йти шляхом відпо-
відності до перевіреної міжнародної 
практики. При повному збігу норм 
права кількох країн туристичні фор-
мальності стають у них однаковими. 
Інакше кажучи, всі регламентуючі та 
обмежувальні рамки фактично зни-
кають: для поїздки з однієї країни 

в іншу — не потрібно закордонного 
паспорта, візи, страхового полісу, 
проходження прикордонного або 
митного контролю. Досвід країн Єв-
ропейського союзу та Шенгенська 
угода про єдиний туристичний про-
стір для переважної більшості євро-
пейських держав яскраво це демон-
струють [9, с. 17]. 

Слід зазначити, що Шенгенська 
зона “без кордонів” діє на практиці 
трохи більше тридцяти років: майже 
всі її нормативи є унікальним пре-
цедентом у міжнародних відносинах 
і ніде раніше не використовувалися. 
Отже, створення простору, вільного 
від внутрішніх прикордонних пере-
вірок, стає можливим лише там, де 
панує найвищий рівень довіри та 
взаємодії між правоохоронними сис-
темами, державами та суспільством 
в цілому.

Разом з тим, для інших держав 
світу участь у єдиному туристично-
му просторі — справа далекого май-
бутнього. Систематичні порушення 
подорожуючими особами тих або 
інших норм і правил змушують 
країни бути скоріше “формаліста-
ми”, аніж гостинними господаря-
ми. При такому суворому підході 
турист під час подорожі потрапляє 
вже не стільки в “індустрію гостин-
ності”, скільки починає зустрічати-
ся із жорсткою адміністративною 
системою, яка захищає інтереси 
своєї країни від незаконних пересе-
ленців, іноземних заробітчан, між-
народного тероризму та інших “не-
гараздів”. 

Загальна декларація прав люди-
ни, прийнята Організацією Об’єд-
наних Націй у 1948 р., проголосила 
рівність усіх людей, затвердила їхні 
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права на життя, свободу, особисту 
недоторканність, гуманне ставлен-
ня, повагу, відпочинок і дозвілля, 
розумне обмеження робочого дня та 
оплачувану періодичну відпустку. 
Декларація була прямим наслідком 
досвіду Другої світової війни і впер-
ше сформулювала ті права, які по-
винна мати кожна людина. Зокрема 
відзначалося, що усі держави світо-
вого співтовариства є юридично рів-
ними суб’єктами міжнародних від-
носин та зобов’язані поважати права 
та свободи людини. Основні поло-
ження цього важливого документа 
слугують правовим фундаментом 
міжнародного туризму [4].

Усіма юридичними нормами ту-
ризм визнаний у світі загальнолюд-
ським явищем, отже ніхто не мо-
же бути обмежений у можливості 
здійснити подорож. Водночас пра-
во громадян на свободу подорожей 
припускає обов’язкове дотримання 
правил міжнародного туризму, пова-
гу до законів і місцевих звичаїв від-
відуваної країни та виїзд з неї у ви-
значений термін.

Процедура реалізації заходів щодо 
забезпечення безпеки туризму з одно-
часним розширенням можливостей 
людей для подорожей як усередині 
країни, так і за кордоном в науковій 
літературі та міжнародних докумен-
тах одержала назву “спрощення ту-
ристичних формальностей”.

Відповідно до Гаазької декларації 
з туризму, спрощення туристичних 
формальностей у сфері міжнарод-
ного туризму — це скоординована 
політика та дії держав з просування 
і заохочення як індивідуальних, так 
і колективних туристичних подоро-
жей, поїздок і перебувань [2].

Спрощення туристичних фор-
мальностей вже переросло свої вузь-
кі початкові рамки прикордонних 
формальностей та митних процедур. 
Сьогодні вважається, що мова має 
йти про позитивне стимулювання 
та заохочення подорожей і туризму, 
зокрема, шляхом вжиття заходів, які 
дають змогу кожному брати участь 
у внутрішньому та міжнародному 
туризмі, особливо завдяки більш до-
сконалому розподілу робочого і віль-
ного часу, введенню систем щоріч-
них оплачуваних відпусток, більш 
рівномірному розподілу впродовж 
року періодів відпусток, приділяючи 
при цьому особливу увагу розвитку 
туризму для молоді, людей похилого 
віку та інвалідів.

Процес спрощення туристичних 
формальностей зазвичай відрізня-
ють від процесу “лібералізації”, який 
пов’язаний з усуненням бар’єрів у 
туристичному бізнесі та торгівлі 
туристичними послугами. Однак у 
зв’язку із швидким зростанням обся-
гів подорожей і туризму останніми 
роками у зміст поняття “спрощення 
туристичних формальностей” вхо-
дить також лібералізація торгівлі по-
слугами у сфері туризму.

Спрощення туристичних фор-
мальностей держави спочатку здій-
снювали на двосторонній основі. 
Згодом ці питання були доручені 
міжурядовим організаціям, під егі-
дою яких були розроблені та при-
йняті ряд важливих міжнародних 
договорів і документів.

Заключний акт Наради з безпеки 
та співробітництва у Європі (Гель-
сінкі, 1975 р.): “Держави-учасниці 
висловлюють намір заохочувати 
розвиток туризму шляхом розгля-
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ду в позитивному ракурсі питань, 
пов’язаних з формальностями, необ-
хідними для подорожей за кордон” 
[7].

Манільська декларація зі сві-
тового туризму (Маніла, 1980 р.): 
“Всесвітня туристична організація 
включає у програму своєї діяльнос-
ті питання, які стосуються вико-
ристання існуючих норм та діючої 
практики туристичних формальнос-
тей, а також вироблення загальних 
рекомендацій для впорядкування 
та спрощення туристичних подоро-
жей” [8].

Хартія туризму (Софія, 1985 р.): 
“Державам слід сприяти доступу 
туристів (громадян своїх країн та 
іноземних громадян) до суспільно-
го надбання у відвідуваних місцях, 
застосовуючи положення існуючих 
документів щодо спрощення фор-
мальностей, вироблених Організа-
цією Об’єднаних Націй, Міжнарод-
ною організацією цивільної авіації, 
Міжнародною морською організаці-
єю, Радою митного співробітництва 
або будь-якою іншою організацією, 
зокрема Всесвітньою туристичною 
організацією, з урахуванням постій-
ного скорочення обмежень на подо-
рожі” [11].

Гаазька декларація з туризму (Га-
ага, 1989 р.): “Одночасно із швид-
ким збільшенням обсягів подорожей 
уточняється та розширюється по-
няття туристичних формальностей. 
Деякі з них стосуються безпосеред-
ньо туристів, інші — представників 
туристичного бізнесу. Спрощення 
туристичних формальностей вже 
залишило свої вузькі первісні межі 
прикордонних формальностей та 
митних процедур. Нині йдеться 

про позитивне стимулювання та за-
охочення туризму, зокрема, шляхом 
реалізації заходів, які надають мож-
ливості кожній людині брати участь 
у внутрішньому та міжнародному 
туризмі, особливо молоді, людям по-
хилого віку, інвалідам” [2].

Комісія ООН зі сталого розвитку 
у квітні 1999 р. схвалила концепцію 
Глобального етичного кодексу ту-
ризму та запропонувала доповнити 
його пропозиціями представників 
туристичного бізнесу, неурядових і 
громадських організацій. Письмові 
коментарі до цього документа на-
дійшли з понад 70 країн — членів  
ЮНВТО та різних організацій. 
Остання редакція Глобального етич-
ного кодексу туризму, розроблена за 
результатами тривалого консульта-
ційного процесу, була одноголосно 
схвалена на тринадцятій сесії Гене-
ральної Асамблеї ЮНВТО у Сан-
тьяго (Чилі) в жовтні 1999 р.

Кодекс містить дев’ять статей, що 
визначають “правила гри” для урядів, 
туроператорів, туристичних агентств 
і безпосередньо самих туристів. 
Окрема десята стаття присвячена 
визначенню механізму розв’язання 
дискусійних питань, який заснова-
ний на принципах примирення та 
взаєморозуміння через створення 
Всесвітнього комітету з етики туриз-
му, що складається з усіх учасників 
туристичного процесу — урядових 
органів, приватного сектора і гро-
мадських організацій [3]. 

Глобальний етичний кодекс ту-
ризму має стати діючим документом, 
особливо в контексті упорядкування 
туристичних формальностей. Зокре-
ма, у його восьмій статті “Свобода 
туристичних подорожей” зазначено, 



108

що адміністративні формальності 
щодо перетину кордонів, які введені 
державами або випливають із міжна-
родних угод (візові, санітарні, митні 
та ін.), потрібно адаптувати у такий 
спосіб, щоб сприяти свободі подоро-
жей та вільного доступу максималь-
ної кількості людей до міжнародно-
го туризму. Слід також заохочувати 
угоди між країнами, спрямовані на 
гармонізацію та спрощення цих фор-
мальностей, поступово скасовувати 
або коректувати спеціальні податки 
і збори, що обтяжують туристичну 
індустрію та перешкоджають її кон-
курентоспроможності.

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Існуюча сис-
тема туристичних формальностей 
є результатом багатовікової історії 
організації в’їзду-виїзду, прийому і 
обслуговування іноземних гостей. 
Туристичні формальності забезпе-
чують захист інтересів туристів, які 
перебувають за межами країни свого 
постійного проживання, а також да-
ють можливість проводити реєстра-
цію та облік іноземних туристів, які 
перетинають національний кордон.

Туристичні формальності поділя-
ються на кілька видів і включають: 
закордонні паспорти, візи, режим 
в’їзду-виїзду, митні правила, ва-
лютний контроль, медико-санітарні 
норми, страхування, перебування та 
особливості пересування іноземних 
туристів територією країни, іммігра-
ційні правила і деякі інші процедури.

Порядок в’їзду і перебування по-
дорожуючих осіб в іноземній країні, 
так само, як сама міжнародна ту-
ристична діяльність, буде ще дов-
гий час перебувати під державним 
контролем. Це пов’язано, насампе-

ред, з існуючими відмінностями у 
соціально-економічному розвитку 
країн, а також неоднаковим розумін-
ням представниками різних держав 
таких категорій як добра воля, по-
рядок, моральність, законність тощо. 

Спрощення туристичних фор-
мальностей — це всебічно продума-
на та скоординована політика дер-
жави, конкретні заходи її урядових 
структур, насамперед національної 
туристичної адміністрації, з метою 
розвитку та заохочення туристич-
них подорожей, забезпечення ман-
дрівників необхідною соціальною та 
економічною захищеністю, кваліфі-
кованою медичною та іншою допо-
могою, охороною їх майна, здоров’я, 
особистих прав і свобод.

Сучасні держави, реалізовуючи 
туристичну політику, мають всіля-
ко сприяти подорожам людей шля-
хом створення належних умов для 
розвитку індустрії туризму, вони 
також повинні забезпечити безпеку 
особистості, суспільства і держави, 
охорону навколишнього середовища 
у зв’язку з можливим дезорганізую-
чим впливом негативних процесів 
та явищ спричинених розвитком ту-
ризму.
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ШЛЯхи РЕАЛІЗАцІЇ АНтикоРУПцІйНоЇ  
ПоЛІтики УкРАЇНи

Анотація. Проаналізовано сучасний стан корупції в Україні та фактори 
її поширення в органах державної влади. Перелічено існуючі у світі моделі 
антикорупційної системи та визначено особливості формування вітчизняної 
моделі антикорупційної системи. Здійснено аналіз результатів соціологічного 
опитування щодо поширення корупції у різних сферах суспільного життя та 
рейтингу України за індексом сприйняття корупції. За результатами порів-
няльного аналізу антикорупційних документів стратегічного рівня визначено 
стан та шляхи реалізації антикорупційної політики. Названі основні причини 
неефективного виконання Державної програми щодо запобігання і протидії 
корупції на 2011–2015 роки, а також ключові рекомендації щодо реформу-
вання антикорупційної політики України. Як перспективний напрям для по-
дальших наукових досліджень запропоновано питання розроблення заходів 
та механізмів реалізації нової антикорупційної стратегії України.

Ключові слова: корупція, запобігання і протидія, антикорупційна полі-
тика, шляхи реалізації, антикорупційна стратегія України.

ПУТи РЕАЛиЗАции АНТиКОРРУПциОННОЙ  
ПОЛиТиКи УКРАиНЫ

Аннотация. В статье проанализировано современное состояние коррупции 
в Украине и факторы ее распространения в органах государственной власти. 
Перечислены существующие в мире модели антикоррупционной системы и 
определены особенности формирования отечественной модели антикорруп-
ционной системы. Осуществлен анализ результатов социологического опроса 
относительно распространения коррупции в различных сферах общественной 
жизни и рейтинга Украины в индексе восприятия коррупции. По результатам 
сравнительного анализа антикоррупционных документов стратегического 
уровня определены состояние и пути реализации антикоррупционной поли-
тики. Названы основные причины неэффективного выполнения Государс-
твенной программы по предотвращению и противодействию коррупции на 
2011–2015 годы, а также ключевые рекомендации по реформированию анти-
коррупционной политики Украины. В качестве перспективного направления 
для дальнейших научных исследований предложен вопрос разработки мер и 
механизмов реализации новой антикоррупционной стратегии Украины.

Ключевые слова: коррупция, предотвращение и противодействие, анти-
коррупционная политика, пути реализации, антикоррупционная стратегия 
Украины.

IMPLEMENTATION WAYS OF ANTICORRuPTION  
POLICY OF uKRAINE

Abstract. In the article it is analyzed the current conditions of corruption 
in Ukraine and factors its scattering in public authorities. It is specified world 
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models of anticorruption systems and forming features of national model of 
anticorruption system. It is analyzed results opinion poll on scattering corruption 
in deferent spheres of social life and rank of Ukraine in Corruption Perception 
Index. On results of comparative analysis of anticorruption strategic documents 
it is identified current status and ways for implementing anticorruption policy. It 
is addressed reasons of ineffective implementation of State program on corruption 
prevention and counteraction 2011–2015, and also key recommendations 
for reforming anticorruption policy of Ukraine. As perspective direction for 
further scientific research it is proposed the issue on developing measures and 
mechanisms for implementing new anticorruption strategy of Ukraine.

Keywords: corruption, preventing and counteraction, anticorruption policy, 
ways of realization, anticorruption strategy Ukraine.

Постановка проблеми. В умовах 
необхідності реалізації політики ре-
форм у різних сферах — адміністра-
тивній, регуляторній, військовій, 
правоохоронній та медичній — прі-
оритетним завданням для держави 
стає подолання корупції — однієї з го-
ловних проблем України, яка постій-
но перебуває в центрі уваги як укра-
їнської, так і міжнародної спільноти.

Після свого обрання на посаду 
Президента України П. О. Порошен-
ко зазначив, що Україні для забез-
печення європейського добробуту та 
побудови економіки вільної конку-
ренції потрібен загальнонаціональ-
ний антикорупційний пакт, відпо-
відно до якого чиновники не будуть 
брати хабарі, а люди їх не давати-
муть [1]. Однак протягом усіх років 
незалежності у нашій державі триває 
процес розробки та реалізації дер-
жавної антикорупційної політики, 
що супроводжується ухваленням ан-
тикорупційних законів, розробкою 
відповідних концепцій та страте-
гій, а також прийняттям державних 
програм щодо їх виконання. Висо-
кий рівень корупції в українському 

суспільстві й сьогодні обумовлює 
потребу систематичного вивчення 
стану та шляхів реалізації антико-
рупційної політики України.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питанню стану та шля-
хам реалізації антикорупційної 
політики присвячені праці вітчиз-
няних та зарубіжних учених, зокре-
ма, Ю. Г. Кальниша, О. М. Костен-
ка, Т. Б. Качкіної, М. І. Мельника, 
А. М. Михненка, Є. В. Невмержиць-
кого, Мауро Паола, Джеремі Поупа, 
С. Роуз-Аккерман, В. М. Соловйова 
тощо. 

Для того щоб виокремити про-
блемні питання, які залишилися по-
за увагою науковців, проаналізуємо 
детальніше деякі з них. Доктор наук 
з державного управління Ю. Г. Каль-
ниш у науковій праці “Корупція в 
Україні: причини поширення та ме-
ханізми протидії” зазначає, що не-
досконалість антикорупційного за-
конодавства, його безсистемність, 
необґрунтованість та непродума-
ність деяких положень звичайно є 
причиною неефективної антикоруп-
ційної діяльності. Проте, на думку 
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науковця, здебільшого проблема по-
лягає в неефективному застосуванні 
законодавчої бази стосовно протидії 
корупції [2]. Натомість доктор юри-
дичних наук М. І. Мельник щодо 
питання антикорупційної політики 
зауважує, що ефективність її здій-
снення залежить від наукового ро-
зуміння соціальної та правової сут-
ності корупції, соціальних передумов 
корупції, причин та умов корупцій-
них діянь, правильного визначення 
змісту основних корупційних про-
цесів, закономірностей їх розвитку, 
а також від адекватності обраних 
засобів протидії корупції [3, с. 56]. 
У своєму дослідженні доктор полі-
тичних наук Є. В. Невмержицький 
пропонує поділити антикорупційну 
діяльність на боротьбу з корупцією 
як з конкретними кримінальними 
або адміністративними виявами та 
комплекс економічних, політичних, 
профілактичних, попереджувальних, 
виховних та організаційних заходів, 
націлених на охоплення соціально-
економічного та політичного під-
ґрунтя корупції [4, с. 227]. Одним із 
останніх комплексних досліджень 
запобігання і протидії корупції в дер-
жавному управлінні є монографія 
доктора наук з державного управ-
ління В. М. Соловйова “Запобіган-
ня і протидія корупції в державному 
управлінні України”, в якій автор під 
поняттям державна антикорупційна 
політика пропонує розуміти сукуп-
ність взаємопов’язаних дій системи 
органів державної влади щодо роз-
роблення та реалізації мети, завдань, 
принципів і стратегічних напрямів 
розв’язання проблеми у сфері запо-
бігання і протидії корупції [5, с. 103]. 
Один із засновників міжнародної ор-

ганізації “Трансперенсі інтернешнл” 
(далі — ТІ) Джеремі Поуп стверджує, 
що не можна звести весь спектр мож-
ливих дій щодо контролю над рівнем 
корупції до викриття та криміналь-
ного переслідування, а навпаки про-
понує використовувати комбінацію 
блокуючих заходів: покращання про-
зорості відносин; запобігання розви-
тку відносин, що можуть призвести 
до корупції; прозорість фінансових 
відносин між головними учасника-
ми та перспективи проведення реві-
зії представниками незалежних ві-
домств, не вплутаних у корумповані 
мережі [6, с. 40]. Водночас, колишній 
працівник Світового банку та член 
ради американського відділення ТІ 
С. Роуз-Аккерман у своїй книзі “Ко-
рупція і держава. Причини, наслідки 
й реформи” визначає, що корупція є 
симптомом наявності збою у систе-
мі державного управління [7, с. 7]. 
Оскільки антикорупційна політи-
ка України, не зважаючи на значну 
кількість робіт, присвячених коруп-
ції, потребує удосконалення та захо-
дів підвищення ефективності, роботи 
попередників можуть бути викорис-
тані як основа для нових напрацю-
вань у цій сфері. 

Метою статті є визначення шля-
хів реалізації антикорупційної по-
літики України на основі аналізу су-
часного стану запобігання і протидії 
корупції. Для досягнення зазначеної 
мети було поставлено такі завдан-
ня: визначити та охарактеризувати 
національну модель антикорупцій-
ної системи; проаналізувати стан та 
сутність антикорупційної політики 
України, визначити її основні недо-
ліки та обґрунтувати шляхи подаль-
шої реалізації. 



114

Виклад основного матеріалу. В 
Україні корупція, планомірно вра-
зивши всю сферу державного управ-
ління, перетворилась на її харак-
терну особливість та призвела до 
викривлення характеру і стимулів 
суспільного розвитку. Об’єктивно 
можна зауважити, що, незважаючи 
на існування в нашій державі анти-
корупційної стратегії та плану дій, а 
також низки відповідних законів, в 
Україні не вдалося вибудувати ціліс-
ну антикорупційну інфраструктуру: 
ні в аспекті формування політики, 
ні в частині законодавства, ні щодо 
інституційного забезпечення [8, с. 3].

В Україні корупція виявляєть-
ся, передусім, у формі зловживань 
в органах державної влади, яким 
сприяють наступні фактори: широкі 
дозвільно-розпорядчі повноваження 
посадових і службових осіб; низька 
ефективність і невідповідність пра-
воохоронної системи та сектору без-
пеки новим зовнішнім і внутрішнім 
вимогам, демократичним і європей-
ським прагненням України; вели-
ка кількість дозвільних документів, 
податків і зборів; плинність і тим-
часовість перебування кадрів на по-
садах державної служби; правовий 
нігілізм, відсутність ефективної про-
світницької політики, спрямованої на 
поширення знань антикорупційного 
законодавства; бюрократизм на дер-
жавній службі.

Науковці визначають існуван-
ня в світі концептуальних моделей 
антикорупційної системи: тоталі-
тарна; авторитарна; олігархічна; лі-
беральна; правова демократична [9,  
с. 64–66]. 

У СРСР свого часу було відтво-
рено авторитарну модель антико-

рупційної системи, в якій існувала 
вибіркова відповідальність за вка-
зівкою “зверху”, зазвичай представ-
ників правлячої партійної еліти [9, 
с. 64]. Тому закономірно. що осно-
вними вадами державного сектору 
незалежної України стали: погана 
організація; відсутність необхідно-
го узгодження прийнятих рішень; 
чисельні затягування; відсутність у 
прийнятих рішень правової бази; по-
вільність і неефективність реформ 
[7, с. 93–94]. У таких умовах націо-
нальна антикорупційна система 
України, особливо в останні роки, 
остаточно трансформувалася в олі-
гархічну модель з реалізацією відпо-
відальності за клановим принципом 
“свій — чужий” [9, с. 65]. 

На жаль маємо констатувати, що 
в Україні ідея розбудови правової 
демократичної держави поступилася 
місцем корупційному прагматизму 
та пристосуванню, які спричинили 
буквально розгул корупції у сфері 
державного управління [10].

Одночасно, згідно з даними рей-
тингу індексу сприйняття корупції 
“Трансперансі Інтернешнл” Україна 
за підсумками 2012–2013 рр. ста-
більно посідає 144-те місце серед 
177 країн [11]. Поряд із нею роз-
ташувалися такі країни як Папуа 
нова Гвінея, Нігерія, Камерун, Цен-
тральноафриканська Республіка, 
Іран, Киргизстан [11]. Для порів-
няння: Польща, Угорщина, Руму-
нія, Словаччина, Чехія й Грузія у 
2013 р. досягли набагато кращого 
результату — 38, 54, 69, 43, 57 і 55 
місце відповідно [11].

Темпи та ефективність боротьби 
з корупцією, на жаль, не вражають 
українське суспільство та залиша-
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ються повільними. Так, з 2013 р. по-
зиція України в рейтингу за Індексом 
сприйняття корупції Transparency 
International дещо покращилася, під-
нявшись вгору лише на 14 місць. Ни-
ні в 2016 р. наша країна посідає 130-те 
місце, розділивши його із такими кра-
їнами, як Нікарагуа та Камерун.

Трійкою лідерів у найвідомішому 
світовому антикорупційному рей-
тингу CPI 2015 р. є Данія, Фінляндія 
та Швеція із 91, 90 і 89 балами відпо-
відно. Найкорупційнішими країна-
ми світу є Північна Корея та Сомалі 
із 8 балами. “Колегами” України за 
ганебним антикорупційним індек-
сом 27 балів є Іран, Камерун, Непал, 
Нікарагуа і Парагвай.

Довідково: Індекс сприйняття 
корупції базується на незалежних 
опитуваннях, в яких беруть участь 
міжнародні фінансові та правоза-
хисні експерти, в тому числі Світо-
вого банку, Freedom House, World 
Economic Forum, Азійського та Аф-
риканського банків розвитку тощо. 
Індекс є оцінкою від 0 (найвищий 
рівень корупції) до 100 (відсутність 
корупції) за даними дослідження 
Transparency International Україна 
www. ti-ukraine.org.

Зазначені обставини дозволя-
ють говорити про корупцію в нашій 
державі як корупцію кризового типу, 
яка породжується кризою сучасно-
го українського суспільства і здатна 
її поглиблювати, маючи властивість 
зводити нанівець будь-які політич-
ні, економічні, правові й моральні 
реформи [2]. У свідомості громадян 
нашої держави закріплюється уяв-
лення про широке поширення ко-
рупції в усіх владних структурах та 
на всіх управлінських рівнях. Крім 

того, високий рівень корупції по-
збавляє доцільності індивідуальну 
антикорупційну боротьбу [12, с. 4].

В. М. Соловйов у дослідженнях 
питання запобігання і протидії ко-
рупції в державному управлінні, 
звертає увагу на наступні ключові 
тези [5, с. 60]: 

•	 поняття	 “корупція”	 складне,	
багаторівневе системно зорга-
нізоване соціальне явище, яке 
поєднує в собі різні складові, 
зокрема: управлінську; полі-
тичну; економічну; юридичну; 
соціальну; морально-етичну;

•	 корупція	 —	 це	 негативне	 су-
спільне явище, яке постійно 
й активно впливає на свідо-
мість громадян та їхні особис-
ті погляди, формує корисливі 
аморальні цінності, визначає 
корупційну субкультуру в сус-
пільстві, руйнує суспільні від-
носини, зменшує ресурси та 
підриває довіру до держави;

•	 корупція	охоплює	вищий	(елі-
тарний), середній та низовий 
рівні державного управління, 
проникаючи в усі сфери і під-
системи суспільного життя, 
порушує права, зачіпає інтере-
си всіх соціальних груп і про-
шарків суспільства, вражає 
політику, економіку, соціальну 
сферу, культуру;

•	 корупція	 може	 бути	 політич-
ною, економічною, адміністра-
тивною та побутовою, може 
виникати організовано чи сти-
хійно;

•	 корупція	створила	корупційну	
етику, що стала альтернативою 
морально-етичним нормам в 
Україні. 
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Цілком можна погодитись з 
позицією українського вченого 
О. М. Костенка, який зазначає, що на 
сучасному етапі протидія корупції в 
Україні зводиться до “сліпого” мані-
пулювання змінами у законодавстві 
(що має вигляд його вдосконален-
ня) і хаотичних дій у “вдосконален-
ні” інституцій кримінальної юстиції 
(“правоохоронних органів”). Більш 
ніж двадцятирічний досвід такої 
протидії свідчить про її безплідність. 
Отже, неврахування закономірнос-
тей існування корупції кризового 
типу в Україні приводить таким чи-
ном до антикорупційного волюнта-
ризму (зокрема, до законодавчого 
волюнтаризму, а також політичного 
волюнтаризму, який виявляється у 
безсистемному реформуванні інсти-
туцій протидії корупції). Як свід-
чить досвід, одного щирого бажання 
громадян подолати корупцію замало 
[20].

Результати загальнонаціональ-
ного соціологічного дослідження 
Центру Разумкова свідчать, що но-
востворене Національне антико-
рупційне бюро України, на жаль, 
не користується високою суспіль-
ною довірою. НАБУ довіряють ли-
ше 14,5 % і не довіряють 59,3 % при 
найбільшій частці тих, кому важ-
ко відповісти (26,1 %). Очевидно, 
що оцінки громадян є достатньо 
суб’єктивними, оскільки за стислий 
період існування НАБУ ще не могло 
ні продемонструвати переконливі 
результати роботи, ні скомпромету-
вати себе, подібно до судів і прокура-
тури справу [21].

Кризовий і системний характер 
корупції в Україні вимагає впрова-
дження послідовно спланованих та 

скоординованих заходів запобігання 
та протидії корупції, об’єднаних од-
нією антикорупційною стратегією, 
успішність реалізації якої залежить 
від 4 складових: наявності єдиної 
політичної волі; належної право-
вої бази; скоординованої, з чітко 
визначеними функціями та систе-
мою взаємодії, підпорядкування та 
зворотного зв’язку організаційно-
управлінської структури суб’єктів 
антикорупційної діяльності; заходів, 
спрямованих на формування анти-
корупційної суспільної свідомості 
та системи громадського контролю 
в поєднанні з активним залученням 
та співпрацею з міжнародними екс-
пертами та організаціями [13, с. 184]. 

Першим документом, який мож-
на підвести під категорію національ-
ної антикорупційної стратегії стала 
прийнята 10 квітня 1997 року Націо-
нальна програма боротьби з корупці-
єю, затверджена Указом Президента 
України № 319/97, в якій вперше 
було зазначено, що вияви корупції 
негативно позначаються на забезпе-
ченні національної безпеки держави 
[14]. Цікавим є положення Нацпро-
грами, що діюче на той момент анти-
корупційне законодавство значною 
мірою дає можливість вести бороть-
бу з різного роду корупційними діян-
нями [14], тобто апріорі визнавалася 
відсутність антикорупційних заходів 
превентивного характеру. Водночас 
у Національній програмі вперше 
було вказано на необхідність прове-
дення кримінологічної експертизи 
нормативно-правових актів з метою 
виявлення криміногенних чинни-
ків у законодавстві та на відсутність 
звітності щодо боротьби з корупцією 
[14]. Наголошувалося на фрагмен-
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тарному характері законодавчого 
вдосконалення та його затягуванні 
[14].

Серед організаційно-правових за-
ходів, зокрема, було визначено роз-
робку і подання на розгляд Кабінету 
Міністрів України проекту концеп-
ції боротьби з корупцією в Україні 
на 1998–2005 роки, а також підго-
товку Кодексу поведінки державно-
го службовця [14]. 

Однак, суто з юридичної точки 
зору антикорупційними стратегі-
ями в Україні можна вважати три 
документи: Концепцію боротьби з 
корупцією на 1998—2005 роки (Указ 
Президента України від 24.04.1998 р. 
№ 367/981); Концепцію подолання 
корупції в Україні “На шляху до добро-
чесності” (Указ Президента України 
від 11.09.2006 р. № 742/20062); На-
ціональну антикорупційну страте-
гію на 2011–2015 роки (Указ Пре-
зидента України від 21.10.2011 р. 
№ 1001/2001).

У Концепції боротьби з корупцією 
на 1998—2005 роки вперше на рівні 
нормативно-правового акта було ви-
ділено форми (види) корупційних 
діянь, визначено, що боротьба з ви-
явами корупції має ґрунтуватися на 
поєднанні профілактичних, право-
охоронних і репресивних заходів, 
при цьому пріоритет повинен на-
даватися профілактичним заходам 
[15]. Було запропоновано поділити 
заходи запобігання та протидії ко-
рупції на невідкладні короткостро-
кові, в тому числі надзвичайного ха-
рактеру, довгострокові та постійного 
характеру [15].

Серед профілактичних заходів 
Концепції виділялися соціальні, по-
літичні, економічні, правові, еконо-

мічні, організаційно-управлінські та 
соціально-психологічні заходи. 

Реалізація Концепції забезпечу-
валася насамперед шляхом враху-
вання положень цього документа у 
формуванні державної антикоруп-
ційної політики, розроблення нових 
і вдосконалення чинних загально-
державних та галузевих програм 
протидії корупції, прийняття нових 
законів і внесення змін до чинних 
нормативно-правових актів, опра-
цювання чіткої системи державного 
контролю та відповідальності за ви-
конанням положень і рекомендацій 
Концепції [3, с. 236 — 237].

Концепція подолання корупції в 
Україні “На шляху до доброчеснос-
ті” передбачала створення дієвої 
системи запобігання корупції, роз-
роблення комплексних заходів щодо 
протидії цьому явищу, виявлення та 
подолання її соціальних передумов і 
наслідків [4, с. 300]. У Концепції бу-
ло визначено характерні риси коруп-
ції та віднесено хабарництво до най-
поширеніших корупційних діянь. 
Акцентувалася увага на забезпеченні 
доброчесності в органах виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, 
виділялися корупційні ризики в ді-
яльності виборних органів, органах 
судової влади та передбачалися за-
ходи з подолання вказаних ризиків 
[16]. Окремо увага приділялася про-
блемам у виявленні фактів корупції 
інститутами громадянського сус-
пільства та правоохоронними орга-
нами, а також пропонувалися заходи 
підвищення ефективності їх діяль-
ності [16].

Зрештою Національна антико-
рупційна стратегія на 2011–2015 
роки стала системним і прогресив-
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ним документом, адже він визначає 
пріоритетні напрями антикорупцій-
ної політики, зокрема щодо виявлен-
ня та усунення умов, які сприяють 
або можуть сприяти виникненню ко-
рупції, а також запобігання спробам 
їх створення [5, с. 285].

Метою Національної антикоруп-
ційної стратегії визначено зменшен-
ня рівня корупції в Україні шляхом 
усунення передумов її виникнення 
через упровадження превентивних 
заходів, зміцнення режиму закон-
ності, а також формування у сус-
пільстві нетерпимого, негативного 
ставлення до корупції [17]. Тобто 
вказаний документ у питанні анти-
корупційної діяльності віддає пере-
вагу саме запобіжним та профілак-
тичним заходам. Окремо визначено 
реформи, які мають позитивно спри-
яти антикорупційній діяльності 
держави, зокрема судова, податко-
ва, адміністративна, кримінальної 
юстиції, вдосконалення механізмів 
доступу громадян до публічної ін-
формації та отримання безоплатної 
правової допомоги [17]. 

Також прогресивним у Націо-
нальній стратегії вважається вико-
ристання терміна “доброчесність” у 
контексті визначення її рівня щодо 
осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави чи місцевого само-
врядування [5, с. 286]. 

На виконання Національної анти-
корупційної стратегії на 2011–2015 
роки Уряд України 28 листопада 2011 
року прийняв Постанову № 1240 
“Про затвердження Державної про-
грами щодо запобігання і протидії 
корупції на 2011–2015 роки”, яка 
структурно відповідає Національній 
антикорупційній стратегії та містить 

перелік заходів, обсягів і джерел фі-
нансування, очікуваних результатів, 
індикаторів, строків, відповідальних 
виконавців, а також партнерів із реа-
лізації заходів. 

У 2013 році “Трансперенсі інтер-
нешнл”, провівши в Україні громад-
ський моніторинг виконання вка-
заної Держпрограми, до основних 
причин її неефективного виконання 
віднесла відсутність належного фі-
нансування більшості передбачених 
заходів, чітких індикаторів виконан-
ня завдань та заходів, належної коор-
динації дій виконавців, невідповід-
ність окремих завдань запланованим 
заходам, обмеженість можливостей 
виконавців, низький рівень вико-
навської дисципліни, відсутність 
суспільного запиту на проведення 
деяких реформ, покладення відпові-
дальності за виконання антикоруп-
ційних заходів на органи, які є вра-
женими корупцією [18, с. 71]. Крім 
того, у своєму Звіті ТІ визначила 
ряд наступних ключових рекоменда-
цій для нашої держави, серед яких: 
реформування публічної служби, 
правоохоронних органів та судової 
системи, створення спеціалізовано-
го незалежного антикорупційного 
органу, визначення чіткої ієрархії 
нормативно-правових актів, забезпе-
чення належного регулювання адмі-
ністративного процесу, впроваджен-
ня незалежного аудиту публічних 
фінансів на місцевому рівні, рефор-
мування системи політичних фінан-
сів [18, с. 71].

2 липня 2014 року на засіданні Ка-
бінету Міністрів України було ухва-
лено десять першочергових антико-
рупційних кроків. Зокрема, в межах 
реалізації першого з них планува-
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лося до кінця 2014 року ухвалити у 
Верховній Раді України Антикоруп-
ційну стратегію, що забезпечувало 
прийняття парламентом політичної 
відповідальності за реалізацію анти-
корупційної політики [19].

У результаті виконання вказано-
го урядового плану лише в 2014 році 
Верховна Рада України ухвалила но-
вий антикорупційний “пакет”, який, 
зокрема складався із Законів Укра-
їни “Про засади державної антико-
рупційної політики в Україні (Анти-
корупційну стратегію) на 2014–2017 
роки”, “Про запобігання корупції”, 
“Про Національне антикорупційне 
бюро України”, “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо визначення кінцевих ви-
годоодержувачів юридичних осіб та 
публічних діячів”, “Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення”, “Про про-
куратуру”.

У результаті ухвалення вказаного 
“пакета” антикорупційних законів 
відбулося:

•	 створення	 Національного	 ан-
тикорупційного бюро України 
та Національного агентства з 
питань запобігання корупції;

•	 закріплення	 на	 рівні	 закону	
Антикорупційної стратегії, що 
посилює політичну відпові-
дальність за її виконання;

•	 запровадження	 вимоги	 щодо	
наявності антикорупційних 
програм у центральних орга-
нах виконавчої влади, а також 
у певної категорії державних 
підприємств;

•	 запровадження	антикорупцій-
них обмежень після припи-
нення діяльності, пов’язаної з 
виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядуван-
ня;

•	 посилення	захисту	осіб,	які	по-
відомляють про факти корупції;

•	 запровадження	 кримінальної	
відповідальності безпосеред-
ньо за корупцію, зловживання 
повноваженнями та незаконне 
збагачення;

•	 запровадження	 адміністра-
тивної відповідальності за 
пов’язані з корупцією правопо-
рушення, зокрема порушення 
обмежень щодо сумісництва, 
одержання дарунка, вимог фі-
нансового контролю, а також 
дисциплінарної та цивільно-
правової відповідальності за 
обидва види порушень;

•	 встановлення	 механізму	 вияв-
лення фізичної особи — кінце-
вого вигодоодержувача юри-
дичних осіб;

•	 встановлення	 вільного	 досту-
пу до Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно;

•	 вдосконалення	 законодавчих	
аспектів, які впливають на 
якість розслідування злочинів 
з легалізації (відмивання) до-
ходів, одержаних злочинним 
шляхом; 

•	 внесення	змін	до	КПК	України	
щодо підслідності злочинів з 
легалізації;

•	 здійснення	фінансового	моні-
торингу щодо національних 
публічних діячів та посадо-
вих осіб міжнародних органі-
зацій;
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•	 позбавлення	прокуратури	пра-
ва здійснювати загальний на-
гляд;

•	 встановлення	 для	 прокурорів	
заборони брати участь у робо-
ті парламенту, колегій мініс-
терств, центральних органів 
виконавчої влади, місцевих 
рад і адміністративних органів;

•	 поява	 чітких	 положень	 про	
права і обов’язки прокурорів; 

•	 впровадження	чіткіших	крите-
ріїв та процедур призначення 
прокурорів; 

•	 деталізація	положень,	пов’яза-
них зі звільненням прокурорів 
і застосуванням до них дисци-
плінарних заходів.

Таким чином було дано старт 
ключовим реформам, які, на думку 
міжнародних експертів, довгий час в 
Україні залишалися не реалізовани-
ми [8, с. 5–6]. 

Водночас, слушним є зауваження, 
що успішна та серйозна антикоруп-
ційна реформа повинна складатися 
з наступних елементів [6, с. ХХХІ]: 
відданість політичних лідерів бороть-
бі з будь-якими виявами корупції; 
приділення особливої уваги запобі-
ганню; прийняття комплексних ан-
тикорупційних законів; виявлення 
дій уряду, що є найбільш схильними 
до корупції; встановлення належного 
розміру заробітної плати державним 
службовцям та політичним лідерам; 
вивчення засобів правового та адмі-
ністративного захисту; партнерство 
між урядом та громадянським сус-
пільством; перетворення корупції на 
дуже ризиковану та неприбуткову 
справу [6, с. ХХХІ].

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. В Україні ко-

рупція кризового типу вразила всі 
сфери суспільного життя та стала 
безпосередньою загрозою конститу-
ційним правам і свободам громадян. 
Наслідком високого рівня корупції в 
українському суспільстві стала зне-
віра людей у справедливість системи 
державного управління та місцево-
го самоврядування, у чесність і по-
рядність правоохоронних органів та 
суддів. 

Вимушені констатувати, що у 
нашій державі фактично успішно 
функціонує олігархічна модель ан-
тикорупційної системи. Прийняття 
національних антикорупційних про-
грам, концепцій та стратегій сприя-
ло напрацюванню доволі масивної 
правової бази та досвіду у сфері бо-
ротьби з корупцією, проте її рівень 
в Україні продовжує залишатися 
неприйнятно високим, що заважає 
виходу українського суспільства, 
економіки та політики з кризового 
стану. 

Аналіз положень антикорупцій-
них документів стратегічного рівня 
у розрізі від Національної програ-
ми боротьби з корупцією 1997 року 
до Закону України “Про засади дер-
жавної антикорупційної політики 
в Україні (Антикорупційну стра-
тегію) на 2014–2017 роки” свід-
чить, що всі стратегічні документи 
антикорупційного спрямування 
є структурно впорядкованими й 
містять характеристику корупції 
як суспільного явища, виділяю-
чи її передумови й передбачаючи 
не лише правові заходи боротьби з 
корупцією, але й політичні, еконо-
мічні, організаційно-управлінські 
і соціально-психологічні. Упрова-
дження цих документів планувало-
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ся здійснювати за допомогою від-
повідних програм, затверджених 
Кабінетом Міністрів України. Крім 
того, у методології антикорупційної 
політики України відбулося зміщен-
ня акценту із заходів реагування на 
корупційні вияви постфактум у бік 
заходів превентивного та профілак-
тичного характеру, що без сумніву 
є важливим результатом вивчення 
питань боротьби з корупцією і слу-
гуватиме прогресивною основою 
розробки подальших заходів антико-
рупційної політики України.

Загалом вважається, що наявність 
на найвищому політичному рівні во-
лі щодо безкомпромісної протидії 
корупції є чи не найголовнішою умо-
вою ефективної реалізації державної 
антикорупційної політики, втім у 
подальшому така політична воля має 
бути підкріплена конкретними захо-
дами, спрямованими на запобігання 
і протидію корупції. 

Такими заходами зокрема можуть 
стати створення спеціальної систе-
ми органів антикорупційної юстиції, 
пристосованих для виконання функ-
ції розслідування саме корупційних 
злочинів (з урахуванням зарубіжно-
го досвіду).

2. Погоджуючись з українським 
вченим О. Костенком про те, що сьо-
годні є достатньо підстав вважати, 
що антикорупційна політика, а та-
кож стратегія і тактика протидії ко-
рупції в Україні є антинауковою і це 
є однією з причин її неефективності. 
Для постійного науково-експертного 
забезпечення протидії корупції, в то-
му числі вивчення і впровадження в 
життя зарубіжного досвіду протидії 
корупції, зокрема діяльності ство-
рити в системі Національного анти-

корупційного бюро України коорди-
наційний науковий центр, який би 
досліджував причини та умови, що 
сприяють корупції, корупційні тех-
нології та соціальні (політичні, еко-
номічні, правові, моральні) наслідки 
корупції, готував би матеріали для 
антикорупційного просвітництва і 
підвищення рівня правосвідомості 
та антикорупційної активності гро-
мадян. На жаль, чинним Законом 
України “Про Національне антико-
рупційне бюро України”, який ви-
значає правові основи організації та 
діяльності Національного антико-
рупційного бюро України існування 
ані наукової установи, ані навчаль-
ного закладу в його структурі не пе-
редбачено.

Також перспективними напряма-
ми для подальших наукових розві-
док вважаємо вивчення та розробку 
заходів, а також механізмів реаліза-
ції антикорупційної політики з ура-
хуванням зарубіжного досвіду з ме-
тою врахування при розробці нового 
антикорупційного документа страте-
гічного рівня.
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ЗАЛУЧЕННЯ гРомАДсЬкостІ В УкРАЇНсЬких 
мІстАх (НА ПРикЛАДІ БюДЖЕтУ УЧАстІ)

Анотація. Зазначено, що в українських містах за останні роки зрос-
ла активність мешканців, які бажають долучитися до вирішення міських 
проблем. Висвітлено активність суспільства, яке вимагає від міської ради 
створення дієвих інструментів співпраці з громадою, насамперед відкри-
того процесу дискусії та прийняття спільних рішень. Зауважено, що кожен 
мешканець населеного пункту може подати власну пропозицію та шляхом 
голосування вирішити, в який спосіб витрачати частину місцевого бюдже-
ту. Наведено практики запровадження ефективної системи взаємодії орга-
нів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для 
задоволення потреб мешканців конкретного міста. Зазначено, що бюджет 
участі є чудовим навчальним інструментом з питань місцевого самовряду-
вання: мешканці вивчають механізми формування та використання місце-
вого бюджету, навчаються приймати рішення стосовно вибору пріоритетів 
витрачання бюджетних коштів, враховуючи перспективи розвитку певної 
місцевості. Бюджет участі виконує сервісну функцію органу місцевого са-
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моврядування. Доведено корисність даної практики не лише на рівні міст, а 
й на рівні об’єднаних сільських територіальних громад. Розглянуто питан-
ня, що бюджет участі сприяє підвищенню прозорості та доступності осно-
вної бюджетної інформації, результатів діяльності органів влади на місцях, 
коли будь-якому користувачеві стає зрозуміло, яким чином міська влада 
здійснює акумулювання, розподіл і використання коштів міського бюджету.

Ключові слова: бюджет участі, партиципаторний (громадський) бюджет, 
форма прямої демократії, міські ініціативи, громадська активність.

ВОВЛЕЧЕНиЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАиНСКиХ  
ГОРОДАХ (НА ПРиМЕРЕ БЮДЖЕТА УЧАСТиЯ)

Аннотация. Указано, что в украинских городах в последние годы увели-
чилась активность граждан, желающих присоединиться к процессу решения 
городских проблем. Освещена активность общества, требующая от местной 
власти создания действенных инструментов сотрудничества с общиной, в 
первую очередь, открытого процесса дискуссии и принятия совместных ре-
шений. Указано, что каждый житель населенного пункта может предоста-
вить собственный проект и через голосование решить, в какой способ тра-
тить часть местного бюджета. Приведено практики внедрения эффективной 
системы взаимодействия органов местного самоуправления и обществен-
ности в бюджетном процессе для удовлетворения потребностей жителей 
конкретного города. Отмечено, что бюджет участия прекрасный обучающий 
инструмент с вопросов местного самоуправления: жители изучают механиз-
мы формирования и использования местного бюджета, учатся принимать 
решения касательно выбора приоритетов расходования бюджетных средств, 
с учетом перспективы развития данной местности. Бюджет участия выпол-
няет сервисную функцию органа местного самоуправления. Доведена поль-
за данной практики не только для городов, но и для объединенных сельских 
территориальных общин. Отмечено, что бюджет участия способствует по-
вышению прозрачности и доступности основной бюджетной информации, 
результатов деятельности органов власти на местном уровне, когда любому 
пользователю стает понятно, каким образом местная власть аккумулирует, 
распределяет и использует бюджетные средства.

Ключевые слова: бюджет участия, партисипаторный (общественный) 
бюджет, форма прямой демократии, местные инициативы, гражданская ак-
тивность.

CIVIL SOCIETY INVOLVEMENT IN uKRAINIAN CITIES  
(FOR EXAMPLE, OF THE PARTICIPATORY BuDGET)

Annotation. The article stated that, in Ukrainian cities has increased activity of 
citizens in recent years, wishing to join the process of solving urban problems. The 
activity of the society demands from local authorities create effective instruments 
of cooperation with the community. The first is an open process of discussion 
and adoption of joint solutions. It is indicated that every resident of the village 
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can provide your own project and after the vote to decide in what way to spend 
part of the local budget. The article gives the introduction of the practice of an 
effective system of interaction between local authorities and the public in the 
budget process to meet the needs of the residents of a particular city. It was noted 
that the budget for the participation of a wonderful teaching tool with the issues 
of local self-government: the people are studying the mechanisms of formation 
and use of the local budget, learn to make decisions regarding the choice of budget 
spending priorities, taking into account the prospects of development of the area. 
Participatory Budget performs the service of the local government function. The 
article noted that the participation of the budget contributes to the transparency 
and accessibility of the basic budget information, the performance of the authorities 
at the local level, when any user ceases to understand how local government 
accumulates, distributes and uses a budget. Participatory budget aimed at creating 
an effective mechanism of interaction of structural subdivisions of the City Council 
and citizens in the budget process. The author believes that this practice is useful 
not only for cities, but also for integrated rural territorial communities. The 
involvement of territorial communities to participate in decisions about budget 
allocation and identify areas of the city; formation of public confidence in local 
government; increase transparency of local government; increased transparency of 
decision-making by providing residents of the possibility of direct impact on fiscal 
policy of the city; solving the problems that most concern people.

Keywords: Participatory (public) budget, form of direct democracy, local 
initiatives, civic activity.

Постановка проблеми (опис про-
блеми, що аналізується, у загально-
му вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завдан-
нями). В Україні достатньо довгий 
час інтерес до розвитку громадян-
ського суспільства та участі громадян 
був формальним. Влада зацікавлена, 
насамперед, у легітимізації власних 
рішень, а не в участі громадян у їх 
розробленні та реалізації. За остан-
ні роки у містах зросла активність 
мешканців, які бажають долучитися 
до вирішення міських проблем. Це, 
своєю чергою, спонукає міські орга-
ни влади вишукувати й впроваджу-
вати дієві інструменти співпраці з 
громадою. Найбільш вдалою, зі сві-

тового досвіду, технологією залучен-
ня містян до процесу формування та 
прийняття управлінських рішень є 
використання бюджету участі (пар-
тиципаторного, громадського). На 
місцевому рівні така форма прямої 
демократії становить відкритий про-
цес дискусії шляхом подання кожним 
мешканцем населеного пункту влас-
ного проекту (пропозиції) та при-
йняття остаточних рішень — на що 
витрачати частину місцевого бюдже-
ту через голосування.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою та визначення не-
вирішених раніше частин загальної 
проблеми. У статті використана ін-
формація з міських цільових про-



128

грам і положень щодо запроваджен-
ня бюджету участі, а також публікації 
таких науковців, як В. Писаренко, 
Г. Котіна, М. Степура, А. Батюта, 
О. Крилова, О. Кириленко, І. Чай-
ковська та ін.

Формулювання цілей (мети) 
статті. Дослідити практики запрова-
дження ефективної системи взаємо-
дії органів місцевого самоврядуван-
ня та громадськості в бюджетному 
процесі для задоволення потреб 
мешканців конкретного міста.

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунту-
ванням отриманих наукових ре-
зультатів. Конституцією України, 
Законом України “Про місцеве са-
моврядування в Україні” і Статутом 
територіальної громади жителям 
населеного пункту надається право 
на участь у здійсненні місцевого са-
моврядування. На сьогодні набуває 
поширення пряма участь громадян 
у процесі управління міста загалом 
та механізми, через які зацікавлені 
представники громадських органі-
зацій і широкі верстви населення 
можуть впливати на регіональний і 
місцевий бюджетний процес в окре-
мих галузях. За чинним законодав-
ством до засобів прямої демократії, 
окрім виборчого процесу, відносять 
[5; 8, с. 17–18]:

•	 місцеві	 референдуми	 про-
водять з питань місцево-
го значення, їх результати є 
обов’язковими до виконання 
місцевими органами влади;

•	 загальні	 збори	 громадян	 мо-
жуть висувати рекомендації 
для місцевих органів щодо ви-
рішення певних питань у ме-
жах їхньої компетенції;

•	 місцеві	 ініціативи	 є	 правом	
членів громади ініціювати за-
криті та відкриті обговорення 
будь-якого питання в межах 
компетенції місцевих органів 
на засіданнях місцевої ради;

•	 громадські	 слухання	 можуть	
проводитися з будь-яких пи-
тань, що належать до місцевої 
юрисдикції, включаючи бю-
джетні питання;

•	 дорадчий	 комітет,	 що	 вико-
нує консультативну роль при 
місцевих органах виконавчої 
влади та зазвичай керується 
регламентом місцевої ради;

•	 громадську	 комісію,	 яка	 ство-
рюється на більш короткий 
проміжок часу, ніж дорадчий 
комітет, зазвичай, для надання 
місцевим радам допомоги при 
розгляді певних питань.

Проте зауважимо, що, наприклад, 
механізм проведення місцевого ре-
ферендуму є надскладним і не від-
регульованим на практиці, і події, 
що відбулися в Україні, свідчать, що 
дане питання потребує ретельного 
вивчення. Загальні збори, громад-
ські слухання та місцеві ініціативи 
переважно закріплені в Статутах те-
риторіальних громад, але не всі насе-
лені пункти їх мають. Тому сьогодні 
розроблено кілька законопроектів, в 
яких прописані механізми проведен-
ня зазначених форм прямої демокра-
тії. Ця стаття присвячена місцевим 
ініціативам.

Залучення громадян до бюджет-
ного процесу для України є досить 
новою справою. Сьогодні демокра-
тизація системи місцевого управлін-
ня та прозорість прийняття рішень 
на місцевому рівні активно підтри-
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мується в нашій державі шляхом 
реалізації різноманітних проектів 
розвитку, фінансованих різними 
міжнародними донорами. З 2015 р. у 
рамках Проекту “Партиципаторний 
бюджет — можливості для підви-
щення громадської активності і вста-
новлення належного партнерства 
з органами влади” Міжнародною 
громадською організацією “Фунда-
ція українсько-польської співпраці 
ПАУСІ” за сприянням Польсько-
Канадської Програми Підтримки 
Демократії DFATD здійснюється 
за провадження аналізованої нами 
форми прямої демократії. 

З’ясовано, що міжнародні фінан-
сові організації значну увагу при-
діляють прозорості бюджету, за-
побіганню корупції та публічному 
контролю за бюджетним процесом у 
країнах-членах. Більшість ініціатив 
надходить від місцевих громадських 
організацій та посадовців місцевих 
органів влади, які мають досвід участі 
в проектах, одержують міжнародну 
підтримку та обізнані з практикою 
західної демократії. З одного боку, 
такий підхід свідчить, що політичні 
процеси не повинні бути винятковою 
прерогативою голів і членів місцевих 
рад і місцевих державних адміністра-
цій, з іншого — громадяни, отримую-
чи можливість заявляти про свої ідеї 
щодо прийняття будь-яких рішень, 
повинні брати на себе частину роботи 
і відповідальності. Цей процес часто в 
психологічному і практичному плані 
отримує підтримку завдяки ниніш-
ньому процесу модернізації систем 
місцевого управління [4, с. 52].

Встановлено, що м. Порто-Алегро 
(Бразилія) є піонером запроваджен-
ня ідеї створення партиципаторно-

го бюджету, яка полягає в тому, що 
мешканці самостійно пропонують 
і затверджують проекти міського 
розвитку. Історія партиципаторно-
го бюджету сягає 80-х років ХХ ст. і 
свідчить про зміни, що відбувалися в 
суспільстві: від військової диктатури 
в Бразилії, низького рівня податко-
вих надходжень, стихійної (деколи 
самовільної хаотичної забудови) ур-
банізації, високого рівня соціальних 
проблем (занепад дитячих садочків, 
шкіл, лікарень тощо) і корупції, до-
мінування олігархії та наднизького 
впливу органів місцевої влади до 
сучасного великого річного порту, 
потужного освітнього та промисло-
вого центру з чисельністю в 1,5 млн 
жителів. 

За 12 років застосування бюдже-
ту участі в місті було досягнуто на-
ступних позитивних результатів [1; 
2, с. 89–90]:

•	 найнижчий	 рівень	 у	 країні	 з	
дитячої смертності та неосві-
ченості населення: показник 
середньої тривалості життя 
перевищив загальнонаціональ-
ний рівень, а кількість учнів у 
початкових і середніх школах 
зросла на 240 %;

•	 у	1989	р.	міською	каналізацією	
користувалося 49 % населення 
міста, у 2001 р. доступ отрима-
ли 98 % мешканців; порівня-
но з іншими містами Бразилії 
збільшився також доступ до 
води та електрики;

•	 у	1998	р.	діяла	51	профспілкова	
організація (у 1990 р. їх зовсім 
не було), що позитивно позна-
чилося на рівні надходжень до 
бюджету від місцевих податків 
і зборів (збільшення на 144 %).
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У 90-х роках ХХ ст. ідеї парти-
ципаторного бюджетування поши-
рювалися на рівні муніципалітетів 
у Великобританії, Іспанії, Італії, Ні-
меччині, Франції та інших європей-
ських державах. У світі існує багато 
форм залучення мешканців. Така 
практика застосовується як у вели-
ких містах з населенням понад 700 
тис. осіб, так і в малих — до 30 тис. 
жителів. На наш погляд, значного 
поширення бюджет участі отримав 
у країнах, що розвиваються, для ви-
рішення значної кількості всіляких 
соціально-економічних проблем на 
рівні територіальних громад. На-
приклад, у Польщі бюджет участі 
запроваджується з 2011 р. і спосте-
рігається збільшення кількості міст. 
Обсяги бюджетів участі у Польщі — 
від 40 тис. до 60 млн злотих (0,002 — 
3,4 % від загального бюджету міста). 
Активність мешканців у країні ста-
новить від 2 до 40 %, активність го-
лосування залежить від того, кому 
дозволено голосувати — це питання 
передано на власний розсуд місцевій 
владі. Мешканці об’єднуються на-
вколо ідей і проектів, співпрацюють 
один з одним. Так, у Варшаві можна 
поєднати кілька проектів, коли вони 
стосуються одного об’єкта [1].

Отже, як свідчить світова прак-
тика, дана форма прямої демократії 
є вдалою, адже громадськість само-
стійно, “без посередників” приймає 
рішення щодо витрачання бюджет-
них коштів для досягнення кон-
кретної мети — підвищення рівня їх 
життя. Громадяни бачать, що кошти 
використовуються раціонально й 
охоче сплачують податки, що, своєю 
чергою, позитивно позначається на 
інфраструктурі міста.

Проект “Партиципаторний бю-
джет — можливості для підвищення 
громадської активності і встанов-
лення належного партнерства з ор-
ганами влади” полягає в тому, що 
посадовці міської влади отримують 
детальну інформацію щодо концеп-
ції бюджетів участі та розуміють 
переваги запровадження; представ-
ники громадських організацій одер-
жують практичні навички модеру-
вання зустрічей з громадянами та 
впровадження соціальної діагнос-
тики партиципаторного бюджету-
вання; учасники проекту вивчають 
досвід міст, які використовують 
таку практику; координується про-
цес зворотного зв’язку з громадою, 
аналізуються пропозиції (пріори-
тетність, відбір і подання до міської 
влади), які завдяки містянам будуть 
включені до місцевого бюджету [3, 
с. 87; 6].

На наш погляд, дуже добре, що 
процедурно бюджет участі не вре-
гульований Бюджетним кодексом 
України — це дає автономні пра-
ва місцевій владі та громадськос-
ті конкретного населеного пункту 
самостійно вирішувати проблеми 
своєї територіальної громади шля-
хом ефективного використання 
бюджетних коштів. Особливості 
запровадження бюджету участі ви-
значаються розмірами та специфі-
кою територіальної громади. Вважа-
ємо, що така практика є корисною 
не лише на рівні міст, а й на рівні 
об’єднаних сільських територіаль-
них громад. Процес бюджету участі 
включає кілька етапів [7, с. 11]:

1) затвердження міською радою 
параметрів бюджету участі на 
плановий рік і прогнозних об-
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сягів на наступні за плановим 
два бюджетні періоди;

2) подання проектів;
3) оцінка та прийняття проектів 

для голосування;
4) голосування за проекти;
5) визначення проектів-перемож-

ців;
6) впровадження проектів-пере-

мож ців;
7) звітування й оцінка результа-

тів реалізації проектів.
Відомо, що першими українськи-

ми містами стали Полтава, Чернігів 
і Черкаси, де бюджет участі покли-
каний виконувати сервісну функ-
цію органу місцевого самовряду-
вання. Зауважимо, що, наприклад, 
у м. Києві бюджет участі є процесом 
взаємодії Київської міської ради та 
виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) з громадськістю 
і спрямований на залучення меш-
канців міста до участі в бюджетно-
му процесі через подання проектів і 
проведення відкритого громадсько-
го голосування за такі проекти (пе-
реважно на розвиток інфраструкту-
ри міста). Міська цільова програма 
“Громадський бюджет міста Черкаси 
на 2015–2019 роки” розроблена від-
повідно до норм Бюджетного кодек-
су України, Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” 
з використанням досвіду Республі-
ки Польща щодо активізації участі 
громадян у прийнятті рішень і мето-
дології реалізації механізмів громад-
ського бюджету.

Бюджет участі є чудовим на-
вчальним інструментом з питань 
місцевого самоврядування: мешкан-
ці вивчають механізми формування 

та використання місцевого бюджету, 
навчаються приймати рішення сто-
совно вибору пріоритетів витрачан-
ня бюджетних коштів, враховуючи 
перспективи розвитку певної місце-
вості. Це не лише інструмент, який 
можна застосувати в будь-яких об-
ставинах, а й елемент філософії кон-
кретної спільноти, тобто сукупності 
влади і мешканців однієї територі-
альної громади, що співпрацюють 
між собою заради свого розвитку [7, 
с. 8–9].

Дослідивши вітчизняну практику 
впровадження бюджету участі, нами 
з’ясовано, що в Чернігові у 2015 р. з 
56 проектних пропозицій 17 набра-
ли більшість голосів, загальна сума 
становила 4,8 млн грн, у Черкасах з 
39 допущених перемогли 6 проектів 
на суму в 5 млн грн. У Луцьку діє 
3-річна програма реалізації бюджету 
участі — щорічно виділяють 500 тис. 
грн, близько 50 тис. на ініціативу. У 
2015 р. у місті перемогли 12 проек-
тів: ремонт помешкання, де прожи-
вають три інваліди, облаштування 
спортмайданчика, скверу, дитячих 
майданчиків для трьох ОСББ, реалі-
зації ініціативи з енергозбереження. 
У м. Тернополі проекти, які реалі-
зуються за рахунок коштів бюджету 
участі, спрямовуються на покращан-
ня міської інфраструктури і стосу-
ються лише одного комунального 
об’єкта, наприклад вулиці, парку, до-
роги, спортивного чи дитячого май-
данчика, установи: школи, поліклі-
ніки, дитячого садочка тощо. Кожен 
автор може подати один проект на 
один календарний рік.

На 2017 р. бюджет участі в Пол-
таві становить 1,5 млн грн: 900 тис. 
грн (60 %) на малі проекти — до  
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100 тис. грн і 600 тис. грн (40 %) на 
великі — від 100 тис. до 500 тис. грн, 
у Чернігові очікувана сума бюджету 
участі становить 6,4 млн грн (згідно 
з положенням — 1 % міського кошто-
рису). У Львові в 2017 р. проекти 
будуть поділені на загальноміські 
та районні; 6 міським районам про-
понують виділити 60 % від загаль-
ної суми бюджету участі (9 млн), 
а загальноміським — залишається 
6 млн грн. На пілотне впровадження 
у 2017 р. м. Київ виділив 50 млн грн 
(до 1 млн грн на 1 проект) і далі суму 
планується збільшувати.

Зауважимо, що бюджет учас-
ті сприяє підвищенню прозорості і 
доступності бюджетної інформації, 
результатів діяльності органів вла-
ди на місцях, коли будь-якому меш-
канцю стає зрозуміло, яким чином 
міська влада здійснює акумулюван-
ня, розподіл і використання коштів 
міського бюджету. Доведено, що від-
чуваючи себе причетними до про-
цесу реалізації місцевих ініціатив 
бюджетній сфері (голос і думка кож-
ного береться до уваги), громадяни 
активно впливають на щоденне жит-
тя через здійснені видатки на пріо-
ритетні, з точки зору громадськості, 
проекти.

Водночас існують проблеми що-
до запровадження бюджету участі, 
зокрема, наявна недовіра громадян 
до влади, низький рівень активності 
громадян, тривалі дискусії між гро-
мадськістю та посадовцями, затяжні 
строки прийняття рішень і відсут-
ність мотивацій, технічні проблеми з 
проведення голосування, антирекла-
ма тощо. Представники влади через 
реалізацію бюджету участі демон-
струють зацікавленість до співпраці 

з громадянами, повертаючи довіру 
з боку громади до своєї діяльності. 
Своєю чергою, мешканці, концен-
труючись на загальних потребах по-
кращання рівня життя, підвищують 
фінансову грамотність членів тери-
торіальної громади та їх відповідаль-
ність за функціонування та розвиток 
населеного пункту [2, с. 88].

Таким чином, бюджет участі за-
безпечує “системний механізм” залу-
чення громадян до процесу прийнят-
тя бюджетних рішень конкретної 
територіальної громади. Поняття 
“бюджет участі” можна розглядати у 
широкому розумінні: впровадження 
бюджету вимагає повної зміни уяв-
лення про управління містом –пере-
хід від представницької демократії 
до демократії участі, акцентуючи 
увагу на прямій участі громадян у 
політичному процесі на рівні міста; 
у вузькому сенсі — демократичний 
процес, в якому мешканці безпосе-
редньо вирішують як витрачати час-
тину бюджетних коштів без прове-
дення реформи системи управління 
містом.

На платформі “Громадський про-
ект” можна ознайомитися з практи-
ками реалізації ідеї бюджету учас-
ті в містах Бердянську (https: // 
berdiansk. pb. org. ua), Києві (https: 
// gb. kievcity. gov. ua), Краматорську 
(https: // kramatorsk. pb. org. ua), 
Львові (https: // lviv. pb. org. ua), Ме-
літополі (https: // melitopol-online. 
gov. ua), Рівному (https: // rivne. pb. 
org. ua), Тернополі (https: // pb. rada. 
te. ua), Хмельницькому (https: // gp. 
khm. gov. ua), Чернівцях (https: // 
gb. city. cv. ua) та ін. Отже, бюджет 
участі, як частина міського бюджету, 
спрямовується на реалізацію місце-
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вих ініціатив (комунальне господар-
ство, культура, благоустрій, освіта, 
охорона здоров’я, соціальний захист, 
спорт тощо). Жителі пропонують 
власні ідеї та шляхом голосування 
обирають пріоритетні проекти, які 
реалізуються в подальшому за бю-
джетний кошт.

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. Таким чином, 
за допомогою бюджету участі, як 
форми прямої демократії, має бу-
ти створений ефективний механізм 
взаємодії структурних підрозділів 
міської ради та громадян у бюджет-
ному процесі. Залучення населен-
ня до процесу прийняття рішень 
щодо пріоритетного використання 
бюджетних коштів формує дові-
ру громадян до влади, підвищуючи 
відкритість діяльності та прозорість 
процесу прийняття рішень орга-
нами місцевого самоврядування. 
Отримуючи можливість впливати 
на бюджетну політику міста жителі 
відчувають себе причетними до ви-
рішення проблем, які їх найбільше 
хвилюють. Розв’язанню цих питань 
будуть присвячені наші подальші 
дослідження. 
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осНоВНІ тЕНДЕНцІЇ комПЕтЕНтНІсНоЇ  
сПРЯмоВАНостІ НАцІоНАЛЬНоЇ  

систЕми осВІти

Анотація. Зроблено спробу аналізу компетентнісного підходу в рефор-
муванні освітнього простору в Україні. Схарактеризовано прийняття Єв-
ропейської довідкової рамкової структури ключових компетентностей для 
навчання упродовж життя для запровадження в державах-членах ЄС, що 
містить вісім ключових компетентностей. Усі вони вважаються однаково 
важливими, оскільки кожна з них може буди корисною для успішного жит-
тя у суспільстві знань.

Ключові слова: компетентність, уміння вчитися, політичні та соціальні 
компетентності, компетентності, пов’язані з життям у багатокультурному 
суспільстві, компетентності, пов’язані з розвитком інформаційного суспіль-
ства.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНции КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТи НАциОНАЛЬНОЙ СиСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНиЯ

Аннотация. Предпринята попытка анализа компетентностного подхода 
в реформировании образовательного пространства в Украине. Охарактери-
зованы принятия Европейской справочной рамочной структуры ключевых 
компетентностей для обучения в течение жизни для введения в государ-
ствах-членах ЕС, которая содержит восемь ключевых компетенций. Все они 
считаются одинаково важными, поскольку каждая из них может быть по-
лезной для успешной жизни в обществе знаний.

Ключевые слова: компетентность, умение учиться, политические и 
социальные компетентности, компетентности, связанные с жизнью в много-
культурном обществе, компетентности, связанные с развитием информаци-
онного общества.

MAJOR TRENDS IN THE COMPETENCY FOCuS  
OF NATIONAL EDuCATION SYSTEM

Abstract. This article attempts to analyze the competence approach in the 
educational space reforming in Ukraine. We characterize the adoption of the 
European Reference Framework of Key Competencies for Lifelong Learning for 
implementation in EU member states, comprising eight key competencies. They 
are all considered equally important, because each of them can be useful for a 
successful life in a society of knowledge.

Keywords: competence, ability to learn, political and social competence, 
competence related to life in a multicultural society, competence related to the 
development of the information society.
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Постановка проблеми. Входжен-
ня України у європейський і світовий 
освітній простір вимагає проведення 
модернізації змісту освіти в контек-
сті її відповідності сучасним потре-
бам. Передусім вагомого значення 
набуває середня освіта — центральна 
ланка в освітній системі будь-якої 
країни та основа для успішного здо-
буття освіти наступних рівнів й са-
моосвіти протягом усього життя. У 
сучасному світі людський капітал є 
головною суспільною цінністю і пе-
редумовою економічного зростан-
ня, оскільки конкурентні переваги 
економічної системи досягаються 
не тільки за рахунок природних і ма-
теріальних ресурсів, а й за рахунок 
знань, інформації, інновацій, джере-
лом яких виступає людина.

Аналіз основних досліджень і 
публікацій. У науковій літературі 
проблемі компетентнісного підхо-
ду в освіті приділяли значну увагу 
віт чизняні вчені П. Щедровицький, 
М. Саткін, І. Лернер, Н. Бібік, Л. Ва-
щенко, О. Овчарук, Л. Паращенко, 
О. Пометун, О. Локшина, А. Хутор-
ський, С. Трубачева та ін.

Водночас у зв’язку з підготовле-
ним базовим законопроектом “Про 
освіту” і після його ухвалення Мі-
ністерство освіти і науки України 
планує затвердити план становлен-
ня Нової української школи, який 
запропонувало для обговорення і в 
якому виокремлено пропозиції 10-ти 
ключових компетентностей.

Мета статті. Проаналізувати ком-
петентнісний підхід у реформуванні 
освітнього простору в Україні.

Компетентність у навчанні (лат. 
competentia — коло питань, в яких 
людина добре розуміється) набуває 

молода людина не лише під час ви-
вчення предмета чи групи предметів, 
а й за допомогою засобів неформаль-
ної освіти, внаслідок впливу середо-
вища тощо.

Виклад основного матеріалу. 
Компетентність у науці як характе-
ристика результатів навчання ши-
роко використовується в освітніх 
системах європейських країн США 
та Канади. В останнє десятиліття 
проблеми компетентнісно орієнто-
ваної освіти розглядаються такими 
міжнародними організаціями, як  
ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Ра-
дою Європи, Організацією європей-
ського співробітництва та розвитку, 
Міжнародним департаментом стан-
дартів, які узагальнили доробок пе-
дагогів усього світу [1, с. 408].

Науковці вважають, що поняття 
“компетентність” було запровадже-
но у США в 1965 р. американським 
лінгвістом Н. Хомським у контексті 
теорії мови, зокрема трансформацій-
ної граматики [2, с. 14].

Американський вчений П. Хай-
джер формулює три етапи розвитку 
поняття компетентності:

• перший (1960–1970 рр.) — бі-
хевіористичне трактування понят-
тя, коли компетентність розумілася 
як проста демонстрація діяльності 
в рамках виконання окремих фраг-
ментів завдань, спрямованих на роз-
виток навичок; 

• другий (1970–1990 рр.) — ком-
петентності трактуються як навички 
загального характеру, які визнача-
ють суть майбутньої діяльності або 
виконання певних дій;

• третій (з 1990 р.) — компе-
тентності трактуються як такі, що 
обов’язково потребують як елементу 
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виконання, так і обов’язкового во-
лодіння індивідуумом певними ін-
телектуальними, моральними та со-
ціальними якостями [3, с. 130–131].

На думку українського науков-
ця О. Локшиної, періодизація може 
бути побудована на врахуванні як 
концептуального простору розвитку 
компетентностей, так і практичної 
діяльності країни та міжнародної 
спільноти в реалізації компетентніс-
ної ідеї в освіті. Особливим у цьому 
процесі вважаємо відсутність чітких 
меж між етапами – кожен наступний 
лише збагачував попередній новими 
ідеями та подіями, з огляду на що 
етапи, запропоновані у періодизації, 
не визначені часом. Так:

• перший етап (з 60-х років XX ст.) 
можна схарактеризувати як час, так 
званого, “компетентнісного руху” в 
освіті, що стартував у США та Європі 
у мовній, професійній і педагогічній 
освіті під впливом теорій біхевіориз-
му й когнітивізму;

• другий етап (з 90-х років 
XX ст.) — це час визнання важливос-
ті компетентностей на міжнародно-
му рівні, їх поширення на середню 
освіту в рамках становлення ідеї не-
переривної освіти, дослідження при-
роди ключових компетентностей;

• третій етап (XXI ст.) – початок 
трансформації національних сис-
тем освіти на компетентнісні засади 
через модифікацію змісту освіти та 
систем оцінювання [3, с. 131].

Дискусії в усьому світі тривають і 
донині щодо питання розведення по-
нять “компетенція” та “компетент-
ність” в освіті. Значного поширен-
ня набув підхід, відповідно до якого 
“компетентність” трактується як 
здатність особистості, набута в про-

цесі навчання (що включає знання, 
вміння, навички, цінності і ставлен-
ня), яка може бути реалізована на 
практиці. “Компетенція” розумієть-
ся як коло питань, щодо яких індивід 
обізнаний, або певна сфера, в якій ін-
дивід повинен володіти компетент-
ністю. О. Локшина, розводячи ці два 
поняття, дотримується позиції, що 
ґрунтуються на результатах спільно-
го дослідження МОН, АПН України 
та ПРООН в Україні [4], відповідно 
до якої “компетенція” співвідносить-
ся з характеристиками, набутими 
учнем у процесі вивчення окремого 
навчального предмета (предметна 
компетенція), а “компетентність” — з 
мета-характеристиками, що склада-
ють ключову компетентність.

Зазначений внесок у розвиток теми 
ключових компетентностей було зро-
блено у 1996 р. у рамках ЮНЕСКО у 
Доповіді Міжнародної комісії з осві-
ти для XXI ст.: “уміння жити разом”, 
“уміння вчитись”, “уміння діяти” та 
“уміння бути”, які розглядаються, як 
глобальні компетентності [2, с. 8].

До “уміння жити разом” було 
включено розуміння культури, тра-
дицій і духовних цінностей інших 
народів, на цій основі формування 
нової моралі, яка б сприяла мирному 
співіснуванню, уникненню конфлік-
тів й непорозумінь.

“Уміння вчитись”, яке проголо-
шувалося необхідним для навчан-
ня впродовж життя, пропонувалось 
формувати шляхом поєднання за-
гальноосвітнього напряму з погли-
бленим вивченням низки окремих 
предметів.

“Умінні діяти”, зазначалось у 
Доповіді, — це компетентність, що 
надає людині змогу діяти в різних 
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ситуаціях, часто непередбачуваних, 
працювати в команді.

“Уміння бути” повинно включати 
навички для реалізації задатків кож-
ної особистості — уяву, фізичну силу, 
естетичний смак, здатність спілкува-
тися з іншими, природну харизму лі-
дера тощо [2, с. 8–9].

У трактуванні Ради Європи ком-
петентність — це “загальна здат-
ність, що базується на знаннях, до-
свіді, цінностях, яку індивід набув у 
процесі навчання”. Компетентності 
не можуть бути зведені до фактич-
них знань — “бути компетентним не 
є у всіх випадках синонімом бути ви-
хованим або освіченим”, зазначаєть-
ся у доповіді [5, с. 4].

Перелік з п’яти груп компетент-
ностей, якими мають володіти мо-
лоді європейці, запропонований 
Радою Європи, відображав погляди 
цієї організації на майбутнє Євро-
пи як багатонаціонального і багато-
культурного континенту, що швидко 
розвивається в умовах глобальних 
трансформацій. Це: політичні та 
соціальні компетентності; компе-
тентності, що пов’язані з життям 
у багатокультурному суспільстві; 
компетентності, що стосуються во-
лодіння усним та письмовим спілку-
ванням; компетентності, пов’язані 
з розвитком інформаційного суспіль-
ства; уміння вчитися [5, с. 11].

Підсумком дискусій у компе-
тентнісній сфері в рамках ЄС стало 
прийняття у 2006 році Європей-
ської довідкової рамкової структу-
ри ключових компетентностей для 
навчання упродовж життя для за-
провадження в державах-членах, 
що містить вісім ключових ком-
петентностей. Усі вони вважають-

ся однаково важливими, оскільки 
кожна з них може буди корисною 
для успішного життя у суспіль-
стві знань. Багато компетентнос-
тей накладаються одна на іншу та 
є взаємопов’язаними: аспекти, зна-
чущі для однієї сфери, підтримують 
компетентність в іншій.

1. Спілкування рідною мовою –
здатність висловлювати та інтерпре-
тувати ідеї, думки, почуття, факти 
та ставлення як усно, так і письмо-
во (слухання, говоріння, читання та 
письмо) й лінгвістично взаємодіяти 
в адекватний і творчий спосіб у всіх 
різновидах соціальних та культур-
них контекстів — в освіті та профе-
сійній підготовці, на роботі, вдома, 
на дозвіллі.

2. Спілкування іноземними мова-
ми загалом охоплює такі самі основ-
ні параметри умінь і навичок, які 
є характерними для спілкування 
рідною мовою: воно ґрунтується на 
здатності розуміти, висловлювати та 
інтерпретувати ідеї, думки, почуття, 
факти і ставлення як усно, так і пись-
мово (слухання, говоріння, читання 
та письмо) у відповідних соціальних 
і культурних контекстах (в освіті та 
професійній підготовці, на роботі, 
вдома, на дозвіллі згідно з бажанням 
та потребами індивіда).

3. Математична компетентність 
і базові компетентності у галузі на-
уки і техніки.

А. Математична компетент-
ність — це здатність розвивати й за-
стосовувати математичне мислення 
задля вирішення різних завдань у 
повсякденних ситуаціях.

Б. Наукова компетентність — це 
здатність та бажання використову-
вати сукупність та методологію, яка 
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застосовується для пояснення світу 
природи, задля формулювання за-
питань та вироблення висновків, що 
спираються на наявні реалії. Компе-
тенція у сфері техніки розглядаєть-
ся, як застосування цих знань та ме-
тодології у відповідь на усвідомлені 
людські бажання, чи потреби. Оби-
дві сфери цієї компетентності перед-
бачають розуміння змін, що спри-
чиняються людською діяльністю, та 
відповідальність на рівні окремого 
громадянина.

4. Цифрова обчислювальна компе-
тентність передбачає впевнене та 
критичне використання Технології 
інформаційного суспільства — ТІС 
для роботи, дозвілля та спілкуван-
ня. Фундаментом для неї слугують 
базові навички з ІКТ: використання 
комп’ютерів для віднаходження ін-
формації, її оцінювання, збереження, 
продукування, презентації та обміну 
нею, а також для спілкування й учас-
ті в інтерактивних мережах через Ін-
тернет.

5. Уміння вчитися — це здатність 
виявляти послідовність і наполе-
гливість у навчанні, вміння органі-
зовувати власне навчання як інди-
відуально, так і в групах, зокрема, 
ефективно управляючи часом та 
інформацією. Ця компетентність 
включає обізнаність з процесом на-
вчання та проблемами індивіда й 
одночасне визначення наявних мож-
ливостей, здатність долати труднощі 
задля успішного навчання. Вона пе-
редбачає набуття, обробку та засво-
єння нових знань, умінь і навичок, 
а також пошук та використання ре-
комендацій. Уміння вчитися перед-
бачає, що ті, хто вчиться, спирають-
ся на попередні знання та життєвий 

досвід, маючи на меті застосування 
знань, умінь і навичок у різних кон-
текстах — удома, на роботі, в процесі 
навчання та професійної підготовки. 
Мотивація та впевненість є визна-
чальними характеристиками компе-
тентності особистості.

6. Соціальна і громадянська ком-
петентності включають особистіс-
ну, міжкультурну компетентності та 
охоплюють усі форми поведінки, що 
надають можливість індивідуумам 
брати ефективну та конструктивну 
участь у соціальному та трудовому 
житті, особливо в умовах все більш 
комплексних суспільств, та, у разі 
необхідності, розв’язувати конфлік-
ти. Громадянська компетентність 
озброює індивідів для повноцінно-
го залучення до громадського жит-
тя на базі соціальних та політичних 
концепцій і структур, а також го-
товності до активної демократичної 
участі.

7. Ініціативність та підприємли-
вість пов’язані з умінням індивіда 
перетворювати ідеї на дії. Ця компе-
тентність включає творчий підхід, 
винахідливість та готовність ри-
зикувати, а також здатність плану-
вати й управляти проектами задля 
досягнення цілей. Вона підтримує 
кожного не лише у повсякденному 
житті вдома та у суспільстві, а й до-
помагає на робочому місці зрозумі-
ти контекст роботи, дозволяє реалі-
зовувати можливості та є основою 
формування спеціальних знань, 
умінь і навичок, необхідних тому, 
хто розпочинає або веде громад-
ську чи комерційну діяльність. Во-
на має включати розуміння етичних 
цінностей та сприяти ефективному 
врядуванню.
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8. Культурна освіченість та ви-
разність — позитивна оцінка важ-
ливості творчого вираження ідей, 
досвіду та емоцій різними засобами, 
включно з музикою, театральним та 
образотворчим мистецтвом, літера-
турою [3, с. 324–331].

На сучасному етапі, на нашу 
думку, зміст освіти починає визна-
чатися не шляхом конкретизації 
кількості навчальних предметів 
(так зване “регулювання входу”), а 
через визначення результатів (“ре-
гулювання виходу”), які планується 
отримати на національному рівні, 
на рівні освітніх галузей та навчаль-
них досягнень учнів, сукупність 
яких відоб ражається в національ-
них стандартах, які активно запро-
ваджуються в країнах ЄС. Відбу-
вається перехід на компетентнісну 
модель освіти, а базова розгляда-
ється як підґрунтя для формування 
ключових компетентностей.

МОН України запропонувало на 
обговорення громадськості проект 
Концепції розвитку освіти України 
на період 2015–2025 років. На офі-
ційному веб-сайті Міністерства осві-
ти і науки України для громадсько-
го обговорення розміщено Проект 
Концепції розвитку освіти України 
на період 2015–2025 років.

Проект Концепції розвитку осві-
ти України на період 2015–2025 
років — відкритий документ, при-
значений для вільної дискусії за 
участю всіх зацікавлених осіб та 
інституцій. Це не директива, а за-
прошення до обговорення. Після 
громадського обговорення й до-
опрацювання проекту експертною 
групою Концепція має стати осно-
вою для Дорожньої карти освітньої 

реформи. Ця Дорожня карта стано-
витиме детальний план реалізації 
основних положень Концепції — з 
чітко визначеними індикаторами, 
описом очікуваних результатів, ана-
лізом ризиків, підрахунками часо-
вих і фінансових витрат.

Відповідно до проекту формула 
нової школи буде мати 8 ключових 
компонентів:

1. Новий зміст освіти, заснований 
на формуванні компетентнос-
тей, необхідних для успішної 
самореалізації в суспільстві.

2. Умотивований учитель, який 
має свободу творчості й розви-
вається професійно.

3. Наскрізний процес виховання, 
який формує цінності.

4. Децентралізація та ефективне 
управління, що надасть школі 
реальну автономію.

5. Педагогіка, що ґрунтується на 
партнерстві між учнем, учите-
лем і батьками.

6. Орієнтація на потреби учня в 
освітньому процесі, дитино-
центризм.

7. Нова структура школи, яка до-
зволяє добре засвоїти новий 
зміст і набути компетентності 
для життя.

8. Справедливий розподіл пу-
блічних коштів, який забезпе-
чує рівний доступ усіх дітей до 
якісної освіти [6, с. 9].

За визначенням колективу авто-
рів проекту нового базового Закону 
України “Про освіту”, статті 1 та но-
вої концепції Нової школи, ключо-
ві компетентності це ті, яких кожен 
потребує для особистої реалізації, 
розвитку, активної громадянської 
позиції, соціальної інклюзії та пра-
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цевлаштування і які здатні забезпе-
чити життєвий успіх молоді у сус-
пільстві знань [6, с. 12].

Аналізуючи представлені компе-
тентності МОН України, нам слід 
враховувати й соціальну відпові-
дальність не лише суб’єктів і об’єктів 
навчально-виховного процесу систе-
ми освіти, а й суб’єктів ринкової еко-
номіки, громадських організацій як 
вітчизняних, так і зарубіжних [7]. На 
сьогодні КСВ відрізняються залеж-
но від соціально-економічних пріо-
ритетів, на які впливають історичні 
та культурні чинники, та від різних 
соціальних осіб, що вимагають дій у 
межах цих пріоритетів. 

Питання діалогу зі стейкхолде-
рами є важливим для ефективного 
розвитку компаній, проте його недо-
статньо розкрито в контексті бізнесу 
українських реалій. Врахування за-
інтересованих сторін (стейкхолде-
рів) при розробленні і впровадженні 
політики соціальної відповідальнос-
ті залишається в Україні достатньо 
низьким [8, с. 89].

Стейкхолдер — ринковий суб’єкт, 
який має інтерес до діяльності під-
приємства чи до деяких напрямів 
його діяльності, але цей інтерес не 
ґрунтується на бажанні отримати 
чистий дохід [9].

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Таким чином, 
детальний аналіз впливу всіх чин-
ників на розвиток закладів освіти, 
визначення найвпливовіших та най-
важливіших серед них, встановлення 
пріоритетів щодо різних груп компе-
тентностей, дозволять сформулюва-
ти ефективний план стратегічного 
розвитку системи освіти, який до-
зволить досягти максимально мож-

ливого рівня задоволення інтересів 
всіх членів суспільства, залишаючи 
домінуючими питання права дитини 
й соціальне залучення її в соціаль-
ний розвиток.

На сьогодні важливою передумо-
вою децентралізації системи освіти 
та управління нею, що передбачає 
залучення різних верств населення 
до розв’язання актуальних проблем 
сьогодення, є колегіальність управ-
ління освітою [10, с. 612].
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гоЛоДомоР 1932–1933 РокІВ —  
Акт гЕНоциДУ УкРАЇНсЬкого НАРоДУ

Анотація. Проаналізовано виникнення геноциду в Україні, як наслідку 
штучно спричиненого голодомору в 1932–1933 роках. Розширено і погли-
блено наукове дослідження соціально-економічних і політичних причин 
голодомору, політики тоталітарного режиму. Міжнародне та вітчизняне ви-
знання голодомору в Україні заклало наукову базу для його дослідження.

Ключові слова: голодомор, тоталітаризм, геноцид, політичні репресії, 
хлібозаготівельна кампанія.

ГОЛОДОМОР 1932–1933 ГОДОВ — АКТ ГЕНОциДА  
УКРАиНСКОГО НАРОДА

Аннотиция. Проанализировано появление геноцида в Украине, как след-
ствия искусственно вызванного голодомора 1932–1933 годов. Расширено и 
углублено научное исследование социально-экономических и политичес-
ких причин голодомора, политики тоталитарного режима. Международное 
и отечественное признание голодомора в Украине заложило научную базу 
для его исследования.

Ключевые слова: голодомор, тоталитаризм, геноцид, политические реп-
рессии, хлебозаготовительная кампания.

HOLODOMOR OF 1932–1933 IS AN ACT OF GENOCIDE  
AGAINS THE uKRAINIAN PEOPLE

Annotation. In the article the origin of genocide in Ukraine is analysed, as a 
result of artificially organized famine in 1932–1933. Scientific research of socio-
economic and political reasons of holodomor, politicies of the totalitarian regime 
is extended and deep. International and domestic confession of holodomor in 
Ukraine set down a scientific base for its research.

Keywords: holodomor, totalitarianism, genocide, political repressions, bread 
harvesting campaign.

Постановка проблеми. На сьо-
годні значна увага української гро-
мадськості, вчених-істориків, по-
літиків, а також їхніх міжнародних 

колег зосереджена на вивченні пи-
тання організації штучного масового 
голоду, що спричинив загибель міль-
йонів українців у сільській місце-
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вості на території Української СРР, 
з метою придушення українського 
національно-визвольного руху і фі-
зичного знищення частини україн-
ських селян.

Однак проблема геноциду є на-
багато глибшою. Її вирішення по-
требує переосмислення не тільки 
питань насильницького вилучення 
продовольства, блокаду сіл та цілих 
районів, заборону виїзду за межі 
охопленої голодом України, згор-
тання сільської торгівлі, репресії 
щодо незгодних тоталітарною сис-
темою та створення для українців 
життєвих умов, що були розрахова-
ні на їхнє фізичне знищення. Така 
політика режиму — злочин проти 
людяності, який відповідає Конвен-
ції ООН від 9 грудня 1948 року про 
запобігання злочину геноциду і по-
карання за нього, — об’єктивним 
результатом цього вивчення стало 
утворення Українського інституту 
національної пам’яті. Однією з від-
повідей на виникнення геноциду в 
Україні та недопущення його виявів 
є вивчення причинно-наслідкових 
закономірностей і утвердження де-
мократичних цінностей, де усі люди 
народжуються вільними й рівними 
у своїй гідності і правах, їм забезпе-
чується право вільно висловлювати 
погляди та право на свободу думки, 
совісті і релігії.

Аналіз основних досліджень і 
публікацій. Проблему голодомору 
1932–1933 років розглядають у своїх 
працях відомі історики Т. Снайдер, 
Н. Норман, Дж. Мейс, Р. Конквест, 
М. Попович та ін. За останній пері-
од у вітчизняній історіографії роз-
ширюється і поглиблюється наукове 
дослідження соціально-економічних 

і політичних причин голодомору 
1932–1933 років. Такі дослідники, як 
П. Панченко, О. Неживий, С. Куль-
чицький стверджують, що причиною 
голодомору стала політика тоталі-
тарного режиму.

Тема голодомору широко пред-
ставлена в мережі Інтернет. Най-
більш корисними можуть бути сай-
ти: http: // www. archives. gov. ua/
Sections/Famine/ спеціальний роз-
діл офіційного сайту Державного 
комітету архівів України; — http: // 
www. golodomor. org. ua/ 

Протягом тривалого часу голо-
домор в Україні 1932–1933 років був 
викреслений з історії. Ця тема за-
мовчувалася в пресі, літературі, офі-
ційних документах. Лише в останні 
десятиліття періоду гласності, де-
мократизації й національного від-
родження України почали говорити 
про це страшне лихоліття. Науковці 
намагаються зрозуміти, що насправ-
ді сталося в 1932–1933 роках, осмис-
лити причини голодомору, з’ясувати 
його суть, демографічні наслідки. 
Адже правда про голод найбіль-
ше потрібна сучасному поколінню 
України. Тому актуальність теми 
дослідження зумовлена необхідніс-
тю подальшої розробки науково об-
ґрунтованих оцінок акту геноциду 
тоталітарного режиму більшовиць-
кої влади. 

Мета статті. Розкрити та оцінити 
масштабність трагедії, викликаної 
голодомором 1932–1933 років. До-
вести та розкрити факт геноциду ра-
дянської влади у ставленні до укра-
їнського народу.

Виклад основного матеріалу. 
Термін “геноцид” вперше у 1944 р. 
запропонував польський юрист-
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кримінолог Р. Лемкін. На підставі 
його досліджень зазначений термін 
було визнано світовим співтовари-
ством та за його участі Генеральна 
асамблея ООН 9 грудня 1948 року 
прийняла Конвенцію про поперед-
ження злочину геноциду і пока-
рання за нього. Згідно зі статтею 2 
Конвенції геноцидом визнаються дії, 
які вчиняються “з наміром знищи-
ти, цілком або частково, яку-небудь 
національну, етнічну, расову або ре-
лігійну групу як таку”, зокрема че-
рез “навмисне створення для якої-
небудь групи таких життєвих умов, 
які розраховані на її повне чи част-
кове фізичне знищення” [3, с. 4].

Репресивна політика як форма 
панування чужих режимів в Україні 
має глибоке коріння та безліч скла-
дових. Традиційно у дорадянський 
період основним її джерелом була 
російська влада у різноманітних ви-
явах. Це досконало дослідив Михай-
ло Грушевський, починаючи з ХVII 
століття і закінчуючи подіями 1918 
року [9, c. 45].

Глибше зрозуміти трагедію голо-
домору для сучасників допоможе 
аналіз механізмів політичної систе-
ми радянської держави 30-х років 
ХХ століття.

Політична система — це сукупність 
державних, недержавних соціально-
політичних інститутів, які здійсню-
ють владу, регулювання політичних 
процесів, взаємин між соціальними 
групами, націями, державами, забез-
печують політичну стабільність, про-
гресивний розвиток.

Права конкретної особи, різних 
класів, націй у суспільстві може за-
хистити політична система, яка має 
сукупність методів, що саморегулю-

ють відносини у суспільстві, контро-
люють діяльність владних структур, 
забезпечують свободу громадян, але 
таких можливостей немає у тоталі-
тарній політичній системі.

Термін тоталітаризм (від пізньо-
лат. totalis — цільність, повнота) 
виник і отримав розповсюдження 
в 20–30-х роках ХХ століття і ви-
користовувався для означення по-
літичних режимів у фашистській 
Італії, нацистській Німеччині та 
більшовицькому СРСР [18].

Тоталітаризм — характерна для 
диктаторських режимів ХХ століття 
система управління, яка прагнула до 
повного підпорядкування суспіль-
ства державі за допомогою:

1) монополій на інформацію;
2) офіційної державної ідеології, 

обов’язкової для громадян;
3) терору таємних служб;
4) масових монопартій.
Творці теорії (Г. Арендт, З. Бже-

зінський, К. Фрідріх) наголошували 
на структурній подібності фашист-
ських і комуністичних держав.

Теорія тоталітаризму вибудову-
ється в 40–50-х роках минулого сто-
ліття. Перші теоретичні досліджен-
ня з проблем тоталітаризму — праці 
австрійського економіста і політич-
ного діяча І. Ф. Кураса, психолога 
Ф. Хайєка “Шлях до рабства” (1944) 
і політичного мислителя X. Арендт 
“Джерела тоталітаризму” (1951), а 
також спільна праця американських 
політологів К. Фрідріха й З. Бже-
зінського “Тоталітарна диктатура й 
демократія” (1956). До цих джерел 
слід додати роботу британського фі-
лософа і соціолога К. Поппера “Від-
крите суспільство і його вороги” 
(1945).
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Тоталітаризм — це певний тип по-
літичної і суспільної системи, відпо-
відний політичний режим. Відомо 
два узагальнених визначення цього 
суспільного устрою. Згідно з пер-
шим, тоталітаризм — це політичний 
спосіб організації влади над суспіль-
ством і особою, який характеризу-
ється всеосяжним контролем влади 
над ними, підпорядкуванням усієї 
політичної системи колективній 
меті й офіційній ідеології. Тоталіта-
ризм — це відповідний тип політич-
ної і суспільної системи, політичний 
режим. За другим, тоталітарний 
режим — це державно-політичний 
устрій суспільства, основою якого є 
сильна особистість, з повним конт-
ролем держави над усіма сферами 
життя суспільства.

Тоталітаризм — найвитонченіша 
форма авторитаризму.

Для тоталітарного режиму харак-
терні: контроль однієї політичної 
організації — партії-держави над по-
літикою, економікою, соціальною, 
духовною сферами суспільства. На 
чолі цієї політичної організації сто-
їть одноосібний, нікому не підзвіт-
ний лідер. За тоталітарного режиму 
здійснюється пряме політичне ре-
формування економіки. Головним 
інститутом партії-держави є полі-
тична поліція з її практикою масових 
репресій.

Тоталітарний режим Радянського 
Союзу чітко вписувався у структуру 
політичних підсистем, що й забезпе-
чувало йому кривавий успіх у вирі-
шенні поставлених завдань.

Перша підсистема: побудова 
соціа лізму, створення сильної дер-
жави. Друга підсистема: інтеграція 
різних суспільних груп. Третя: ле-

гітимізація, а саме згода суспіль-
ства на визнання верховенства вла-
ди шляхом специфічних процедур. 
Отже, авторитет влади підтриму-
вався за рахунок того, що з метою 
викриття “винних” постійно йшов 
пошук ворогів на місцях, у низо-
вих ланках управління. У постанові 
ЦК КП(б) У від 18 листопада 1932 
року зазначалося, що в ряді сіль-
ських парторганізацій, особливо в 
період хлібозаготівель, викрита змо-
ва цілих груп комуністів і окремих 
керівників партійних осередків з 
куркулями, петлюрівцями та інши-
ми ворогами народу [14, с. 42].

Голод 30-х років посідає особливе 
місце в історії радянської тоталітар-
ної системи. Це був пік голодомор-
ної практики влади, найстрашніший 
вияв соціального нищення другого 
радянського голодомору, з його те-
рористичною направленістю, коли 
людина свідомо приречена на муки 
згасання життєвих сил, втрату люд-
ської подоби. Покарання голодом 
стало верхом цинізму радянської 
влади. 15 березня 1933 року С. Косі-
ор підписав адресовану ЦК ВКП(б) 
доповідну записку з інформацією 
про підготовку до весняної сівби. 
В ній є фраза, яка пояснює все: “Те, 
що голодування не навчило багатьох 
колгоспників уму-разуму, показує 
незадовільна підготовка до сівби як 
раз у найбільш неблагополучних ра-
йонах” [2, c. 443]. Український генсек 
жалівся, що навіть голод не навчив 
селян працювати на державу.

Соціальною патологією голодо-
мору 30-х років є його геноцидний 
характер — вбивство, як можна біль-
шої кількості селян та інших верств 
населення. Як відомо, міць тоталі-
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тарної системи трималася на силі 
карально-репресивних органів.

Якщо в гітлерівській Німеччині 
соціально-біологічна селекція на-
селення здійснювалася за расовою 
ознакою, то у сталінському СРСР — 
за ідейно-класовою. Голодомор 30-х 
років особливий ще й за тривалістю 
у часі і просторі. Голод охопив усю 
територію України і мав всеукраїн-
ський, всеохоплюючий характер, що 
посилювало його трагізм і вбивчу 
силу — ніде не можливо було вряту-
ватися від голоду в межах України. 
Голод був найдовшим за терміном 
дії: фактично голодування почалося 
із січня 1931 року, а його симптоми 
(недоїдання, страх голоду) позна-
чилися на суспільному життя 1934–
1935 років [4, с. 171].

Події, які відбулися в 30-х роках 
ХХ століття, були закономірним 
наслідком економічно необґрунто-
ваної політики партійного і радян-
ського керівництва СРСР, передусім 
Й. Сталіна. Він визрівав поступово і 
мав конкретні соціально-економічні 
та політичні передумови. Голод не 
переріс би в страшну трагедію, якби 
не нехтування вищим керівництвом 
країни об’єктивних законів розвитку 
суспільства. 

Страшне те, що українські керів-
ники були обізнані зі становищем 
на місцях, знали і зрадливо мовча-
ли. Мовчали і більшість партійно-
державних місцевих органів влади, 
які були слухняними “гвинтиками” 
сталінської диктатури. Мало того, 
вони самі сприяли дезінформації і 
фальсифікації справжнього станови-
ща голодуючого населення.

Політична система Радянської 
держави користувалася методами 

деспотичних режимів. Найжахливі-
шим був режим проти українського 
селянства. Один з його етапів — ко-
лективізація. Колективізація — зни-
щення українського селянства — 
основи етносу.

Після Лютневої революції 1917 
року в Україні піднялася хвиля ви-
звольного руху. З проголошенням 
Української Народної Республіки 
нація стала на шлях створення де-
мократичної держави. Вже за місяць, 
на початку 1917 року, В. Ленін та 
Л. Троцький оголосили Україні ві-
йну. Україна розглядалася більшо-
виками як величезна ресурсна база. 
Український хліб і вугілля, сіль і ме-
тал — одна з головних причин агре-
сії більшовицької Росії Української 
Народної Республіки. Дії проти 
України були продиктовані не тіль-
ки економічними, а й ідеологічними 
причинами. У 1919 році більшовики 
розпочинають втілення комуністич-
ної ідеології в практику.

Обґрунтовуючи необхідність 
нової терористичної політики, ста-
лінські прибічники посилалися на 
нібито тяжке становище в сільсько-
му господарстві, хлібозаготівельну 
кризу, яку можна подолати, пере-
йшовши від одноосібного до колек-
тивного господарювання, почавши 
боротьбу з куркулями.

Хоч як би там було, дефіцит зерна 
у січні 1928 року становив якихось 
2,16 млн т. Це ні в якому разі не тяг-
ло за собою “кризи” або “небезпеки” 
(на чому наполягав Сталін), бо ж, 
незважаючи на деяке зменшення об-
сягів вирощування зернових, інші 
галузі сільськогосподарського ви-
робництва (зокрема тваринництво) 
перебували на піднесенні, і вало-
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вий продукт порівняно з минулими 
роками зріс приблизно на 2,4 % (за 
іншими даними, щорічний приріст 
валового продукту досягав 5–5,5 %, 
що виглядає досить вірогідно). Та-
ким чином, ніякої “кризи” не було, 
а просто селяни нормально реагува-
ли на конкретну ринкову ситуацію, 
спричинену штучним заниженням 
державних закупівельних цін на зер-
но [12, с. 100–101]. 

Таким чином, американський до-
слідник вказує на криміналістичні 
дії більшовицької політики, яка за-
початкувала катастрофічні дії та на-
слідки: масову та суцільну колекти-
візацію. Фактично колективізація 
призводила до десоціалізації особи 
і суспільства, відкидаючи їх обох до 
часів первіснообщинного ладу, коли 
власність справді була спільною, бо 
ще не розвинена суб’єктивність лю-
дини не вичленовувала своєї індиві-
дуальності з-поміж собі подібних і 
мислила себе в роді. З усвідомленням 
своєї індивідуальності та ідентифіку-
ванням себе самої зі своєю власністю 
як продуктом власного творення лю-
дина вже не спроможна повернутися 
до стану родової самосвідомості, бо 
мислить себе самостійно і творцем 
своєї долі. А коли її позбавляють 
власності і “колективізують” приму-
сом, утрачає набутий тисячолітній 
досвід суспільного житті і десоціа-
лізується, підпорядкована тотальній 
силі примусу [17, с. 145]. У цьому й 
полягав план більшовицької влади. 
З цього часу починається фактичне 
винищення українського селянства 
як станової верстви українського 
народу. Головною у відносинах між 
владою і українським селянством 
стала дилема особистої свободи та 

комуністичного примусу. Селянин 
навряд чи бачив себе інструментом 
в механізації історії. Навіть, коли він 
усвідомлював повністю кінцеву мету 
більшовицької політики, то певно, 
що він її не схвалював. Він проти-
вився політиці, яка силоміць забира-
ла у нього землю і свободу.

Тоталітарна політика більшо-
вицького режиму мала цілісний 
системний характер і була спрямо-
вана на створення умов, які прирі-
кали мільйони українських селян 
на голод ну смерть, — спочатку через 
конфіскацію всього продовольства, а 
потім через цілковиту ізоляцію насе-
лених пунктів з метою запобіганню 
виїзду людей у пошуках їжі.

Саме з осені 1932 року дії біль-
шовицької влади набувають чітких 
ознак, що дають підстави кваліфі-
кувати їх як геноцид, відповідно до 
статті 2 Конвенції.

У липні 1932 року Кремль ви-
значає для України заздалегідь 
нереальні плани хлібозаготівель. 
Встановлення нереальних для вико-
нання обсягів поставок створювало 
можливості для подальшого засто-
сування репресій за невиконання 
хлібоздачі. 

Для забезпечення якнайшвид-
шої реалізації накреслень партії що-
до комуністичної перебудови села, 
Й. Сталін та його прибічники роз-
робили цілий комплекс репресивно-
каральних заходів. Це і хлібні штра-
фи, і конфіскація майна, і виселення, 
і арешт, і тюремне ув’язнення, і на-
віть розстріл. Жертвами тотального 
терору ставали не лише рядові селя-
ни, а й керівники колгоспів, голови 
сільських рад, працівники райкомів і 
райвиконкомів.
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У переджнивні дні 1932 року 
з’явилися “несуни”. Виснажені го-
лодом селяни крадькома м’яли ко-
лоски й несли зерно додому в ки-
шенях, за пазухою. Коли про це 
стало відомо в Кремлі, уряд 7 лип-
ня 1932 року прийняв спеціальний 
закон про охорону соціалістичної 
власності, яким за розкрадання кол-
госпного майна призначалася “вища 
міра соціальної відповідальності” — 
розстріл із конфіскацією усього 
майна або ув’язнення на термін не 
менше 10 років також з конфіскаці-
єю всього майна. Амністія в цих ви-
падках заборонялася. Народ назвав 
цей законодавчий акт “законом про 
п’ять колосків”. За його виконан-
ням пильно наглядала прокуратура 
[19, с. 31].

Восени до України прибуває комі-
сія з Москви на чолі з головою РНК 
СРСР В. Молотовим. Прийнято по-
станову “Про заходи щодо посилен-
ня хлібозаготівель. Постановою як 
репресивні заходи запроваджують-
ся натуральні штрафи — вилучення 
продовольства і худоби в господар-
ствах, які заборгували за нереаль-
ними планами хлібозаготівель. У 
грудні цього ж року ЦК ВКП(б) 
зобов’язує українське керівництво 
в рахунок хлібозаготівель вивезти з 
українських сіл усі наявні зернові за-
паси, навіть посівний матеріал.

Для розправи над селянами вла-
да широко використовує спеціальні 
репресивні дії — занесення на “чорну 
дошку” районів, сіл та колгоспів за 
“невиконання хлібозаготівель”. Таке 
грубе порушення прав людини, ста-
ло однією з найпоширеніших форм 
знущання тоталітаризму над безза-
хисним селянином.

Сигналом до рушійних дій стала 
постанова ЦК ВКП(б) і РНК СРСР 
“Про хлібозаготівлі на Україні, Пів-
нічному Кавказі та в західних облас-
тях” від 14 грудня 1932 року. Насиль-
ство й терор покотилися Україною. 
Тоді як “червона мітла” ходила з 
двору в двір, вигрібаючи злиденне 
майно хлібороба, а голодна смерть 
косила людей в українських селах, 
органи ДПУ очищали від “ворожих 
елементів” та “організаторів зриву 
хлібозаготівель” державний апарат 
і кооперативні господарства. Зако-
нодавство стає знаряддям масового 
знищення громадян.

За лічені роки комуністи пере-
творили велику державу спочатку 
в табірну зону, а потім вигородили 
в ній гетто. Численні факти, живі 
свідки й свідчення, результати бага-
торічних досліджень міжнародних 
комісій доводять: голод був штуч-
ний, спланований на біологічне зни-
щення української нації. На жаль, не 
збереглися записи про смертність 
у 1932–1933 роках ані в сільрадах, 
ані в РАГСах. Офіційні документи 
в той час фальсифікувалися, нищи-
лися. Адже влада усвідомлювала 
свою причетність до злочину перед 
народом і не потребувала зайвого 
афішування своїх злодіянь, оскіль-
ки не буда зацікавлена у встанов-
ленні справжніх масштабів трагедії, 
поширенні будь-якої інформації з 
цього приводу.

Жертви голодомору обчислюють-
ся мільйонами. Дослідники назива-
ють різні цифри загиблих під час го-
лодомору: 5, 7, 9 та 10 мільйонів. Але, 
в будь-якому випадку, йдеться про 
МІЛЬОЙНИ безневинних жертв. А 
з урахуванням непрямих жертв (вна-
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слідок повного фізичного висна-
ження, тифу, кишково-шлункових 
отруєнь, канібалізму, репресій, само-
губств на ґрунті розладу психіки та 
соціального колапсу), за приблизни-
ми підрахунками, голодомор забрав 
життя 14 мільйонів людей.

У пересічному українському селі 
від голодомору загинуло в 2–4 рази 
більше людей, ніж у Другій світовій 
війні. Наступний після 1939 року пе-
репис населення в СРСР було прове-
дено тільки в 1959 році. З 1926 року, 
тобто за 33 роки, кількість українців 
зросла всього на 1,5 мільйона. І це 
при тому, що на зламі 1930–1940-х 
років Україна отримала значне вли-
вання населення внаслідок входжен-
ня до її складу Галичини, Закарпаття 
і Буковини [18].

Коли дослідники говорять про 
Голодомор 1932–1933 років, маєть-
ся на увазі період з квітня 1932 по 
листопад 1933 років. Саме за ці 17 
місяців, тобто приблизно за 500 днів, 
в Україні загинули мільйони людей. 
Пік голодомору прийшовся на весну 
1933 року. В Україні тоді від голо-
ду вмирало 17 людей щохвилини, 
1000 — щогодини, майже 25 тисяч — 
щодня. Найбільш постраждали від 
голоду колишні Харківська і Київ-
ська області (теперішні Полтавська, 
Сумська, Харківська, Черкаська, 
Київська, Житомирська). На них 
припадає 52,8 % загиблих. Смерт-
ність населення тут перевищувала 
середній рівень у 8–9 і більше разів. 
У Він ницькій, Одеській, Дніпропе-
тровській рівень смертності був ви-
щий у 5–6 разів. У Донбасі — у 3–4 
рази. Фактично, голод охопив весь 
Центр, Південь, Північ та Схід су-
часної України [6].

Проте критерієм масштабності 
трагедії є, очевидно, не лише цифри, 
а й здатність кожної людини спри-
ймати чуже горе, як своє. Всеосяж-
ність цієї національної катастрофи 
можна збагнути лише глибиною 
внутрішнього потрясіння кожного, 
хто вважає себе цивілізованою лю-
диною.

Багато трагедій пережив україн-
ський народ, але ніхто не заперечить, 
що 1932–1933 роки є найтрагічні-
шою сторінкою нашої історії. Голод 
став справжньою національною ка-
тастрофою. Вина за цю трагедію, 
злочин проти людства лежить на 
вищому партійному і державному 
керівництві СРСР і ВКП(б). Повну 
міру відповідальності несуть наступ-
ні за Сталіним покоління радянсько-
компартійного керівництва.

Про голодомор заборонялося зга-
дувати. Лише створена завдяки зу-
силлям української діаспори комісія 
Конгресу США на чолі з Дж. Мей-
сом у 1986 році назвала голодомор 
1932–1933 років в Україні геноци-
дом. З ініціативи Світового конгре-
су вільних українців було створено 
Міжнародну комісію з розслідуван-
ня голоду 1932–1933 років в Україні 
під керівництвом професора швед-
ського Інституту публічного та між-
народного права Якуба Сандберга.

28 листопада 2006 року Верховна 
Рада України прийняла Закон Укра-
їни “Про голодомор 1932–33 років 
в Україні”, яким визначила трагічні 
події 30-х років в Україні геноци-
дом українського народу. Цей закон 
заклав юридичну базу для широко-
масштабного дослідження, право-
вого тлумачення і політичної оцінки 
злочинів проти людяності.
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Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Аналіз проведеної 
роботи вказує на те, що голодомор 
був наперед спланований, штучно 
створений тоталітарним режимом 
радянської влади. Опрацьовуючи 
факти, можна сміливо стверджува-
ти, що голод 1932–1933 років це не 
фізіологічне явище, а, насамперед, 
цинічна форма політичного терору. 
Аналіз тодішніх подій переконли-
во свідчить, що в українському селі 
мали місце всі елементи політики 
геноциду. Голод 1932–1933 років — 
найстрахітливіший серед численних 
злочинів сталінізму.

Світ, де тоталітаризм у тих чи ін-
ших формах продовжує існувати, 
повинен знати правду про голодо-
мор, адже ці знання дозволять йому 
уникнути подібних трагедій у май-
бутньому.

Тільки системною, кваліфікованою 
і постійною роботою можна досягнути 
успіху в міжнародному визнанні го-
лодомору як злочину геноциду, не від 
випадку до випадку, від річниці до річ-
ниці, а постійно. Нам потрібно вивча-
ти досвід інших країн, які стали жерт-
вами геноциду, щоб уникати помилок 
на шляху побудови демократичного 
суспільства в Україні, визнання нашої 
країни вільної і незалежної в міжна-
родному співтоваристві.
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коНститУцІйНІ ЗАсАДи РоЗУмІННЯ  
ІНфоРмАцІйНоЇ БЕЗПЕки

Анотація. Проведено конституційний аналіз правового забезпечення ін-
формаційної безпеки в Україні, досліджено систему конституційного та кор-
поративного законодавства про інформаційну безпеку, визначено структуру 
адміністративно-правових відносин щодо забезпечення інформаційної без-
пеки, певні особливості інформаційних відносин, проаналізовано визначен-
ня інформаційної безпеки та її конституційної відповідності.

Ключові слова: інформаційне право, інформаційна безпека, система ін-
формаційної безпеки, інформаційні відносини, правове забезпечення, кон-
ституційні засади.

КОНСТиТУциОННЫЕ ОСНОВЫ ПОНиМАНиЯ  
иНФОРМАциОННОЙ БЕЗОПАСНОСТи

Аннотация. Проведено конституционный анализ правового обеспечения 
информационной безопасности в Украине, исследовано систему конститу-
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ционного и корпоративного законодательства об информационной безо-
пасности, определено структуру административно-правовых отношений по 
обеспечению информационной безопасности, определены особенности ин-
формационных отношений, проанализировано определения информацион-
ной безопасности и ее конституционного соответствия.

Ключевые слова: информационное право, информационная безопас-
ность, система информационной безопасности, информационные отноше-
ния, правовое обеспечение, конституционные основы.

CONSTITuTIONAL FOuNDATIONS OF INFORMATION  
SECuRITY AWARENESS

Abstract. In the article the constitutional legal analysis of information 
security in Ukraine, studied the constitutional system and corporate legislation 
on information security, determined the structure of administrative and legal 
relations regarding information security, certain features of information relations, 
analyzes the definition of information security and its constitutional compliance.

Keywords: information law, information security, information security 
system, information relations, legal security, constitutional principles.

Постановка проблеми. В сучасній 
Україні сформувалися необхідні умо-
ви для переходу до інформаційного 
суспільства. Одна з таких умов — роз-
виток і вдосконалення системи кон-
ституційного правового регулюван-
ня відносин у сфері інформаційної 
безпеки. Справедливо буде визнати, 
що саме суспільні відносини, що сто-
суються інформаційної сфери, є тим 
стимулом, який впливає на розвиток 
інформаційного права.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Серед науковців, які 
займаються означеною пробле-
матикою, доцільно назвати: І. Бе-
гишев, Л. Задорожня, М. Коваль, 
В. Брижко, В. Цимбалюка, Д. Дов-
галь, Б. Кормич, Г. Виноградова, 
В. Заросило, Є. Скулиш, А. Ма-
рущак, Р. Калюжний, В. Ліпкан, 
А. Подоляка, Н. Банчук, А. Мовчан, 
І. Арістова та ін.

Водночас деякі питання дослі-
джень інформаційної безпеки зали-
шаються не розкритими.

Мета статті. Визначити консти-
туційні засади розуміння інформа-
ційної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Нові 
тенденції у розвитку інформаційно-
го права та інформаційної безпеки в 
Україні знайшли відображення в за-
конах “Про інформацію”, “Про захист 
персональних даних”, “Про Націо-
нальну програму інформатизації” та 
“Про науково-технічну інформацію”, 
прийнятих з 1992 по 1998 роки. Однак 
аналіз чинного законодавства в галузі 
забезпечення інформаційної безпеки 
підтвердив наявність принципових 
недоліків, таких як суперечливість, 
декларативність, наявність конститу-
ційних суперечностей [16, 21].

Закон України “Про основи 
націо нальної безпеки України” ви-
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значив сфери, де суб’єкти державно-
го управління національною безпе-
кою мають забезпечити захищеність 
інформаційної сфери. Також було 
зазначено, що основними напряма-
ми суб’єктів інформаційної безпе-
ки обрані наступні: виявлення об-
меження свободи слова та доступу 
громадян до інформації; поширення 
засобами масової інформації куль-
ту насильства, жорстокості, порно-
графії; комп’ютерна злочинність та 
комп’ютерний тероризм; розголо-
шення інформації, яка становить 
державну та іншу, передбачену за-
коном, таємницю, а також конфіден-
ційної інформації, що є власністю 
держави або спрямована на забез-
печення потреб та національних 
інтересів суспільства і держави; на-
магання маніпулювати суспільною 
свідомістю, зокрема, шляхом поши-
рення недостовірної, неповної або 
упередженої інформації [6]. Залиша-
ється не врегульованим питання вза-
ємодії господарських підприємств із 
державними органами та регулюван-
ня їх внутрішніх власних інтересів.

У результаті конституційно-
го аналізу правового забезпечення 
інформаційної безпеки в Україні, 
виявлено цілий ряд проблем у цій 
галузі в нормативних документах мі-
ністерств (відомств) і окремих під-
приємств. Відзначається відсутність 
єдиних підходів до регулювання 
питань забезпечення захисту інфор-
мації від незаконного втручання, 
знищення, модифікування, блоку-
вання, копіювання, надання, поши-
рення, а також інших неправомірних 
дій у окремо взятих інформацій-
них системах. Відзначено недоліки 
адміністративно-правового регулю-

вання державного обліку, реєстрації 
баз і банків даних, які створюються в 
міністерствах і на підприємствах.

На основі дослідження системи 
конституційного та корпоративно-
го законодавства про інформацій-
ну безпеку, з урахуванням сучасних 
тенденцій у розвитку правового за-
безпечення інформаційної безпеки, 
масиву не завжди узгоджених право-
вих актів, що стосуються інформа-
ційної сфери, і комплексного харак-
теру інформаційного законодавства, 
напрошується висновок про необхід-
ність розроблення базових консти-
туційних принципів законодавства 
України про інформаційну безпеку. 
Ухвалення таких фундаменталь-
них, конституційних змін правово-
го характеру важливо для розвитку 
і вдосконалення правового забез-
печення інформаційної безпеки як 
на державному, так і на приватному 
рівні. Одночасно слід позбутися ма-
си дублюючих один одного правових 
і підзаконних актів, створених у цій 
сфері, які тільки заплутують процес 
забезпечення інформаційної безпеки 
на підприємствах та в державі зага-
лом.

Інформаційне суспільство фор-
мує особливі інформаційні відноси-
ни, які становлять інтерес для дослі-
джень. Визначаючи правовідносини 
як суспільні зв’язки, що виникають 
на основі норм права, учасники 
яких набувають суб’єктивні права 
і обов’язки, забезпечені державою, 
ми розглядаємо інформаційні право-
відносини як однорідну групу сус-
пільних відносин в інформаційній 
сфері. При постійному вдосконален-
ні інформаційного суспільства, зрос-
тає число суб’єктів, які здійснюють 
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інформаційно-правову діяльність. 
Особливості цих правовідносин ви-
значаються змістом інформаційної 
безпеки, як станом захищеності зба-
лансованих інтересів особистості, 
суспільства і держави в інформацій-
ній сфері від внутрішніх і зовнішніх 
загроз [15, 17]. Специфіка цих право-
відносин визначається таким видом 
діяльності, як інформаційна діяль-
ність. Питання про поняття та зміст 
інформаційно-правової діяльності 
найбільш розроблене в монографіч-
них дослідженнях В. С. Цимбалюка, 
Д. В. Довгаля, Б. А. Кормича.

Структура адміністративно-право-
вих відносин щодо забезпечення 
інформаційної безпеки визначаєть-
ся основними напрямами захисту 
об’єктів інформаційної сфери, тобто 
інформаційного законодавства: за-
хист інформаційних прав і свобод; 
захист інформації, інформаційних 
ресурсів та інформаційних систем 
від неправомірного впливу сторон-
ніх осіб; захист інтересів особистос-
ті, суспільства і держави від впливу 
шкідливої, небезпечної, неякісної ін-
формації [16].

У роботах українських вчених 
зазначалося, що існують певні особ-
ливості інформаційних відносин, 
які виділяють їх в адміністративно-
правовому відношенні. До них від-
носиться те, що відносини виника-
ють, розвиваються і припиняються 
в інформаційній сфері при само-
стійному зверненні відокремленої 
інформації, при створенні і засто-
суванні автоматизованих інформа-
ційних технологій, засобів і меха-
нізмів інформаційної безпеки. Вони 
відоб ражають також особливості 
застосування публічно-правових 

та цивільно-правових методів регу-
лювання при здійсненні конститу-
ційних прав і свобод з урахуванням 
специфічних особливостей і юри-
дичних властивостей інформації, 
інформаційних та інших об’єктів 
інформаційного середовища. І голо-
вне те, що інформаційні відносини 
визначають політику в сфері за-
хисту інформаційних прав і свобод 
людини і громадянина. Багатогалу-
зевий характер правових відносин в 
інформаційній сфері передбачає їх 
комплексне регулювання при зба-
лансованому застосуванні різних 
галузевих норм [14].

Комплексні наукові досліджен-
ня проблематики залишаються по-
за увагою розробників проектів 
окремих законодавчих актів. У де-
яких нормативних актах, або в їх 
проектах, надмірно ускладнюють 
формулювання зрозумілих понять, 
демонструють правове визначен-
ня надмірного контролю держави. 
Також робиться спроба адміністра-
тивним регулюванням забезпечити 
закріплення функції держави взяти 
на себе визначення, яка саме інфор-
мація є “достовірною”, “недостовір-
ною”, “зіпсованою” і т. д., а яку тре-
ба заборонити, як вияв загрози чи 
виклик для безпеки. Відповідно до 
норм Конституції України держава 
може тільки сприяти плюралізму в 
інформаційній сфері суспільства на 
принципі співвідношення потреб та 
інтересів особи, і соціальних утво-
рень [19].

Щодо визначення інформаційної 
безпеки та її конституційної відпо-
відності, пропонується звернути 
увагу на дослідження Б. Кормича 
[15], який визначає їх у комплексі 
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відповідно до принципових поло-
жень, віддзеркалених у Конституції 
України за зумовленістю специфі-
ки її як предмета права. Його дум-
ки пропонується викласти в такій 
інтерпретації щодо формування 
конституційних засад регулювання 
інформаційної безпеки, як вияву 
своїх прав і свобод в інформаційній 
сфері:

•	Інформаційна	безпека	—	це	вид	
інформаційної діяльності певних 
державних суб’єктів. Тобто діяль-
ність з підтримання інформаційної 
складової національної безпеки охо-
плює певну частину відокремлених 
від інших напрямів діяльності дер-
жави. 

•	 Інформаційна	 безпека	 —	 дина-
мічне суспільне явище. У зв’язку з 
цим в аспекті змісту національної 
безпеки вона виявляється у співвід-
ношенні між напрямами діяльності 
різних суб’єктів щодо інформації, а 
отже, постійно змінюється під впли-
вом об’єктивних і суб’єктивних фак-
торів (серед них визначальними є за-
грози, виклики, небезпека).

•	Основою	правового	регулюван-
ня, а також участі держави в суспіль-
них інформаційних процесах (відно-
синах) є компетенція та юрисдикція 
органів, що закріплені у відповідних 
статтях Конституції України, та ви-
значають правову природу інфор-
маційного суверенітету особи, під-
приємств та держави, як складових 
національного суверенітету.

•	 Конституція	 України	 надає	 ін-
формаційній безпеці статусу, обсягу 
і змісту як окремої функції держави, 
що виявляється в її законах, зокрема 
визнання пріоритету серед інших на-
прямів державної діяльності.

•	 Компетенція	 держави,	 щодо	
безпеки в інформаційній сфері су-
спільства, зумовлюється потребою 
гармонізації прав і обов’язків різних 
осіб, подолання конкуренції між ни-
ми та функціями держави через її 
органи гілок влади, стосовно регу-
лювання інформаційних процесів у 
соціальних відносинах.

•	 Державне	 регулювання	 інфор-
маційної сфери підприємства мож-
ливе лише через установлення право-
вих норм на рівні юридичних законів 
(насамперед у такій їх формі, як ко-
декси).

•	Політика	у	сфері	інформаційної	
безпеки має ознаки багатовектор-
ності, що зумовлюється об’єктивною 
різнорідністю суспільних відносин 
щодо інформації.

Таке наповнення положень пра-
вового регулювання інформаційної 
безпеки є більш простим та зрозумі-
лим з позицій не тільки юридичної 
науки, а й практики. Запроваджен-
ня цього в теорію інформаційного 
права дозволить конкретизувати 
нормативно-правові акти, що регу-
люють відносини у сфері інформації 
та заповнити прогалини.

Наповнення положень консти-
туційними засадами правового ре-
гулювання інформаційної безпеки 
пропонується розглядати також у 
контексті її ознак:

•	 зміст	 інформаційної	 безпеки,	
як сфери суспільних відносин 
балансує на стику різних скла-
дових національної безпеки та 
відповідних функцій держави;

•	 інформаційна	 безпека	 має	 за-
гальнореспубліканський і ло-
кальний (регіональний) зміс-
ти, які випливають з потреб та 
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інтересів різних осіб — учасни-
ків інформаційних відносин;

•	 державне	регулювання	в	інфор-
маційній сфері має відбуватися 
лише на правовій основі, від-
повідно до норм, закріплених у 
Конституції України;

•	 політика	 держави	 щодо	 націо-
нальної інформаційної безпе-
ки має реалізовуватися кож-
ним через інститути публічної 
влади, а також через інститути 
суспільства [20].

Як перспективу наукових дослі-
джень адміністративного та інфор-
маційного права, виокремлюють 
проблеми налагодження організа-
ційної складової в системі держав-
ного та корпоративного управління 
в інформаційній сфері.

З позиції адміністративного 
права, інформаційну безпеку, як 
соціально-технологічне правове 
яви ще, пропонується розглядати з 
метою формування ефективних за-
гальних положень стосовно гаран-
тій захисту інформаційних прав 
людини у взаємозв’язку з держав-
ними та іншими інтересами в країні, 
суспільними цінностями, благами; 
формування системних ознак пра-
вового регулювання організаційно-
управлінських заходів; запобігання 
вільному розповсюдженню інфор-
мації, що має правовий режим обме-
женого доступу, поширення тощо.

Як основні конституційні, пропо-
нується виділити принципи інфор-
маційної безпеки, визначені І. Беги-
шевим [18]. Вони можуть виглядати 
таким чином: пріоритет прав і сво-
бод людини, громадянина (як осно-
воположний принцип, закріплений 
як стандарт у міжнародному праві); 

баланс інтересів особи, суспільства 
і держави як суверенів у суспільних 
відносинах щодо інформації; адек-
ватність заходів протидії загрозам, 
викликам для безпеки в інформацій-
ному просторі; державний нагляд, 
контроль у сфері інформаційної 
безпеки (наприклад, за розробкою 
і виробництвом спеціальних засо-
бів інформаційної зброї); гласність і 
громадський контроль за діяльністю 
органів державної влади в інформа-
ційній сфері суспільства.

Однією з основних складових 
конституційно-правового регулю-
вання інформаційної безпеки пови-
нен бути — вплив держави на кон-
курентну боротьбу підприємств та 
інших осіб за володіння різними за-
собами масової інформації, зокрема 
процесами їх монополізації, концен-
трації — для отримання політичної 
влади певними особами. У наш час 
боротьба окремих сил за вплив в 
електронних і друкованих ЗМІ, за 
контроль над кінокомпаніями, ви-
давництвами та інформаційними 
агентствами спричиняє узурпацію 
“четвертої гілки влади”. Це створює 
тенденції до концентрації влади над 
суспільством, до маніпулювання сві-
домістю політичними партіями та 
окремими громадськими організаці-
ями тоталітарного спрямування [19].

У наукових джерелах вислов-
люються погляди, що право на ін-
формацію — лише складник забез-
печення свободи слова, вираження 
поглядів, ідей тощо. Свобода інфор-
мації — умовне позначення цілої 
групи свобод, що формалізуються у 
правах, — свободи слова або свободи 
вираження думок; свободи преси та 
інших ЗМІ; права на одержання ін-
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формації, що має суспільне значен-
ня; свободи поширення інформації 
[22]. У зв’язку з цим свободи окре-
мої людини, громадянина прямо екс-
траполюються на можливі виклики, 
загрози, небезпеки для інших осіб, 
суспільства, держави, міжнародного 
співтовариства.

Слід констатувати, що інформа-
ційне право, як галузь права — є важ-
ливим та необхідним інструментом 
регулювання діяльності органів дер-
жавної влади і місцевого самовря-
дування, державних і недержавних 
підприємств, установ і організацій, 
людини і громадянина у сфері ін-
формаційної безпеки. 

Науковці Л. Задорожня, М. Ко-
валь, В. Брижко, наголошуючи на 
важливості законодавчого врегулю-
вання питань інформаційної безпе-
ки, визначають: “Інформаційну без-
пеку можна розуміти, з одного боку, 
як безпосередньо захист інформації, 
і особливо — захист таємниці, ко-
мерційної інформації, інформації з 
обмеженим доступом, персональних 
даних тощо, з іншого — як захист ін-
формаційних систем, які фактично є 
засобом передачі інформації” [20]. 

Розгляд проблем інформаційної 
безпеки з позиції одержання, збері-
гання, використання, поширення та 
захисту інформації, тобто — сферу 
інформаційних відносин, пов’язаних 
з обігом інформації, неминуче змен-
шує управлінську роль держави та 
адміністративно-правового регулю-
вання відносин у цій сфері діяльності. 

Інформаційна безпека, виражена 
в предметі та методі, тісно взаємодіє 
практично з усіма існуючими галу-
зями права. Ця взаємодія охоплює 
своїм регулятивним впливом різні 

сфери державного та суспільного 
життя. Державна адміністративна 
діяльність перебуває під прямим 
впливом процесів, які відбуваються 
у суспільстві, і насамперед в еконо-
міці, що неминуче позначається на 
змісті інформаційної безпеки та ха-
рактері її регулювання [23]. 

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Вплив сучас-
них реалій на систему управління 
забезпечення інформаційної безпе-
ки формує систему конституційних 
засад, які будуть, в майбутньому, 
гарантом сучасного та законного їх 
регулювання. При цьому створен-
ня відповідних засад має адекватно 
реагувати на виклики кожного ета-
пу розвитку інформаційного сус-
пільства. Інформаційна революція, 
глобалізаційні інформаційні про-
цеси, широкий спектр нових не-
гативних інформаційних чинників 
перетворили інформаційну безпеку 
на категоричний імператив сучас-
ності, як важливу сферу права та 
сферу адміністративно-правового 
регулювання. Систематизація норм 
інформаційної безпеки повинна 
відбуватись згідно з переліченими 
конституційними засадами, повніс-
тю позбавляючись складних про-
цедур, зайвих перепон та найбільш 
узгодженою системою норм. 
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кЕРІВНІ ПРиНциПи ДЕмокРАтиЧНих  
ПАРЛАмЕНтІВ У ДІЯЛЬНостІ  
УкРАЇНсЬкого ПАРЛАмЕНтУ 

Анотація. У статті досліджено теоретичні та методологічні аспекти ви-
користання керівних принципів демократичних парламентів у діяльності 
українського парламентаризму. Проаналізовано функціонування керівних 
принципів демократичних парламентів, що дало змогу не лише виявити ряд 
проблем, а й розробити вичерпний перелік рекомендацій щодо їх вирішення. 
Це має сприяти підвищенню ролі українського парламенту як представни-
цького органу державної влади. 

Ключові слова: парламентаризм, керівних принципів демократичних 
парламентів, український парламент, пріоритети розвитку парламента-
ризму.
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РУКОВОДЯЩиЕ ПРиНциПЫ ДЕМОКРАТиЧЕСКиХ  
ПАРЛАМЕНТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТи УКРАиНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Аннотация. В статье исследованы теоретические и методологические 
аспекты использования руководящих принципов демократических пар-
ламентов в деятельности украинского парламентаризма. Проведенный 
анализ функционирования руководящих принципов демократических 
парламентов позволил не только выявить ряд проблем, но и разработать 
исчерпывающий перечень рекомендаций по их решению. Это должно спо-
собствовать повышению роли украинского парламента как представитель-
ного органа государственной власти.

Ключевые слова: парламентаризм, руководящих принципов демократи-
ческих парламентов, украинский парламент, приоритеты развития парла-
ментаризма.

GuIDELINES OF THE DEMOCRATIC PARLIAMENTS  
IN THE ACTIVITIES OF uKRAINIAN PARLIAMENT

Abstract. In this paper the theoretical and methodological aspects of the 
using of guidelines of democratic parliaments in the activities of Ukrainian 
parliamentarism are investigated. The conducted analysis of the functioning 
of democratic parliaments guidelines allowed not only to identify a number 
of problems, but also to develop a comprehensive list of recommendations to 
address them. This should enhance the role of the Ukrainian parliament as a 
representative body of the government.

Keywords: parliamentarism, guidelines for democratic parliaments Ukrainian 
parliament, parliamentary development priorities.

Постановка проблеми. Сучас-
ний Європейський Союз — це ре-
зультат наполегливої дiяльності i 
порозумiння не лише європейських 
народів, а й окремих інтелектуалiв 
i полiтичних дiячiв, якi зуміли 
знайти оптимальний баланс мiж 
нацiональним i наднацiональним ви-
мірами [1, 2, 3]. 

Катастрофiчнi наслiдки Другої 
світової вiйни стали потужним сти-
мулом усвiдомлення потреби ство-
рення сприятливих умов для еко-
номічної спiвпрацi европейських 
держав. Нинi високий рівень життя 
у країнах-членах створює привабли-

вий міжнародний образ ЄC, зумо-
влюючи гостру дискусiю щодо меж 
його розширення, моделей європей-
ської інтеграції [4, 5]. 

Європейські економiчнi перева-
ги ґрунтуються на полiтичнiй вiд-
повiдальностi, заснованiй на дотри-
маннi норм закону. Цi аспекти тісно 
взаємопов’язані, i послаблення одно-
го з них неминуче вiдобразиться на 
інших [6]. 

Україна обрала стратегічним на-
прямом розвитку iнтеграцiю в євро-
пейський економiчний i політико-
правовий простір. Задекларований 
на державному рівні курс на вступ 
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України до ЄC, важливiсть вироб-
лення нашою країною концепції вхо-
дження до європейської спiльноти, 
пошуку свого мiсця в європейському 
еволюцiйному процесi зумовлюють 
потребу всебічного i глибокого ви-
вчення особливостей внутрiшнього 
устрою i функцiонування ЄС, вра-
хування iнтеграцiйного досвiду його 
нових держав-членiв. 

Нові перспективи поглиблен-
ня спiвпрацi між Україною та ЄС 
з’явилися у результаті пiдписання 
Угоди про асоціацію між Україною, з 
одного боку, та Європейським Сою-
зом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-
членами — з другого, складовою якої 
має стати угода про зону вільної 
торгiвлi, переговори щодо вступу в 
ЄС [7].

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Різні аспекти проблем 
формування парламентаризму в Ук-
раїні та світі вивчають: В. Журавсь-
кий, А. Заєць, В. Кампо, М. Козюбра, 
О. Ющик, В. Борденюк, Г. Журав-
льова, В. Шаповал, Ю.  Шемшучен-
ко та ін.

Метою статті є системний аналіз 
керівних принципів демократичних 
парламентів у діяльності українсь-
кого парламенту. 

Виклад основного матеріалу. У 
статті розглянуто європейські ке-
рівні принципи демократичних пар-
ламентів у діяльності українського 
парламенту. Найважливішим демо-
кратичним стандартом і керівним 
принципом не тільки в європей-
ських країнах, а й у всьому світі є 
демократичний принцип справжніх 
і прозорих виборів до представниць-
ких органів влади (парламент та ін.). 

Парламентські вибори в Україні ма-
ють відповідати міжнародним стан-
дартам для вільних і справедливих 
виборів. Вибори мають бути як ре-
гулярними, так і періодичними. Ви-
борчі стандарти як на міжнародно-
му, так і національному рівнях були 
визначені і схвалені урядами країн, 
міжурядовими та міжнародними ор-
ганізаціями, включаючи Організа-
цію Об’єднаних Націй, Організацію 
американських держав, Економічне 
співтовариство західноафрикан-
ських держав, Міжпарламентський 
союз та ін.

Прямі, всенародні вибори депу-
татів ВР, як законодавця, є одним з 
основних принципів представни-
цької демократії в Україні, а також 
служить основою легітимності зако-
нодавчої гілки влади [8]. У той час 
як члени верхньої палати (в деяких 
країнах, наприклад, у Білорусі) мо-
жуть бути призначені або відібрані 
(наприклад, Президентом країни), 
можна вважати, що парламентарії 
цієї палати мають меншою мірою 
законодавчі функції. Тільки всена-
родно обрана палата представників, 
яка представляє весь народ країни, 
має право видавати закони від його 
імені. Цей базовий керівний демо-
кратичний принцип закріплений у 
ЄС, у “Варшавській декларації до 
товариства демократій” (прийнятій 
у Варшаві 27.06.2000 р.), де понад 
100 країн підписали: “Основою вла-
ди уряду буде воля людей, що вира-
жається за допомогою здійснення 
громадянами права і громадянських 
обов’язків вибирати своїх представ-
ників за допомогою періодичних, 
вільних і справедливих виборів із за-
гальним і рівним виборчим правом” 
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[9]. Справді, прямі вибори депутатів 
парламентів мають важливе значен-
ня для представницької демократії, 
що означає широке визнання не 
тільки принципу управління держа-
вою і суспільством, а й закріплення 
фундаментального принципу права 
громадян. Це чітко представлено в 
Хартії основних прав Європейського 
Союзу [10].

Воля людей у формуванні пар-
ламенту виражається за допомогою 
здійснення громадянами своїх прав 
через вибори: голосуванням за спис-
ком політичних партій у пропорцій-
ній системі і вибором представників 
у мажоритарній системі. Політичні 
партії є обов’язковим інструментом 
здійснення представницької демо-
кратії, за допомогою якого громадя-
ни беруть участь в управлінні держа-
вою. Більше того, політичні партії 
відіграють важливу роль у форму-
ванні електорату, часто виступають 
у якості “сполучної ланки” між ви-
конавчою і законодавчою гілками 
влади і можуть ефективно сприяти 
визначенню програми дій парламен-
ту в рамках конкретної системи уп-
равління.

Спираючись на сферу діяльності 
парламентів, можна вибудувати си-
стему парламентських процедур та 
керівних принципів.

М. Дюверже до повноважень пар-
ламенту відносить законодавчі, фі-
нансові, зовнішньополітичні, вико-
навчі, адміністративні (призначення 
окремих членів виконавчих органів, 
контроль над органами виконавчої 
влади, введення надзвичайного ста-
ну, рішення по управлінню держав-
ним майном тощо), судові (призна-
чення на деякі суддівські посади, 

пом’якшення покарань та ін.) пов-
новаження щодо прийняття та пере-
гляду конституції [11]. 

Для порівняння можна запропо-
нувати систему повноважень парла-
менту, запропоновану англійським 
дослідником Д. Кумбсом, який вио-
кремлює п’ять груп таких повнова-
жень: вплив на уряд (вотум недові-
ри, міністерська відповідальність, 
імпічмент та ін.); видання законів; 
затвердження бюджету; контроль за 
адміністрацією (депутатський запит, 
спеціальні комісії з розслідування 
діяльності тих чи інших органів то-
що); організація роботи самого пар-
ламенту [12]. Дослідники німецького 
парламенту Ю. П. Урьяс, Г. Кляйн і  
В. Цеє вказують на ряд функцій ні-
мецького парламенту: представниц-
тво нації; політична воля; законодавс-
тво; формування уряду та контроль 
за його діяльністю [13]. Центральне 
місце парламенту, на їхню думку, по-
лягає у формуванні державної волі. 
Вони пояснюють це фактором пос-
тійного змагання парламенту та ін-
ших вищих органів федерації за пре-
стиж і вплив у суспільстві [14]. 

Таким чином, якщо використо-
вувати підставу повноважень парла-
менту з питань діяльності, виходячи 
з того, що для кожного з повноважень 
потрібні власні парламентські про-
цедури, представляється можливим 
виділяти дві групи парламентських 
процедур. Перша група включає в 
себе процедури щодо здійснення пов-
новажень парламенту як представни-
цького і законодавчого органу:

•	 яка	 використовується	 при	
представництві нації;

•	 яка	 використовується	 при	 по-
літичному волевиявленні;
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•	 яка	 використовується	 при	 за-
конотворчості;

•	 яка	 використовується	 під	 час	
вирішення питань, що стосу-
ються формування інших орга-
нів держави;

•	 яка	використовується	при	роз-
в’язанні контрольних функцій;

•	 яка	 використовується	 під	 час	
вирішення питань, що стосу-
ються суспільно-економічного 
устрою і фінансів;

•	 яка	 використовується	 під	 час	
вирішення питань, що сто-
суються правового статусу 
громадян, їх організацій та 
об’єднань;

•	 яка	 використовується	 під	 час	
вирішення питань, що стосу-
ються безпеки і оборони дер-
жави;

•	 яка	 використовується	 під	 час	
вирішення питань, що стосу-
ються зовнішніх зносин.

Друга група менш чисельна, але 
вельми важлива, оскільки саме з ви-
користанням цих процедур парла-
мент здійснює всі свої повноваження:

•	 яка	 використовується	 під	 час	
вирішення питань, що стосу-
ються формування власної ор-
ганізації і діяльності.

Законодавчі функції, у свою чер-
гу, можуть бути поділені за різни-
ми підставами. Цими ж підставами 
можна скористатися для класифіка-
ції парламентських процедур щодо 
здійснення парламентських повно-
важень. Для України за допомогою 
згаданої класифікації можна виріз-
нити такі парламентські процедури 
по прийняттю: поправок до Кон-
ституції; конституційних законів, за-
конів і актів.

Один з варіантів класифікації за-
конодавчих повноважень парламен-
ту — повноваження на різних стадіях 
законодавчого процесу:

•	 парламентські	 процедури	 на	
стадії ініціювання;

•	 парламентські	 процедури	 на	
стадії попереднього розгляду;

•	 парламентські	 процедури	 на	
стадії прийняття;

•	 парламентські	 процедури	 на	
стадії узгодження законопро-
екту;

•	 парламентські	 процедури	 на	
стадії узгодження (подолання 
вето Президента) законопро-
екту. 

Стосовно класифікації парла-
ментських процедур можна виокре-
мити два види повноваження парла-
менту:

•	 конституційні	 повноваження	
(первинних, тобто закріплених 
у Конституції); законодавчі по-
вноваження; регламентні по-
вноваження парламентських 
процедур в Україні: засідання 
ВР, діяльність комітетів і комі-
сій, парламентських слухань, 
голови палат, законодавчий 
процес);

•	 повноваження,	закріплені	в	за-
конодавстві і регламенті (депу-
татські питання і парламентські 
запити, круглі столи, діяльність 
спеціальних органів).

З урахуванням напрямів діяль-
ності функції парламенту поділяють 
на дві групи: внутрішньодержавні 
та зовнішньдержавні. При виконан-
ні і тих, і інших функцій може здій-
снюватися законодавча, фінансова, 
контрольна, церемоніальна діяль-
ність, діяльність з формування дер-
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жавних органів і діяльність з при-
йняття одноразових ненормативних 
актів [15]. 

Крім того, за двопалатної системи 
парламентські процедури можуть 
бути різними за обсягом між палата-
ми парламентів навіть при здійснен-
ні своїх загальних функцій; можливі 
додаткові функції палат парламен-
тів, що, безумовно, тягне за собою 
нові, характерні тільки для однієї 
палати процедури. Так, наприклад,  
Дж. Медісон і А. Гамільтон поясню-
вали завдання другої палати необхід-
ністю сенату відшкодувати недолік, 
пов’язаний з недостатнім знайом-
ством обраних депутатів із завдання-
ми і принципами законодавства [16]. 
Схвалював досвід американського 
парламентаризму також А. Токвіль, 
який показав, що привілей сенаторів 
бути обраними на багаторічний пері-
од продиктована тим, щоб зберегти 
в середовищі законодавців ядро, що 
складається з досвідчених у справах 
людей. На його думку, такий захід 
є найпершою необхідністю для су-
спільства [17]. 

У федеративних державах (Ні-
меччина, Росія, США, Швейцарія 
та ін.), наприклад, крім інших функ-
цій, особлива роль належить функції 
стримування нижньої палати [18], 
що так само тягне за собою закрі-
плення особливих парламентських 
процедур, характерних тільки для 
цієї палати.

Таким чином, щодо парламент-
ських процедур в Україні можна ви-
різнити парламентські процедури, 
характерні тільки для однієї палати 
при здійсненні властивих тільки їй 
повноважень. Для ВР характерні про-
цедури роботи з виборцями, взаємо-

дії з політичними партіями та вибор-
чими блоками, від яких були обрані 
депутати. Нормативне регулювання 
правового статусу ВР включає в себе 
закони і підзаконні акти.

Цей підрозділ є оглядом керів-
них принципів демократичних пар-
ламентів, пов’язаних з розробкою і 
прийняттям законодавчих актів, що 
регламентують діяльність парламен-
тів у демократичних суспільствах. 
Насамперед необхідно згадати, що 
рівень розвитку демократії в окремо 
взятій країні залежить від законо-
давчих органів цієї країни (парла-
ментів), які представляють громадян 
цього суспільства, і контролює вико-
навчу владу країни; незалежні судо-
ві органи, які забезпечують охорону 
законності; політичних партій, які є 
відкритими і підзвітними; і виборів, у 
яких виборці могли б вільно обирати 
своїх представників у представниць-
ку владу. З іншого боку, демократія 
вимагає, щоб ті, кого вільно було об-
рано, мають право ефективно вико-
нувати свої конституційні обов’язки. 
Існує зростаюче визнання того, що 
вибори не можуть бути значущими, 
якщо національний законодавчий 
орган, який виникає внаслідок ви-
бору громадян, не функціонує демо-
кратично або не має повноважень, 
щоб ефективно працювати. У той 
час як вибори створюють основу для 
народовладдя, вони ще не гаранту-
ють, що громадяни ефективно пред-
ставлені. Якщо політики, депутати 
не в змозі створити національний за-
конодавчий орган з далекосяжними 
повноваженнями, люди незабаром 
опиняються в державному устрої, де 
на їхні голоси не розраховують (або 
вони не враховуються належним чи-
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ном), і їхні голоси не будуть почуті. 
Законодавчі органи, які не викону-
ють свої представницькі та наглядо-
ві функції, розводять громадський 
цинізм, що в кінцевому підсумку 
підриває народну підтримку самої 
демократичної системи.

Ми в цій роботі зробимо спробу в 
рамках європейського міжнародно-
го досвіду парламентаризму і стан-
дартних процедур функціонування 
демократичних парламентів визна-
чити відповідні їм керівні принципи 
для парламенту України. Звичайно, 
немає ніякої міжнародної або євро-
пейської формули створення стан-
дартів для функціонування демо-
кратичного парламенту. Водночас, 
щоб вважатися демократичним пар-
ламентом, парламент має постійно 
дотримуватися стандартів з усього 
спектру законодавчого життя, зокре-
ма, з організації, процедур, функцій 
і цінностей законодавчого органу та 
ін. Різні країни по-різному розвива-
ють свої парламенти та законодавчу 
практику, і не існує єдиної інститу-
ційної форми (моделі), яку можна 
було б впровадити. Справжнім ви-
значенням роботи законодавчого 
органу є те, наскільки він добре про-
водить державну політику і реалі-
зує державну владу від імені свого 
народу, який вони представляють. 
Під законодавчим органом нами ро-
зуміються всі національні законо-
давчі органи, серед яких парламент, 
сенат, конгрес, національні збори 
або асамблея, рада федерації тощо. 
Також необхідне вивчення додатко-
вих стандартів, які стають нормою в 
деяких законодавчих органах у ряді 
нових демократій. До них належить 
право законодавчого органу рати-

фікувати договори, торгові угоди і 
кредити, обумовлені виконавчою 
владою.

Принципи демократії проявля-
ються в реалізації повноважень за-
конодавчих, судових і виконавчих 
органів. Кожна гілка влади реалізує 
свої повноваження через власні про-
цедури. Що стосується законодавчої 
влади, то вона має свою особливість. 
Це властивість парламенту, що до-
зволяє йому створювати інститути, 
вносити поправки у свої ж процеду-
ри. Цей інструмент, можливість змі-
нювати власні процедурні правила 
є показником автономності та неза-
лежного існування парламенту. Ор-
ганізація з безпеки і співробітниц-
тва в Європі (ОБСЄ) визначила цей 
інструмент як “ключовий стандарт” 
демократичного врядування [OSCE 
Office for Democratic Institutions 
and Human Rights. OSCE Dimension 
Seminar on Democratic Institutions 
and Democratic Governance, Warsaw. 
12–14 May, 2004.]. Таке виняткове 
право парламенту і депутатів само-
стійно встановлювати і змінювати 
власні процедури властиві у біль-
шості законодавчих органів різних 
країн. Відмінності у процедурах вне-
сення поправок по країнах — це го-
лосування. В Італії, наприклад, зако-
нодавчий орган може вносити зміни 
у правила процедури з абсолютною 
більшістю голосів, в той час як у за-
конодавчих органах Австрії необхід-
на більшість у дві третини голосів 
(Constitution of Commonwealth of 
Australia, Art. 50.) У більшості інших 
країн, однак, потрібна лише проста 
більшість. Ця процедурна автоно-
мія також явно передбачена в конс-
титуціях таких країн, як Німеччина 
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(Constitution of the Federal Republic 
of Germany, Art. 40(1)), Нідерлан-
ди (Constitution of the Kingdom 
of the Netherlands, Art. 72), Іспа-
нія (Constitution of the Kingdom of 
Spain, Art. 72(1)). У Франції Конс-
титуційна рада затверджує проце-
дурні правила після того, як вони 
проголосували за зміни обох палат 
Національної асамблеї (Assemblée 
Nationale) Constitution of the French 
Fifth Republic, Title VII, Art. 63.

Важливим керівним принципом є 
право приватних осіб на об’єднання. 
Право приватних осіб на об’єднання і 
створення політичних партій має бу-
ти максимально захищеним від втру-
чання. Хоча й існують обмеження 
на свободу об’єднання, вони мають 
тлумачитися дуже вузько, і тільки 
безумовні причини можуть виправ-
дати введення подібних заходів сто-
совно свободи об’єднання в органі-
зації. Обмеження в цій сфері мають 
бути визначені законодавчо, мають 
бути необхідними в демократич-
ному суспільстві і пропорційними. 
Необхідно, щоб вступ до політичної 
партії мав добровільний характер, 
і жодну особу не слід примушувати 
до вступу в будь-яку організацію або 
до членства в ній. Інший принцип — 
це обов’язок дер жави захищати 
право приватних осіб на свободу 
об’єднання. Держава зобов’язана за-
безпечити відповідне законодавство, 
яке вводить в дію необхідні механіз-
ми і процедури, що дають змогу при-
ватним особам на практиці вільно 
здійснювати своє право на свободу 
об’єднання та створення політичних 
партій спільно з іншими особами. 
Більше того, на дер жаву лягає від-
повідальність за прийняття законо-

давства, що забороняє втручання у 
здійснення права з боку недержав-
них суб’єктів. Також і сама держа-
ва має утримуватися від подібного 
втручання. У разі порушення права 
на свободу об’єднання держава несе 
відповідальність за відшкодування 
шкоди відповідно до встановленого 
порядку і має забезпечити припи-
нення цього порушення. Як зазна-
чалося вище, обмеження на свободу 
об’єднання можуть вводитися тільки 
в тому випадку, якщо вони передба-
чені законом і є необхідними в де-
мократичному суспільстві. 

Наступний принцип — законність 
і своєчасність прийняття рішення. 
Закон має точно визначати повно-
важення контролюючих органів та 
межі цих повноважень. Також необ-
хідно законодавчо забезпечити не-
упереджене і об’єктивне застосуван-
ня цими органами законів про вибори 
та партії. Ще одним компонентом 
правильного управління у цій сфері 
є своєчасність прийняття рішень. 
Рішення, які зачіпають права полі-
тичних партій, мають прийматися 
в невідкладному порядку, особливо 
в тих випадках, коли вони пов’язані 
з такими критичними за термінами 
процесами, як вибори. Будь-які об-
меження, що накладаються на право 
приватних осіб вільно об’єднуватися 
в організації і ви словлювати свою 
думку, повинні мати формальною 
підставою конституцію держави або 
законодавчі акти, прийняті парла-
ментом. Такого роду обмеження не 
повинні бути результатом уперед-
женої і односторонньої політичної 
діяльності — навпаки, вони мають 
переслідувати законну мету, досяг-
нення якої необхідне в демократич-
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ному суспільстві. У зв’язку з цим 
часте внесення змін до законодавства 
про політичні партії може розгляда-
тися скоріше як результат політич-
ної метушні, а не бажання задоволь-
нити нагальну суспільну потребу. 
Крім цього, конституція дер жави і 
правові акти, прийняті парламен-
том, мають дотримуватися права на 
об’єднання в тому вигляді, в якому 
воно викладено у відповідних між-
народних і регіональних правових 
інструментах. Законодавство має 
ясно і точно вказувати політичним 
партіям, яка діяльність розглядаєть-
ся як незаконна і які санкції можуть 
бути використані проти них у разі 
порушень. Закони в парламенті ма-
ють прийматися відкрито, після про-
ведення відповідного обговорення, і 
мають бути представлені на розгляд 
широкої громадськості, з тим щоб 
забезпечити поінформованість гро-
мадян і політичних партій про свої 
права та їх обмеження.

Принцип — політичного плю-
ралізму. Однією з цілей законодав-
чого органу має бути створення 
сприятливих умов для політично-
го плюралізму. Здатність громадян 
сприймати різні політичні погляди 
визнана найважливішою ознакою 
сильного демократичного суспіль-
ства. Як вказується в пункті 3 Ко-
пенгагенського документа ЄС, плю-
ралізм необхідний для забезпечення 
громадянам реального вибору з полі-
тичних об’єднань і кандидатів. Цей 
принцип має особливу вагу, коли 
йдеться про фінансування політич-
ної діяльності та доступ до ЗМІ під 
час виборчих кампаній. Оскільки 
партії отримують переваги, яких не-
має в інших громадських об’єднань, 

доречно зобов’язати їх взяти на себе 
певні обов’язки з огляду на отрима-
ний правовий статус. Це може бути 
вимога про надання звітів про їхню 
діяльність або вимога прозорості фі-
нансових угод. У законодавстві має 
бути прописаний докладний опис 
прав і обов’язків, що випливають 
з отримання юридичного статусу 
політичної партії. 

Міжнародна законодавча база 
для захисту прав політичних пар-
тій заснована насамперед на правах 
на свободу об’єднання та свобо-
ду вираження поглядів, а також на 
право на свободу мирних зібрань. 
Ці три прин ципи були закріплені 
у Загальній декларації прав люди-
ни (1948) і згодом стали юридич-
но обов’язковими положеннями 
ряду міжнародних і національних 
інструментів у сфері прав людини. 
Міжнародний пакт про громадянсь-
кі і політичні права та Європейська 
конвенція про захист прав людини 
і основних свобод, які проголошу-
ють роль і значення політичних 
партій, були визначені вже давно, 
конкретні правові положення, що 
регулюють діяльність партій, явля-
ють собою відносно недавнє явище. 
Незважаючи на те, що багато дер-
жав з партійною системою правлін-
ня зараз лише згадують про роль 
політичних партій у своїх консти-
туціях або в інших законах, перші 
приклади законодавства з’явилися 
тільки в 1940 рр. Навіть сьогод-
ні, після значних змін в цій галузі, 
відмінності у правових традиціях і 
конституційному ладі держав при-
зводять до того, що ступінь регу-
лювання діяльності партій у різних 
країнах є неоднаковою. Різні шляхи 
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історичного розвитку і унікальний 
культурний контекст кожної краї-
ни роблять неможливою розробку 
універсального і єдиного для всіх 
зводу положень про регулювання 
діяльності політичних партій. Про-
те, використовуючи рішення Єв-
ропейського суду з прав людини, 
загальні принципи прав людини і 
зобов’язання ОБСЄ, можна визна-
чити загальні принципи регулюван-
ня діяльності політичних партій в 
багатопартійній демократії, засто-
совні до будь-якої правової системи.

З огляду на засадничу роль полі-
тичних партій у демократичних 
суспільствах на підставі документів 
Бюро ОБСЄ з демократичних ін-
ститутів і прав людини (БДІПЛ) та 
Європейську комісію за демократію 
через право (Венеціанська комісія) 
Ради Європи досвід, знання і при-
клади успішної практики держав 
ЄС у сфері регулювання діяльності 
політичних партій можуть бути єв-
ропейськими стандартами і керівни-
ми принципами для України у сфері 
забезпечення правильного створен-
ня, розвитку і функціонування полі-
тичних партій.

Парламент України має регуляр-
но проводити засідання, з інтерва-
лами, достатніми для виконання 
своїх обов’язків. У представницькій 
демократії навантаження депутата 
обов’язково буде важким: це робота 
в політичній партії, з коаліцією або 
з округом, з органами виконавчої 
влади, розгляд і підготовка законо-
проектів. Це означає, що депутату 
необхідний час для виконання цих 
завдань. Парламент (законодавчі 
збори) має відрегулювати час, до-
статній для кожного депутата, за-

безпечуючи при цьому роботу сесії 
так, щоб надмірно не затягувався 
законодавчий процес, з урахуванням 
часу скликання самого парламенту. 
Кожному скликанню парламенту 
відповідає свій “час життя”, на який 
обирається законодавчий орган. Ко-
ли в парламенті тимчасовий пара-
метр функціонує добре, тоді законо-
давчий орган приділяє стільки часу, 
скільки необхідно для ефективного 
виконання своїх обов’язків. Однак 
якщо парламент не володіє тайм-ме-
неджментом, це може призвести до 
непродуктивної законотворчості. В 
європейських реаліях, в ідеалі, щоб 
стимулювати швидку законотвор-
чість і забезпечити час для роботи 
депутатів у комісіях і в округах (з 
виборцями), парламент повинен за-
сідати на сесіях від 100 до 200 днів 
на рік. У той час як в авторитарних і 
“неактивних” парламентах сесії три-
вають менш ніж 50 днів на рік. 

У регламенті ВРУ положення 
для скликання спеціальної сесії за-
конодавчого органу мають бути чіт-
ко визначені. Якщо будь-яка подія 
відбудеться тоді, коли законодав-
чий орган не засідає, що заслуговує 
пильної уваги з представниками гро-
мадян, спеціальна сесія парламенту 
може бути скликана. І законодавча, 
і виконавча влада може одночасно 
користуватися правом скликати та-
ку сесію. Це не суперечить принци-
пам представницької демократії, де 
існують спеціальні положення для 
виконавчої влади або для Президен-
та країни скликати спеціальну сесію, 
оскільки принцип законодавчої не-
залежності залишається незмінним 
після того, як парламент був склика-
ний.
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Крім того, виконавча влада від-
повідальна, щоб реагувати на рап-
тові події, беручи до уваги більш ши-
рокий діапазон технічних і людських 
ресурсів, якими вона користується 
як виконавець державної політи-
ки. Отже, положення про виконав-
чу владу скликати спеціальну сесію 
парламенту має бути чітко визна-
чено. Дійсно, в більшості країн, де 
існує такий стан для скликання спе-
ціальних сесій, глава держави або 
уряд часто скликають таку сесію. У 
Великобританії, наприклад, допові-
дач у парламенті може повідомити 
про більш раннє засідання, якщо 
міністр уряду стверджує, що таку 
сесію необхідно скликати у громад-
ських інтересах.

Одним з керівних принципів мо-
же бути внесення поправки у про-
понований порядок денний для об-
говорення у пленарному засіданні 
парламенту. Для поділу повнова-
жень виконавчої, судової та законо-
давчої гілок влади, щоб вони були 
ефективними, кожна гілка влади 
повинна володіти значним ступе-
нем автономії щодо законодавчого 
процесу. Цей суверенітет гілки вла-
ди має принципове значення в упо-
рядкуванні законодавчого процесу і 
особливо важливе значення у вста-
новленні і внесенні змін до порядку 
денного для обговорення на сесії. 
Зміни в порядку денному законо-
давчого органу встановлюються ор-
ганами виконавчої влади в багатьох 
країнах, де-факто, якщо не де-юре. 
Ця практика не вважається повністю 
недемократичною, так як розуміють, 
що виконавча влада є ключовою час-
тиною законодавчого процесу. Проте 
виконавча влада не повинна дикту-

вати правила законодавчим органам 
і її роль у зміні порядку денного по-
винна бути врівноважена правом 
законодавчого органу щодо внесен-
ня змін до пропонованого порядку 
денного. Отже, законодавчий орган 
багатьох країн має право вносити 
зміни у власний порядок денний не-
залежно від інших гілок влади (ви-
ходило воно від виконавчої влади 
або від іншої). Практика підготов-
ки пропонованого порядку денного 
надзвичайно різноманітна в усьо-
му світі. У більшості країн порядок 
денний встановлюється спікером 
парламенту і членами колегіального 
органу, який, як правило, перебуває 
під головуванням спікера і керівни-
ків фракцій і партійних груп. Цей 
колегіальний орган іноді називають 
бюро, як в Естонії та Бельгії, або пре-
зидії, як у Норвегії і в Україні. Поря-
док денний може бути змінений, як-
що пропозиція про зміну підтримана 
певною частиною законодавців. Така 
ситуація в Бельгії, наприклад, де 13 
членів парламенту можуть запропо-
нувати провести голосування по вне-
сенню поправок до порядку денного. 
У деяких інших країнах формується 
спеціальний комітет під контролем 
спікера, який визначає порядок ден-
ний. 

Важливим наслідком керівних 
принципів демократичних парла-
ментів може бути процес створення 
чітких процедур структурування 
дискусії на сесії і визначення поряд-
ку черговості виступів, внесеного 
депутатами. Відповідно до прин-
ципу автономії законодавчої гілки 
влади парламент повинен мати по-
вний контроль над структуруван-
ням своїх дискусій. Ця прерогатива 



173

парламенту має бути чітко сформу-
льована і пояснена у правилах про-
цедури, у регламенті, яке завжди 
залишається у сфері компетенції 
парламенту. Це право, як більшос-
ті, так і меншості в парламенті, дає 
можливість депутатам висловити 
свою думку з усіх питань перед за-
конодавчим органом. У деяких кра-
їнах список виступаючих може бути 
складений заздалегідь, наприклад, у 
Франції та Німеччині, а також у разі 
організованих спеціальних слухань 
в Італії і Росії. Головуючий повинен 
керуватися правилами процедури 
при визначенні практичних дета-
лей дискусії, розраховуючи час для 
кожного виступу. Це діє в Угорщині 
та Іспанії. Цікаво, що в Індії голо-
вуючий повинен гарантувати, що 
час для промови ділиться серед по-
літичних груп пропорційно їх місць 
у парламенті.

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Також важ-
ливою демократичною процедурою 
для парламенту є надання реальної 
можливості публічного обговорен-
ня законопроектів перед голосуван-
ням. Всі громадяни в демократичних 
країнах мають право висловлювати 
свою думку і впливати на створення 
законів. Парламент повинен нада-
ти адекватну можливість депутатам 
для обговорення законопроектів, ін-
формацію та можливості для обгово-
рення мають бути передбачені зазда-
легідь до голосування. Можливості 
громадян для участі у громадських 
дискусіях у ході законодавчого про-
цесу мають бути чітко визначені і 
дотримані. Законодавці зазвичай ма-
ють кілька відрізків часу, коли зако-
ни можуть бути публічно обговорені, 

наприклад, один, два в Данії, Фран-
ції та Фінляндії або три у Велико-
британії і Україні. Це відомо нам як 
“читання” законів у парламенті. Це 
процес систематичного повторно-
го розгляду і уточнення статей, що 
дає можливість внести поправки до 
закону в ході ретельного читання. 
Французькі закони мають два чи-
тання. Перше читання, як правило, 
складається із загальних дебатів по 
принципах законопроекту, а друге 
складається з детального вивчення 
положень і поправок, запропонова-
них комітетом.

У перспективі подальших роз-
відок передбачається здійснити су-
часні принципи формування демо-
кратичних парламентів, визначення 
пріоритетів розвитку парламента-
ризму.
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моДЕЛюВАННЯ ВПЛиВУ гЛоБАЛЬНого  
гРомАДЯНсЬкого сУсПІЛЬстВА  

НА ДЕРЖАВНУ ПоЛІтикУ 

Анотація. Зазначено, що інститути глобального громадянського сус-
пільства використовують різні стратегії впливу на державну політику на-
ціональних держав. Визначено види реакції влади на вплив глобального 
громадянського суспільства, зокрема: протистояння цим впливам з боку 
національних урядів, створюючи бар’єри; застосування політики “від-
критих дверей” для міжнародних організацій та донорів; формування та 
реалізація органами влади державної політики сприяння розвитку грома-
дянського суспільства. Обґрунтовано, що в Україні слід посилювати такий 
напрям державної політики, як сприяння розвитку громадянського сус-
пільства. 

Ключові слова: влада, громадянське суспільство, глобальне громадян-
ське суспільство, стратегія, державна політика.
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МОДЕЛиРОВАНиЕ ВЛиЯНиЯ ГЛОБАЛЬНОГО ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛиТиКУ

Аннотация. Указано, что институты глобального гражданского общества 
используют различные стратегии влияния на государственную политику 
национальных государств. Определены виды реакции власти на влияние 
глобального гражданского общества, в частности: противостояние этим воз-
действиям со стороны национальных правительств путем создания барьеров; 
применения политики “открытых дверей” для международных организаций 
и доноров; формирование и реализация органами власти государственной 
политики содействия развитию гражданского общества. Обосновано, что 
Украине следует усиливать такое направление государственной политики, 
как содействие развитию гражданского общества.

Ключевые слова: власть, гражданское общество, глобальное гражданс-
кое общество, стратегия, государственная политика.

MODELING OF THE INFLuENCE OF GLOBAL CIVIL SOCIETY ON 
PuBLIC POLICY

Abstract. This article states that the institutions of global civil society use 
different strategies to influence public policy of national states. The types of 
government response to the influence of the global civil society are determined. 
They are, in particular, confrontation to these influences from the side of 
national governments by creation of barriers, applying of the policy of “open 
doors” for international organizations and donors, formation and realization of 
the government public policy of assistanceof the development of civil society by 
authorities. It is grounded that Ukraine has to enhance assistance of development 
the civil society as direction of public policy.

Keywords: authorities, civil society, the global civil society, strategy, public policy.

Постановка проблеми. На кожну 
країна, й Україну зокрема, в умовах 
глобалізації значно впливають різні 
чинники з боку інших держав, оскіль-
ки не можливо перебувати в ізоляції. 
Інститути глобального громадян-
ського суспільства використовують 
різні стратегії, щоб впливати на на-
ціональну політику держав з метою 
уніфікації економіко-правових стан-
дартів, поширення ціннісних пріори-
тетів.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Серед зарубіжних учених, 

які досліджували питання державної 
політики та особливостей зовніш-
нього впливу на неї, слід назвати та-
ких зарубіжних вчених: Л. Пал [6], 
Реймонд А. Розенфельд [9], Е. Янг 
і Л. Куінн [14]. Обґрунтуванню дер-
жавної політики як управлінського 
феномену присвячено роботи О. Ва-
левського, Ю. Кальниша, О. Крюко-
ва, О. Орлова, Л. Прокопенка, О. Ру-
денко, В. Соловиха, В. Тертички та 
ін. [15].

Мета статті. Систематизувати 
стратегії впливу на державну політи-
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ку, визначити способи протистояння 
цим впливам з боку національних 
урядів та змоделювати вплив гло-
бального громадянського суспіль-
ства на державну політику. 

Виклад основного матеріалу. 
Кожна стратегія вимагає певно-
го організаційно-правового під -
ґрунтя, різних засобів впрова-
дження та експертизи. Зазвичай 
інститути глобального громадян-
ського су спільства займаються зов-
нішньо-пропагандистською діяльніс-
тю, мобілізацією громадської думки, 
участю у протестних рухах і надан-
ням гуманітарної допомоги. Однак 
колективні пропагандистські кам-
панії мають обмежений вплив на рі-
шення та директиви Європейської 
Комісії. Державні службовці євро-
пейських інституцій менш сприйнят-
ливі до кампаній громадської думки, 
ніж уряди національних держав.

Веронік де Жоффруа, директор 
операцій Groupe URD, запропо-
нував типологію стратегій впливу. 
Стратегія націлена на досягнення 
наступних цілей: інформувати, пе-
реконати, мотивувати, спонукати 
до дії. Вибір стратегії впливу зале-

жатиме від різних чинників: діалогу 
з метою досягнення влади; досту-
пу до влади і, відповідно до аналі-
зу ризиків, культури організації. У 
таблиці зазначено типи акцій для 
кожної стратегії. 

Тиск може організовуватися ще 
в таких формах як публікація звітів, 
мобілізація громадян, денонсація, 
судові розгляди тощо. Усі ці види 
тиску здійснюються з метою впливу 
на державну політику.

Розвиток міжнародних органі-
зацій (thinkthаnk), що займаються 
питаннями оцінки й моніторингу 
практичної реалізації міжнародних 
рішень і зобов’язань, є формою впли-
ву на розбудову світового управлін-
ня. Донедавна вважалося, що їх здат-
ність впливати й змінювати правила 
є набагато слабшою, ніж у міжна-
родних неурядових організацій. Од-
нак SCL (Strategic Communications 
Laboratories — Лабораторія страте-
гічних комунікацій”) — аналітичний 
центр, який займається управлінням 
передвиборчими кампаніями, про-
понуючи маркетинг на основі психо-
логії і логіки, та Cambridge Analytica, 
що є відгалуженням SCL, розвіяли 

стратегія обмін Переконання 
комунікація, 
переговори

тиск

Типи акцій діалог,
комунікація,
повідомлення

навчання,
мотивація, 
спір,
підвищення 
обізнаності,
адвокація, 
обговорення, 
доведення

E — пропозиція,
знаходження 
спільного рішення,
альтернативне 
запитання

примус,
обурення, 
мобілізація,
лобіювання,
повідомлення, 
виклик за замовленням

Джерело: за метеріалами Groupe URD

типологія стратегій впливу [15, с. 6]
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цей міф ситуацією з Brexit та ви-
борами Трампа на пост президента 
США. Cambridge Analytica розроби-
ли модель, яка дає змогу вирахувати 
особистість кожного повнолітнього 
громадянина. Маркетинговий успіх 
Cambridge Analytica заснований на 
психологічному поведінковому ана-
лізі, вивченні Big Data і таргетованій 
рекламі — персоналізованій рекламі, 
яка максимально близько підлашто-
вується під характер окремого спо-
живача.

Результати електронного опиту-
вання на глобальному саміті грома-
дянського суспільства у Стокгольмі 
“Формування громадянського про-
стору” показали, що ситуація спів-
праці громадянського суспільства 
та влади в країнах погіршилась; це 
підтвердили близько 80 % учасників 
[13]. Фактично відбувається певне 
включення урядових інституцій у 
громадянське суспільство, правове 
регулювання діяльності інститутів 
громадянського суспільства усклад-
нюється, контроль держави посилю-
ється, а національні уряди борються 
з поширенням впливу інститутів 
глобального громадянського сус-
пільства на свій національний гро-
мадянський простір. 

Модель впливу глобального гро-
мадянського суспільства (ГГС) на 
державну політику представлена на 
рисунку. Можна виокремити кілька 
видів реакції влади на вплив ГГС. 
Перший — протистояння цим впли-
вам з боку національних урядів, 
створюючи такі бар’єри: 

1) унеможливити фінансування 
з-за кордону через присвоєння та-
ким організаціям статусу “іноземний 
агент”. Це означає, що ця організація 

є небажаною для спілкування, во-
на не може працювати з державни-
ми органами чи органами місцево-
го самоврядування. Інші інститути 
громадянського суспільства також 
бояться співпрацювати з такими 
“іноземними агентами”, аби на них 
не впала підозра у нелояльності до 
влади; 

2) встановити, що організації гро-
мадянського суспільства не мають 
права займатися “політичною діяль-
ністю”, до якої вона відносить про-
ведення публічних акцій, соціологіч-
них досліджень, видання власного 
періодичного видання, моніторинг 
та оцінку діяльності владних орга-
нів; 

3) висловити підозру у співпраці 
з екстремістськими та терористич-
ними організаціями, наслідком якої 
може бути як заборона діяльності 
організації, так і кримінальне пере-
слідування її учасників; такі підозри 
застосовують як до правозахисних 
організацій, так і до організацій сек-
суальних меншин, які висувають 
певні вимоги національному уряду. 

Однак такі заходи можуть нега-
тивно вплинути на імідж держави на 
міжнародній арені, а відмова від ко-
мунікації з громадським сектором та 
його відсторонення від формування 
політики: “перетворює громадський 
сектор на альтернативу та конкурен-
та владного сектору у соціальній та 
політичній сферах; негативно впли-
ває на рівень підтримки владних ін-
ститутів з боку населення; підриває 
легітимність публічних рішень та 
знижує готовність населення до їх 
виконання” [3, с. 7].

Другий вид реакції влади на 
вплив ГГС — політика “відкритих 
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дверей”, яка передбачає безпере-
шкодне проникнення іноземних 
капіталів в будь-яку частину кра-
їни шляхом надання грантів. Така 
політика може мати як позитивні, 
так і негативні наслідки. Позитив-
ний — сприяння виконанню соці-
альної функції, яку не в змозі вико-
нати держава в умовах економічної 
кризи та воєнного конфлікту. Нега-
тивний — країна перетворюється в 
залежну від фінансування великих 
держав територію.

Третій вид реакції влади на вплив 
ГГС — формування та реалізація ор-
ганами влади державної політики 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства. 

Державна стратегія передбачає 
визначення владою й активною 
громадськістю головних цілей для 
суспільства, відповідно до яких бу-
де будуватися державна політика. 
Стратегія передбачає перспективне 
ухвалення законодавчих актів вла-
дою різних рівнів, розробку плану 
дій щодо конкретних політичних 
рішень та організацію заходів, спря-
мованих на досягнення визначених 
цілей. Важливе місце у “Стратегії — 
2020” — головному стратегічному до-
кументі країни — відведено взаємодії 
з громадськістю. В умовах системної 
кризи вихід бачиться в поетапному 
здійсненні цілеспрямованої, науково 
обґрунтованої стратегії виходу з неї, 
суть якої полягає в поєднанні еконо-
мічних процедур із вирішенням со-
ціальних питань.

Державна політика сприяння роз-
витку громадянського суспільства — 
діяльність органів виконавчої влади, 
яка спрямована на налагодження 
ефективної партнерської взаємодії 

з інститутами громадянського сус-
пільства, та включає: 

1) розроблення законодавчої ба-
зи для реалізації державної по-
літики сприяння розвитку гро-
мадянського суспільства;

2) впровадження плану дій для 
реалізації державної політики;

3) здійснення фінансової під-
тримки ГГС.

Найбільш прийнятним для неза-
лежної держави є другий вид реакції 
влади на вплив ГГС — формування 
та реалізація органами влади власної 
державної політики. Першим кроком 
на цьому шляху в Україні було ство-
рення Стратегії державної політики 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства, яка затверджена Указом 
Президента України від 26.02.2016 р. 
№ 68/2016 [8], та яку деталізує План 
першочергових заходів щодо її реалі-
зації.

Сприяння розвитку громадянсько-
го суспільства дає можливість держа-
ві звільняти себе від реалізації окре-
мих надмірно обтяжливих соціальних 
завдань із збереженням високих со-
ціальних стандартів для населення. 
Так, завдяки залученню громадських 
організацій у Німеччині держава за-
ощаджує 30–37 % вартості таких по-
слуг; підвищувати якість публічно-
правових рішень через більш повне 
врахування потреб населення, альтер-
натив та можливих наслідків рішень; 
підвищити рівень довіри до органів 
публічної влади та рівень легітимнос-
ті публічно-правових рішень; забез-
печувати більш повну імплементацію 
публічно-правових рішень населен-
ням. 

Метою Стратегії державної по-
літики сприяння розвитку грома-
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дянського суспільства є створення 
сприятливих умов для розвитку 
громадянського суспільства, нала-
годження ефективної взаємодії гро-
мадськості з органами державної 
влади, органами місцевого самовря-
дування на засадах партнерства, за-
безпечення додаткових можливос-
тей для реалізації та захисту прав і 
свобод людини і громадянина, задо-
волення суспільних інтересів з ви-
користанням різноманітних форм 
демократії участі, громадської ініціа-
тиви та самоорганізації.

Реалізацію Стратегії державної 
політики сприяння розвитку грома-
дянського суспільства, передбача-
ється здійснювати за такими страте-
гічними напрямами:

•	 створення	 сприятливих	 умов	
для формування та інституцій-
ного розвитку організацій гро-
мадянського суспільства;

•	 забезпечення	ефективних	про-
цедур участі громадськості під 
час формування та реалізації 
державної, регіональної полі-
тики, вирішення питань місце-
вого значення;

•	 стимулювання	 участі	 органі-
зацій громадянського суспіль-
ства в соціально-економічному 
розвитку України;

•	 створення	 сприятливих	 умов	
для міжсекторальної співпраці.

Реалізація Стратегії здійснюється 
за рахунок бюджетних коштів, а та-
кож з інших джерел, не заборонених 
законом.

З метою надання цільової під-
тримки на конкурсних засадах для 
фінансування програм, проектів та 
заходів організацій громадянського 
суспільства, спрямованих на реалі-

зацію Стратегії, вбачається доціль-
ним опрацювати питання створен-
ня Фонду розвитку громадянського 
суспільства [318].

Сприяння розвитку громадян-
ського суспільства не передбачає 
втручання органів державної влади 
в самоорганізацію громадян, визна-
чення напрямів і способів громад-
ської діяльності та управління ІГС. 
Стратегія ставить перед органами 
виконавчої влади завдання, серед 
яких найбільш значущі такі: 

•	 скорочення	строків	і	спрощен-
ня реєстраційних процедур для 
організацій громадянського 
суспільства, зокрема процедур 
подання документів в елек-
тронній формі або за принци-
пом “єдиного вікна”; удоско-
налення порядку віднесення 
організацій громадянського 
суспільства до неприбуткових 
організацій;

•	 удосконалення	 правового	 ста-
тусу, порядку створення, орга-
нізації діяльності і припинення 
органів самоорганізації насе-
лення, розширення їх повнова-
жень щодо участі у вирішенні 
питань місцевого значення;

•	 урегулювання	на	законодавчо-
му рівні питання обов’язкового 
планування у Державному бю-
джеті України і місцевих бю-
джетах видатків на надання на 
конкурсних засадах фінансо-
вої підтримки для виконання 
програм (реалізації проектів, 
заходів), розроблених органі-
заціями громадянського сус-
пільства;

•	 запровадження	 єдиного	 кон-
курсного порядку відбору орга-
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нами виконавчої влади програм 
(проектів, заходів), розро-
блених організаціями грома-
дянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка 
держави, та забезпечення на за-
конодавчому рівні рівного до-
ступу зазначених організацій, 
зокрема благодійних організа-
цій, до участі у такому відборі;

•	 запровадження	 ефективних	
механізмів надання фінансової 
підтримки громадським ініціа-
тивам, спрямованим на реалі-
зацію цієї Стратегії;

•	 запровадження	 практики	 за-
купівлі соціальних та інших 
суспільно значущих послуг 
через соціальне замовлення та 
забезпечення рівного досту-
пу організацій громадянсько-
го суспільства та бюджетних 
установ до надання соціальних 
та інших суспільно значущих 
послуг за рахунок бюджетних 
коштів;

•	 забезпечення	 права	 непри-
буткових організацій грома-
дянського суспільства здій-
снювати відповідно до закону 
підприємницьку діяльність, 
якщо така діяльність відпо-
відає меті (цілям) організації 
громадянського суспільства, 
сприяє її досягненню та не пе-
редбачає розподілу отриманих 
доходів (прибутків) або їх час-
тини серед засновників (учас-
ників), членів такої організації;

•	 запровадження	 обов’язкового	
залучення організацій гро-
мадянського суспільства до 
оцінки потреб громадян у соці-

альних та інших суспільно зна-
чущих послугах;

•	 запровадження	 обов’язкових	
моніторингу та оцінки розпо-
рядниками бюджетних коштів 
програм і проектів, які вико-
нуються організаціями грома-
дянського суспільства за раху-
нок бюджетних коштів;

•	 запровадження	 обов’язкової	
звітності організацій громадян-
ського суспільства, які отриму-
ють державну фінансову під-
тримку, публічного доступу до 
такої звітності, а також до ре-
зультатів обов’язкового моні-
торингу, оцінки та експертизи 
результатів державної фінан-
сової підтримки організацій 
громадянського суспільства;

•	 стимулювання	 волонтерської	
діяльності, у тому числі опра-
цювання питання щодо участі 
України в Європейській кон-
венції про довгострокову во-
лонтерську службу;

•	 включення	до	навчальних	про-
грам загальноосвітніх, про-
фесійно-технічних, вищих на-
вчальних закладів курсів і тем 
з питань розвитку громадян-
ського суспільства [8].

Однак, під час розробки стратегії 
не була врахована пропозиція, що на 
нашу думку, є важливою — це розро-
блення стратегічного напряму “Між-
народна діяльність громадських 
організацій”, який би відображав 
можливості діяльності ІГС за меж-
ами України, на міжнародній арені, 
дозволені способи залучення коштів 
Міжнародних організацій та фондів, 
співпраця та контроль діяльності 
громадських організацій зарубіжних 
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країн, міжнародних організацій на 
території України. 

Необхідність у розробленні цьо-
го напряму викликана зростаючим 
почуттям взаємозалежності націо-
нальних організацій громадянського 
суспільства та зростаючим почуттям 
солідарності громадських інтересів 
на глобальному рівні. 

Аналіз діяльності НУО в сучас-
ному світі свідчить про те, що з од-
ного боку, ці організації виконують 
важливу роль “груп тиску” на гло-
бальному рівні і роблять конструк-
тивний внесок в пошук вирішення 
глобальних проблем. З іншого боку, 
сила і вплив цих глобальних недер-
жавних суб’єктів збільшується, тому 
вимагає правового врегулювання. 
Так, необхідність охорони навко-
лишнього середовища призвела до 
створення нової галузі міжнародно-
го права. Водночас, порушення прав 
людини, викликані локальними кон-
фліктами, які торкаються інтересів 
суверенних держав, потребують вре-
гулювання на міжнародному та на-
ціональному рівні. 

Хоча світ ще не перетворюється 
в глобальне суспільство, зростаю-
чий вплив недержавних суб’єктів 
вимагає правового врегулювання, 
щоб відобразити зміни, які викли-
кані збільшенням різноманітних 
суб’єктів міжнародної системи. Бе-
ручи до уваги вже існуючий вплив 
МНУО на державну політику націо-
нальних держав, виникає необхід-
ність у правовій базі для встанов-
лення межі впливу потужних груп 
інтересів і забезпечення відповідаль-
ності цих організацій за наслідки 
своїх дій. Однак цей процес зміц-
нення міжнародного правопорядку 

також вимагає посиленої експертизи 
ролі МНУО на національному та ре-
гіональному рівнях. 

Складовою державної політики є 
регіональна політика сприяння роз-
витку громадянського суспільства, 
як діяльність обласних та місцевих 
органів виконавчої влади та орга-
нів місцевого самоврядування, що 
здійснюється відповідно до розро-
бленої та затвердженої програми дій 
з урахуванням специфіки регіону. 
Регіональна цільова програма спри-
яння розвитку громадянського сус-
пільства включає комплекс заходів, 
спрямованих на розвиток громадян-
ського суспільства у регіоні.

Інструментами взаємодії місце-
вих органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування з 
інститутами громадянського сус-
пільства є організаційні форми та 
засоби співпраці, що мають за мету 
формування і реалізацію ефектив-
ної державної політики для забез-
печення соціально-економічного 
та суспільно-політичного життя 
муніципального утворення, участь 
громадян в управлінні державними 
справами та контролю за діяльністю 
органів виконавчої влади, налаго-
дження ефективної взаємодії зазна-
чених органів з громадськістю, вра-
хування громадської думки під час 
формування та реалізації державної 
політики.

Висновки і перспективи по-
дальших досліджень. З означеного 
випливає, що інститути глобаль-
ного громадянського суспільства 
використовують різні стратегії, щоб 
впливати на державну політику на-
ціональних держав з метою уніфіка-
ції економіко-правових стандартів, 
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поширення ціннісних пріоритетів. 
Можна виокремити кілька видів 
реакції влади на вплив ГГС: проти-
стояння цим впливам з боку націо-
нальних урядів, створюючи бар’єри; 
застосування політики “відкритих 
дверей” для міжнародних організа-
цій та донорів; формування та реа-
лізація органами влади державної 
політики сприяння розвитку грома-
дянського суспільства. Останній — є 
найбільш прийнятним для україн-
ських реалій. Оскільки паралельно з 
глобалізацією посилюються процеси 
глобалізації й збільшуються повно-
важення органів місцевого самовря-
дування, важливими є регіональні 
програми сприяння розвитку грома-
дянського суспільства.
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осоБЛиВостІ ПУБЛІЧНоЇ ПоЛІтиЧНоЇ  
ВІДПоВІДАЛЬНостІ сУБ’ЄктІВ  

ВЛАДНо-ПоЛІтиЧНих ВІДНосиН

Анотація. Розглянуто особливості публічної політичної відповідальності 
суб’єктів владних відносин; висвітлено наявність обов’язкового зв’язку по-
літичної, юридичної та моральної відповідальності; вказано на існуючу про-
блематику окреслення кола суб’єктів політичної відповідальності; розгля-
нуто проблему оцінювання та формування системи оцінювання політичної 
діяльності; окреслені шляхи вирішення проблеми повноти кола суб’єктів 
відповідальності та необхідності балансу інститутів відповідальності як дер-
жавних, так і громадських.

Ключові слова: політична відповідальність, юридична відповідальність, 
суб’єкт політичної відповідальності, політична діяльність, громадянське 
суспільство.

ОСОБЕННОСТи ПУБЛиЧНОЙ ПОЛиТиЧЕСКОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТи СУБъЕКТОВ  

ВЛАСТНО-ПОЛиТиЧЕСКиХ ОТНОШЕНиЙ

Аннотация. Рассмотрены особенности публичной политической ответс-
твенности субъектов властных отношений; отмечено наличие обязательной 
связи политической, юридической и моральной ответственности; указано на 
существующую проблематику определения круга субъектов политической 
ответственности; рассмотрена проблема оценки и формирование системы 
оценки политической деятельности; очерченны пути решения проблемы 
полноты круга субъектов ответственности и необходимости баланса инсти-
тутов ответственности как государственных, так и общественных.

Ключевые слова: политическая ответственность, юридическая ответс-
твенность, субъект политической ответственности, политическая деятель-
ность, гражданское общество.

FEATuRES OF THE PuBLIC POLITICAL RESPONSIBILITY  
OF THE SuBJECTS OF POLITICAL RELATIONS

Abstract. The features of public political responsibility of subjects of 
government relations are considered; presence of mandatory connection of 
political, legal and moral responsibility is marked; given on the existing problems 
of defining the circle of political responsibility; the problem of evaluation and 
formation of the evaluation system of political activity is considered; ways of 
solving the problems of completeness of the circle of subjects of responsibility 
and the need of the balance of accountability institutions, both public and public 
are outlined.

Keywords: political responsibility, legal liability, the subject of political 
responsibility, political activity, civil society.



188

Постановка проблеми. Особливі 
вимоги до відповідальності публіч-
них інституцій базуються на їх ро-
лі у вирішенні суспільних проблем 
та специфіці задіяних засобів — до 
легального і легітимного примусу 
включно. Неналежне або неефек-
тивне використання публічної вла-
ди призводить до втрати довіри не 
тільки до її носіїв, але й до держав-
них інститутів влади. Складність 
забезпечення відповідальності у та-
кому випадку визначається тим, що 
суб’єкт влади певною мірою виявляє 
схильність до поведінки і діяльності 
згідно з власними інтересами та по-
требами. За таких умов суспільство 
об’єктивно потребує універсальної 
та ефективної концепції, яка буде 
спроможна підпорядкувати приват-
ний інтерес носіїв влади загальним 
потребам, цілям та завданням. Таке 
підпорядкування гарантується по-
єднанням (накладанням) трьох спе-
цифічних за предметом форматів: 
юридичної, політичної та моральної 
відповідальності. На жаль, практи-
ка публічного управління в Україні 
виявляє плутанину в розумінні їх 
відмінностей. Коло суб’єктів полі-
тичної відповідальності теж є занад-
то розмитим, часто суспільство не 
знає, хто відповідальний за ту чи ін-
шу дію, яка призвела до негативних 
наслідків та не знає до кого засто-
сувати політичну відповідальність. 
Концепція доступності інформації, 
достовірності та її публічного роз-
гляду на даний момент тільки де-
кларується, а не розглядається ор-
ганами публічного адміністрування, 
як така, що необхідна для справного 
застосування інституту політичної 
відповідальності.

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. У вітчизняній на уковій 
літе ра турі вже є помітна кількість 
досліджень феномену “політич ної 
відповідаль ності”. Різно манітні ас-
пекти функціону ван ня політич ної 
відповідаль ності роз гля да ють у сво-
їх пра цях такі ук раїнські на уковці, 
як С. Ба лан, І. Кресіна, М. Са-
муйлік, С. Ду бен ко, В. Мель ни чен ко, 
Н. Плахот нюк, О. Кукуруз. Зазвичай 
досліджу ють ся про бле ми політич ної 
відповідальності окремих суб’єктів 
відповідальності, зокрема, уря ду, 
пар ла мен ту, пре зи ден та, а пи тан-
ню правової природи та правової 
інституціональної основи політич-
ної відповідаль ності приділе но не-
до стат ньо ува ги. Тому необхідність 
розширення наукових підходів до 
зазначеної проблематики є безпере-
чною. 

Формулювання цілей статті. Ме-
тою да ної статті є досліджен ня особ-
ли во с тей політич ної відповідаль-
ності суб’єктів державно-політичних 
відносин, їх статусу. Відповідно 
здійснюються такі завдання: 1) ви-
окремлення предметної специфі-
ки політичної відповідальності 
публічно-владних інституцій порів-
няно із юридичною та моральною; 
2) окреслення ролі правового закрі-
плення механізму політичної відпо-
відальності; 3) визначення суб’єктів 
публічної влади, що підпадають під 
політичну відповідальність; 4) роз-
межування політичної та юридичної 
відповідальності, формуванню меха-
нізмів організаційної рефлексії між 
подіями політичної та юридичної 
відповідальності.

Виклад основного матеріалу.
Інститут політичної відповідаль-
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ності, як складова публічної або 
соціальної (позаюридичної) відпо-
відальності, відіграє важливу роль 
в демократичних державах. Слугує 
розумним важелем впливу суспіль-
ства на суб’єктів владних повнова-
жень та зобов’язує їх до дій, відпо-
відно до суспільної угоди. Нажаль, 
наразі віднести Україну до “повно-
кровних” демократичних країн не-
можливо, оскільки більшість пра-
вових норм несуть декларативний 
характер, мораль та етичність влади 
не відповідає тим, які б бажали ба-
чити громадяни. Багато науковців 
публічного управління, конститу-
ційної реформи відносять Україну 
до так званої “транзитної” країни з 
дефектною демократією, яка хоч вже 
і не є авторитарною чи диктатурою, 
“банановою республікою”, але ще не 
сформувала дієвих ознак демокра-
тичності влади та дійсного громад-
ського суспільства.

Наукові дослідни ки не раз від-
мічали, що в українському сус-
пільстві відсутній дієвий механізм 
відповідаль ності дер жав них ор ганів 
та по са до вих осіб за цілеспрямова-
не, на леж не і своєчас не здійснен-
ня ни ми влад них по вно ва жень [5, 
с. 96]. 

Для формування таких механіз-
мів треба сформувати механізми 
контролю реального змісту суспіль-
ного вибору в розумінні Вікселя та 
Бюкеннгема. При цьому треба вихо-
дити з того, що надання громадяна-
ми будь-яких владних (державних) 
повноважень будь-якому органу чи 
посадовій особі слугує єдиній ме-
ті — діяльності в інтересах народу 
(суспільства). Цей процес зазвичай 
здійснюється як вибори. У випад-

ку неефективної діяльності такого 
обраного державного суб’єкта має 
настати певна відповідальність. 
Дієвий інститут політичної відпо-
відальності у розвинутих демокра-
тичних країнах — вибори, який в 
Україні не може посісти відповідний 
щабель суспільної оцінки політич-
ної діяльності акторів політичної та 
державної влади. Достроковий роз-
пуск обраних представників, вотум 
недовіри, імпічмент голови держави 
також є суттєвими, але в той самий 
момент радикальними методами 
політичної відповідальності. Навіть 
з урахуванням того, що до зловжи-
вання ними тяжіють всі влади, неза-
лежно від країни.

Суб’єктом політичної відповідаль-
ності є ті носії ви ко нав чої вла ди, які 
реально виз на ча ють зміст дер жав но-
уп равлінської діяль ності [6, с. 20]. 
Хоча з таким поняттям суб’єкта по-
літичної відповідальності можна 
посперечатися, оскільки віднесення 
до кола суб’єктів відповідальності 
виключно виконавчу гілку влади є 
помилковим. Виконавча гілка влади 
частково впроваджує та реалізовує 
політику. Законодавча — здійснює 
формування законодавчої основи 
та правил проведення політики в 
широкому розумінні. Таким чином, 
вважається за доцільне під час даної 
роботи та в подальшому використо-
вувати під поняттям суб’єкта полі-
тичної відповідальності — орган або 
особу, яка в межах своєї діяльності 
фактично впроваджує, здійснює, ко-
регує, реалізує політику держави на 
будь-яких рівнях державної та міс-
цевої влади, репрезентує державу чи 
її органи перед суспільством, інши-
ми державами тощо.
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Нинішній період ста нов лен ня ук-
раїнської дер жав ності характеризу-
ється актив ним роз вит ком інсти тутів 
гро ма дянсь ко го суспільства, які праг-
нуть впли вати на інсти ту ти дер жав-
ної вла ди з ме тою ви роб лен ня адек-
ват ної дер жав ної політи ки [9, с. 541]. 
Хоча потрібно давати реальну оцінку, 
процес формування громадянського 
суспільства, встановлення ним бо-
дай якогось контролю над суб’єктами 
владних повноважень зайняло в ін-
ших країнах декілька століть. Демо-
кратія не формується виключно зако-
ном, не достатньо переписати норму, 
важливо її виконувати та за потреби 
інтерпретувати до умов закону та 
часу. Сама наявність інституту полі-
тичної відповідальності (класичний 
варіант — вибори) на сьогодні не дає 
відчутного результату в українському 
суспільстві, оскільки крім норми по-
винен сформуватися процес викорис-
тання, мораль та її межі. 

Відповідно до класичного розпо-
ділу відповідальності, остання буває 
соціальною (публічною) та юридич-
ною. До юридичної науковці відно-
сять конституційно-правову, кримі-
нальну, адміністративну, цивільну, 
дисциплінарну тощо. Моральна, 
етична, політична, громадська тощо 
відповідальності належать до со-
ціальної групи відповідальності [1, 
с. 24]. Цілком логічним є те, що осно-
вою для притягнення до будь-якої 
юридичної відповідальності є ви-
ключно факт, певна дія або бездіяль-
ність суб’єкта владних повноважень, 
які передбачені у відповідній нормі 
та зазвичай тягне за собою негатив-
ний наслідок — покарання. 

Політична відповідальність сут-
тєво відрізняється від юридичної 

відповідальності. Якщо остання 
асоціюється із застосуванням нега-
тивних санкцій, різного роду при-
мусових заходів за порушення ви-
значених законом норм поведінки 
та діяльності, то політична відпові-
дальність розглядається скоріше як 
відповідальність за належне здій-
снення державної влади, державне 
управління в цілому [7, с. 19]. Ще 
однією характерною відмінністю по-
літичної відповідальності від юри-
дичної є необов’язковість умислу як 
форми вини, так як політична відпо-
відальність має місце також у випад-
ку необережності як не мож ли вості 
про гно зу ва ти наслідки своїх дій.

Так як цей вид відповідальності 
не містить правопорушень, то можна 
говорити про те, що політична від-
повідальність не підсудна органам 
правосуддя, позаяк судова система 
не може бути суб’єктом політики. 
Звідси сформований підхід, що по-
літична відповідальність є сферою 
політичних оцінок та мотивів, а не 
юридичних приписів. Відтак, при-
тягнення до політичної відповідаль-
ності є виключно наслідком неви-
конання політичних зобов’язань. В 
юридичному форматі це могла би 
бути лише певна рефлексія контр-
актного права, яка санкціонує пока-
рання за порушення політичних обі-
цянок реалізації суспільного вибору.

У широкому розумінні політич-
на відповідальність означає від-
повідність якостей носіїв владно-
управлінської діяльності (ділових, 
культурних тощо) і реалізації ними 
своїх функцій і повноважень тим 
умовам і завданням, які постали пе-
ред країною і суспільством (на ви-
клики часу, відповідь на об’єктивні 
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вимоги до неї). Це глибоке усвідом-
лення суб’єктами влади й управління 
життєво важливих інтересів суспіль-
ства і країни, свого покликання са-
мовіддано боротися за їх здійснення, 
здатність виробляти якісну політику, 
приймати найкращі рішення, здій-
снювати їх з максимальною користю 
заради загального блага [4, с. 581].

У пострадянсь ких країнах по-
літичну відповідальність роз гля-
да ють як відповідальність вла ди 
перед суспільством за ви ко нан ня 
прий ня тих на се бе обов’язків, обіця-
нок і про грам, як фор му соціаль ної 
відповідаль ності, яка ви ни кає у про-
цесі діяль ності різних суб’єктів у 
зв’яз ку з ор ганізацією, здійсненням і 
розвитком дер жав ної вла ди, а та кож 
під час роз роблення та втілен ня в 
жит тя політи ки, яка відо б ра жає про-
гресивні на пря ми та ме ту роз вит ку 
суспільства [11, с. 5]. 

Під відповідальністю потрібно ро-
зуміти не тільки ретроспективну (не-
гативну), але й перспективну (пози-
тивну) — така що обмежує свавілля 
з боку суб’єкта, змушує працювати в 
певних межах для певної визначе-
ної цілі. Загалом розроблення більш 
вдалих механізмів перспективної по-
літичної відповідальності все більше 
цікавить науковців. Сьогодні сус-
пільство вимагає й “перспективної” 
відповідальності, яка полягає у ви-
никненні у такого суб’єкта почуття 
обов’язку, дотримання відповідних 
норм та правил [9, с. 542].

У громадянському суспільстві 
розвинутих демократичних держав 
працює система балансу відпові-
дальності — зазвичай деліктна діяль-
ність суб’єкта владних повноважень 
підпадає під юридичну відповідаль-

ність, а у випадку відсутності під-
став — політичної відповідальності, 
як суб’єктивної оцінки суспільства. 
Громадянське суспільство та менші 
утворення громадян дадуть змогу 
контролювати діяльність та впли-
вати на заходи примусу до суб’єктів 
влади. Таким чином, забезпечуєть-
ся принцип невідворотності “пока-
рання”, навіть якщо воно несе тіль-
ки дисциплінарне покарання для 
суб’єкта влади. 

Громадянське суспільство нама-
гається урівноважити застосування 
відповідальності за допомогою тих 
сфер права, які або не потребують 
юридичного закріплення або ще не 
отримали такого, але можуть бути 
застосовані загальним “примусом” 
суспільства. Це органічно застосову-
ється у випадку, коли норма закону 
та юридична відповідальність за нею 
є дієвою, такою що виключає без-
відповідальну діяльність суб’єкта та 
відсутність дійсного покарання у ви-
падку порушення. Співвідношення 
“мораль — політика” та “мораль — 
право” [2, с.131] повинно віднайти 
своє відображення в політичній ді-
яльності, виключно як норма зви-
чаю, як необхідність, погоджена 
всіма акторами політичної арени 
держави. Все, що виходить за межі 
нормативного закріплення, є відпо-
відальністю політичною і полягає у 
“позбавленні права здійснювати дер-
жавну владу шляхом вилучення зі 
сфери політики” [10, с. 387].

Яким чином буде здійснювати-
ся “вилучення зі сфери політики”, 
у формі оцінки діяльності на на-
ступних чергових виборах чи поза-
чергових, при повторному зайнятті 
строкової посади чи за рахунок ме-
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ханізмів громадського осуду тощо, є 
питанням виключно до суспільства. 
Оскільки, народ як джерело влади, 
вправі самостійно вирішувати яким 
чином він буде висловлювати дові-
ру чи її відсутність до державного чи 
політичного діяча. Але народ як аб-
страктна юридична категорія не має 
організаційної спроможності реалі-
зувати свою виключну прерогативу 
на конституювання влади без інсти-
туціоналізації форм організаційних 
дій.

Суттєвим питанням у політичній 
відповідальності та її застосуванню 
займає оцінка діяльності. Оцінка ді-
яльності завжди є суб’єктивною, про 
об’єктивність, тим паче у політич-
ній сфері, мова йти не може. Фор-
мування системи оцінювання має 
здійснюватися більш широко ніж 
юридичні норми чи політичні погля-
ди. Є об’єктивні умови, критерії, га-
рантії та обіцянки з якими розпочав 
свою роботу суб’єкт владних повно-
важень. Це є базисом оцінювання, 
за допомогою якого суспільство має 
здійснювати контроль та обирати 
відповідну реакцію — довіру чи її 
втрату щодо суб’єкта. В будь-якому 
випадку, максимально об’єктивне 
оцінювання, яке базується на фак-
тах, є гарантом неупередженості 
та достовірності оцінки діяльності 
суб’єкта. Зміст інформації, спосіб її 
доступності для тих, перед ким осо-
ба звітується та для широкого загалу, 
право доступу до неї, визначає ефек-
тивність механізмів відповідальнос-
ті [3, с. 612].

Хоча в такому випадку виникає 
певна суперечливість: юридична 
норма (критерії та умови) є більш 
вузькою категорією, ніж мораль, со-

ціальна відповідальність. А їх закрі-
плення в нормі є абстрактним або 
удаваним. Суспільні відносини за-
вжди розвиваються та формуються 
швидше, ніж нормативні акти. Таким 
чином, система оцінювання може 
бути об’єктивною, але може не бути 
актуальною на момент оцінювання. 
В такому розумінні, аналіз та вико-
ристання інших методів наукового 
дослідження є доцільним через пев-
ний відрізок часу — після реального 
результату дій або навпаки — їх від-
сутності в разі бездіяльності суб’єкта 
державно-політичних повноважень. 
Підсумовуючи, доречно зазначити, 
що відсутність якоїсь кодифікації чи 
іншого закріплення критеріїв полі-
тичної відповідальності (в тому чис-
лі за порушення норм моралі, етики 
тощо) не можна розцінювати як не-
гативний момент та такий, що ніве-
лює базис інституту політичної від-
повідальності. Необхідно розглядати 
як певний інструмент суспільства, 
який не обмежується закріпленими 
нормами (норма може розходитися 
зі справедливістю) [8, с. 177–178], є 
більш гнучким та претензійним ніж 
будь-яка кодифікація, коли засто-
совується суспільний тиск в різних 
його виявах.

У більшості розвинутих країн 
вертикальний зв’язок державних 
органів слабкий внаслідок децен-
тралізованого керівництва або спе-
цифічного територіального устрою 
держави, органи місцевого само-
врядування або територіальні орга-
ни центральних органів державної 
влади, загалом — місцеві органи 
здійснюють свою діяльність як на 
виборній основі, так і на основі при-
значення на посаду. Вони несуть та-
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кий самий рівень відповідальності, 
як і депутати парламенту чи уряд, 
але їхня політична відповідальність 
є масштабованою до вимог та потреб 
територіальної одиниці. Чи можна 
говорити про відсутність політичної 
відповідальності у таких осіб? Ні, 
оскільки вони так само представля-
ють державу, реалізовують її політи-
ку, подекуди навіть на основі влас-
них рішень. 

Будь-який рядовий службовець 
або посадова особа місцевого органу 
самоврядування несе повну відпові-
дальність за свою діяльність в ме жах 
своїх повноважень та не тільки за 
умисел, але й за неефективну чи нео-
бізнану діяльність. Виборний орган 
(місцева рада), яка призначила на 
посаду відповідну особу або сфор-
мувала відповідний орган — суб’єкта 
відповідальності, повинен нести 
відповідальність за даного суб’єкта 
відповідно та в межах власних по-
вноважень, що давали можливість 
керувати, впливати та оцінювати ді-
яльність такого суб’єкта. 

Таким чином, вважається доціль-
ним ввести категорію наскрізної або 
солідарної відповідальності, які б 
стимулювали органи державної вла-
ди до більш продуктивної та суспіль-
но орієнтованої праці, під примусом 
відповідальності не тільки за активні 
власні дії, але й дії підконтрольних 
або таких, що перебувають у підпо-
рядкуванні, суб’єктів політичної від-
повідальності. 

Політична відповідальність зде-
більшого безпосередньо не пов’язана 
з певними рішеннями, діями або 
бездіяльністю конкретної публічно-
владної інституції або окремого по-
садовця, хоч і не виключає можли-

вості настання наслідків для них за 
поведінку або діяльність у конкрет-
ній ситуації. Не викликає сумніву 
необхідність більшої прозорості по-
літичної відповідальності, що без-
посередньо пов’язано із її природою 
забезпечення представництва вели-
ких груп людей. Про забезпечення 
такої відповідальності можна го-
ворити тільки тоді, коли не тільки 
номінально визначено, але й усві-
домлено суспільством у цілому або 
локальною спільнотою, хто відпо-
відає за стан публічного управлін-
ня; які політичні сили, визначають 
зміст, форму і способи використан-
ня публічної влади і з ким мають 
уособлюватися всі наслідки такого 
використання. Виокремлюючи від-
мінність політичної відповідальнос-
ті від юридичної, слід врахувати, що 
політична відповідальність окре-
мих суб’єктів публічно-владних 
відносин може бути трансформо-
вана в юридичну (конституційно-
правову) [8, с. 181]. 

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. На підставі ви-
кладеного можна зробити висновок, 
що політична відповідальність у 
державному управлінні є здатністю 
усвідомлювати і виконувати функ-
ції державного управління в меж-
ах компетенції посади, передбачати 
наслідки своїх вчинків, дій і безді-
яльності як для системи державного 
управління, так і суспільства в ціло-
му, скеровувати свої дії на ефектив-
ність та змагальність державного 
управління.

Забезпечення політичної відпо-
відальності в державі реалізовується 
за рахунок взаємодії між органами 
державної влади і громадськістю, як 
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необхідної умови налагодження і ре-
гулювання дієвих політичних кому-
нікацій в умовах правової держави. 
Симбіоз юридичних та моральних 
норм як державних органів та гро-
мадських формувань (суспільства 
загалом) може забезпечити достат-
ній рівень оцінювання діяльності 
суб’єктів політичної відповідальнос-
ті та застосування покарання у ви-
падку виявлення порушення.

Основними проблемами у реалі-
зації механізмів політичної відпові-
дальності є їх тісний зв’язок, але не 
тотожність конституційно-правовій 
відповідальності, адекватність за-
стосування та невизначеність часо-
вої перспективи оцінювання, відсут-
ність визначеного фактичного кола 
суб’єктів публічної політичної від-
повідальності.

Водночас не варто забувати, що 
остаточне закріплення демократії, 
а таким чином і політичної відпові-
дальності відбувається на рівні по-
літичної та організаційної культури 
соціальних груп та страт, яка є за-
гальним базисом політичних проце-
сів. Але розвиток організаційної та 
політичної культури потребує дина-
мічного, та водночас, гармонізова-
ного з цивілізаційними викликами 
розвитку рівня інституціоналізації 
публічної відповідальності, що в 
свою чергу, відкриває широкі мож-
ливості та потреби для подальших 
наукових розробок даної проблеми.

сПисок ВикоРистАНих 
ДЖЕРЕЛ

 1. Армаш Н. Особливості відпові-
дальності “державних політичних 
діячів”: співвідношення політи-

ки та закону / Н. Армаш // Юрид. 
журн. — 2005. — № 11. — С. 20–26.

 2. Кафарський В. І. Політична і 
конституційно-правова відповідаль-
ність суб’єктів держав но-політичних 
відносин / В. І. Кафарський // Дер-
жава і право. — 2010. — № 48. — 
С. 124–131.

 3. Кресіна І. О. Парадокс політич-
ної відповідальності в парламент-
ській республіці / І. О. Кресіна, 
О. М. Стойко // Держава і право. 
Юрид. і політ. науки. — К.: Ін-т дер-
жави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, 2012. — № Вип. 58. — 
С. 608–613.

 4. Кукуруз О. В. Основні напрями за-
безпечення політичної відповідаль-
ності народних депутатів України / 
О. В. Кукуруз // Держава і право. — 
Вип. 57. — С. 580–585.

 5. Мельниченко В. І. Політич на відпо-
відальність вла ди в де мо кра тичній 
дер жаві: необхідність, сутність, ме-
ханізми за без пе чен ня / В. І. Мель-
ниченко // Ук р. соціум. — 2003. — 
№ 1 (2). — C. 92–96.

 6. Мельниченко В. І. Політич на відпо-
відальність у дер жав но му уп рав-
лінні / В. І. Мельниченко // Віче. — 
2003. — № 1. — С. 19–24

 7. Мельниченко В. І. Розмежування 
політичної та юридичної відпові-
дальності в державному управлін-
ні / В. І. Мельниченко // Галузь 
науки “Державне управління”: іс-
торія, теорія, впровадження”: мате-
ріали наук.-практ. конф. за міжнар. 
участю, Київ, 28 трав. 2010 р. — К.: 
НАДУ, 2010. — Т. 1. — С. 192–194.

 8. Мельниченко В. І. Політична відпо-
відальність публічно-владних ін-
ституцій у системі соціальної відпо-
відальності / В. І. Мельниченко // 
Вісн. Нац. академії держ. упр. при 
Президентові України: наук. журн.: 
фахове вид. з держ. упр., екон., пед. 
та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. 



195

при Президентові України. — К.: 
Вид-во НАДУ, 2011, — Вип. 1. — 
С. 175–183.

 9. Ходаківський М. Д. Виконавча влада 
як суб’єкт політичної відповідаль-
ності / М. Д. Ходаківський // Дер-
жава і право. — 2012. — Вип. 57. — 
С. 540–544.

 10. Черленяк І. І. Синергетичні моде-
лі оптимізації системи державного 

управління: монографія. — Ужго-
род: Ліра, 2010. — 656 с.

 11. Політична відповідальність держав-
но-управлінської еліти як чинник 
підвищення ефективності дер-
жавного управління: наук.-метод. 
розробка / авт. кол.: Е. А. Афонін, 
О. Л. Валевський, В. В. Голубь та ін.; 
за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Ша-
хова. — К.: НАДУ, 2011. — С. 44.



196

УДК 35.08 (477)

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна, 
доктор наук з державного управління, 
головний науковий співробітник Інсти-
туту проблем державного управління та 
місцевого самоврядування, Національ-
на академія державного управління при 
Президентові України, Україна, 04119, 
м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, тел.: 
0509221535, e-mail: pkoi@ukr.net

Пархоменко-Куцевил Оксана Игоревна, 
доктор наук по государственному уп-
равлению, главный научный сотрудник 
Института проблем государственного 
управления и местного самоуправления, 
Национальная академия государствен-
ного управления при Президенте Украи-
ны, Украина, 04119, г. Киев, ул. Мельнико-
ва, 36/1, тел.: 0509221535, e-mail: pkoi@
ukr.net

Oksana Igorivna Parkhomenko-Kutsevil, 
Doctor of Science in public administration, chief researcher of the Institute of Problems 
of Public Administration and Local Self-Government, National Academy of Public Admi-
nistration under the President of Ukraine, Ukraine, 04119, Kyiv, st. Melnikova 36/1, tel.: 
0509221535, e-mail: pkoi@ukr.net

коНкУРс В систЕмІ ДЕРЖАВНоЇ сЛУЖБи: 
ЗАгРоЗи тА ШЛЯхи УДоскоНАЛЕННЯ

Анотація. Проаналізовано підходи до поняття конкурс в системі держав-
ної служби. Здійснено аналіз чинної нормативно-правової бази щодо відбо-
ру кадрів на державну службу. Запропоновано застосування інноваційних 
методів відбору кадрів на державну службу.

Ключові слова: державна служба, державний службовець, конкурс, від-
бір кадрів, селекція кадрів, методи відбору.

КОНКУРС В СиСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ:  
УГРОЗЫ и ПУТи СОВЕРШЕНСТВОВАНиЯ

Аннотация. Проанализированы подходы к понятию конкурс в системе 
государственной службы. Осуществлен анализ действующей нормативно-
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правовой базы для отбора кадров на государственную службу. Предложе-
но применение инновационных методов отбора кадров на государственную 
службу.

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, 
конкурс, отбор кадров, селекция кадров, методы отбора.

COMPETITION IN THE SYSTEM OF CIVIL SERVICE:  
THREATS AND WAYS OF IMPROVING

Abstract. In the article the approaches to the concept of competition in the 
system of public service are analyzed. The analysis of the existing legal framework 
for recruitment of the candidates on the public service is conducted. Application 
of the innovative methods of recruitment of the candidates on the public service 
are proposed.

Keywords: public service, civil servant, competition, selection of personnel, 
personnel selection, selection methods.

Постановка проблеми. Одним з 
головних аспектів формування кадрів 
в системі державної служби України 
є залучення на державну службу про-
фесійних службовців. Адже від якості 
підготовлених, прийнятих, реалізова-
них державно-управлінських рішень 
залежить не тільки процеси форму-
вання державної політики, а й добро-
бут населення України.

На сьогодні питання прийняття 
та залучення професійних кадрів 
на державну службу стоїть доволі 
гостро. Відсутність реальних мо-
тиваційних стимулів, збільшення 
різноманітних систем оцінювання, 
недовіра населення до органів дер-
жавної влади, відсутність престижу 
роботи в системі державної служ-
би — все це впливає на постійну 
зміну кадрів в системі державної 
служби України, відсутність заці-
кавленості підготовленим фахівцям 
працювати на державній службі.

Чинними нормативно-правовими 
документами України передбачено 

формування професійного кадрово-
го складу системи державної служ-
би. Так, Стратегією сталого розвитку 
“Україна-2020”, затвердженого Ука-
зом Президента України від 12 січня 
2015 р. № 5, передбачено здійснення 
реформування державної служби та 
оптимізація системи державних ор-
ганів [13]. Це, в свою чергу, перед-
бачає професіоналізацію кадрів сис-
теми публічної служби, формування 
дієвого корпусу публічних службов-
ців в Україні. 

Відповідно до Стратегії держав-
ної кадрової політики на 2012– 
2020 рр., затвердженої Указом Пре-
зидента України від 1 лютого 2012 р. 
№ 45, основними цілями реаліза-
ції державної кадрової політики на 
2012–2020 роки [12] є, у тому числі: 
розроблення механізмів залучен-
ня до роботи у сферах державного 
управління висококваліфікованих 
фахівців, успішних підприємців, 
працівників фінансово-економічної 
сфери, здібних випускників вищих 
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навчальних закладів; формування 
дієвого кадрового резерву на зайнят-
тя керівних посад у сферах держав-
ного управління; підготовка та про-
фесійний розвиток вищих керівних 
кадрів державної служби, здатних 
забезпечити ефективність державної 
політики у сфері державного управ-
ління та лідерство у проведенні адмі-
ністративної та економічної реформ 
[12]. 

Стратегією реформування дер-
жавної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування в Україні 
на період до 2017 р. [11] основними 
напрямами реалізації Стратегії є, зо-
крема: формування ефективної сис-
теми управління людськими ресур-
сами на державній службі та службі 
в органах місцевого самоврядуван-
ня, що базуватиметься на врахуванні 
знань, умінь, навичок, а також осо-
бистісних якостей державних служ-
бовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування.

Враховуючи зазначене, чинними 
стратегічними документами визна-
чений пріоритет професіоналізації 
кадрів системи державної служби 
через залучення талановитих, підго-
товлених кадрів на державну службу.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблеми формування та 
розвитку кадрів на державній служ-
бі, професіоналізація кадрів сис-
теми державної служби українські 
та закордонні вчені, у тому числі: 
В. Авер’янов, Г. Атаманчук, Н. Гон-
чарук, В. Малиновський, Р. Наумен-
ко, Н. Нижник, О. Оболенський, 
В. Олуйко, Є. Охотський, А. Рачин-
ський, С. Серьогін, А. Сіцінський, 
І. Сурай, О. Турчинов, С. Хаджира-
дєва, О. Якубовський та ін. Згадані 

вчені аналізують сучасні тенденції 
розвитку кадрів системи державного 
управління, проблеми формування 
кадрів в системі державної служби, 
відбір та конкурсні процедури, осно-
вні етапи реформування та модерні-
зації державної служби України. 

Таким чином, невирішеною рані-
ше частиною загальної проблеми є 
аналіз інноваційних форм відбору 
кадрів на державну службу.

Метою статті є на підставі аналізу 
наукової літератури визначити шля-
хи удосконалення відбору кадрів на 
державну службу в Україні.

Виклад матеріалу. На початку 
дослідження проаналізуємо основні 
поняття, які застосовуються у статті. 
Так, поняття “конкурс” походить від 
латинського “concursans” та означає 
“збіг”, “зустріч”, “зіткнення”. У на-
уковій літературі поняття “конкурс” 
розглядають як різновид змагання 
за встановленими правилами й у 
конкретні строки, що має за мету ви-
значити найкращого серед осіб, які 
беруть у ньому участь, за певними 
критеріями залежно від сфери їхньої 
діяльності [8]. 

Водночас, дехто трактує поняття 
“конкурс на заміщення державної 
посади” як вибір з претендентів на 
зайняття посад у структурах держав-
ної служби найбільш кваліфікова-
них [1; 6].

Таким чином, конкурс — це 
оцінка професійного та освітньо-
кваліфікаційного рівнів кандида-
тів через змагання, організаційно-
правовим способом заміщення 
державних посад в системі держав-
ного управління [1; 6].

На підставі аналізу наукової літе-
ратури з проблем оцінювання служ-
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бовців слід зазначити, що конкурси 
можуть різнитися за наступними ти-
пами:

•	 конкурс	при	вступі	на	держав-
ну службу;

•	 конкурс	 на	 заміщення	 іншої	
посади в системі державного 
управління.

З метою добору осіб, здатних 
професійно виконувати посадові 
обов’язки, проводиться конкурс на 
зайняття вакантної посади держав-
ної служби (далі — конкурс) відпо-
відно до Порядку проведення кон-
курсу на зайняття посад державної 
служби, що затверджується Кабіне-
том Міністрів України [9].

Проведення конкурсу здійсню-
ється з урахуванням рівня профе-
сійної компетентності, особистих 
якостей і досягнень кандидатів на 
зайняття вакантної посади.

Порядок проведення конкурсу 
визначає: умови проведення кон-
курсу; вимоги щодо оприлюднен-
ня інформації про вакантну посаду 
державної служби та оголошення 
про проведення конкурсу; склад, 
порядок формування та повнова-
ження конкурсної комісії; порядок 
прийняття та розгляду документів 
для участі в конкурсі; порядок про-
ведення тестування, співбесіди, ін-
ших видів оцінювання кандидатів на 
зайняття вакантних посад державної 
служби; методи оцінювання канди-
датів на зайняття вакантних посад 
державної служби [2; 9].

Інформація про вакантну посаду 
державної служби оприлюднюєть-
ся на офіційних веб-сайтах держав-
ного органу, в якому проводиться 
конкурс, та центрального органу ви-
конавчої влади, що забезпечує фор-

мування та реалізує державну по-
літику у сфері державної служби, 
відповідно до цього Закону і Поряд-
ку проведення конкурсу [9].

Рішення про оголошення конкур-
су на зайняття вакантної посади дер-
жавної служби категорії “А” приймає 
суб’єкт призначення, на вакантні по-
сади державної служби категорій “Б” 
і “В” — керівник державної служби 
[2; 9].

Суб’єкт призначення або керів-
ник державної служби забезпечує 
оприлюднення та передачу цен-
тральному органу виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері 
державної служби, наказу (розпоря-
дження) про оголошення конкурсу 
та його умови в електронній формі 
не пізніше наступного робочого дня 
з дня підписання відповідного нака-
зу (розпорядження).

Центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері 
державної служби, здійснює пере-
вірку наказу (розпорядження) про 
оголошення конкурсу та його умови 
на відповідність вимогам законодав-
ства з питань державної служби і в 
разі відсутності зауважень узагаль-
нює подану інформацію та не пізні-
ше наступного робочого дня з дня їх 
надходження розміщує її на своєму 
офіційному веб-сайті [9].

В оприлюдненому оголошенні про 
проведення конкурсу зазначаються: 
найменування і місцезнаходження 
державного органу; назва посади; по-
садові обов’язки; умови оплати праці; 
вимоги до професійної компетентнос-
ті кандидата на посаду; інформація 
щодо строковості чи безстроковості 
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призначення на посаду; вичерпний 
перелік документів, необхідних для 
участі в конкурсі, та строк їх подан-
ня; дата і місце проведення конкурсу; 
прізвище, номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, яка надає 
додаткову інформацію з питань про-
ведення конкурсу [9].

Строк подання документів для 
участі в конкурсі не може становити 
менше 15 та більше 30 календарних 
днів з дня оприлюднення інформації 
про проведення конкурсу. Резуль-
тати конкурсу оприлюднюються не 
пізніше 45 календарних днів з дня 
оприлюднення інформації про про-
ведення такого конкурсу [9].

Конкурс на зайняття вакантної 
посади державної служби категорії 
“А” проводить Комісія з питань ви-
щого корпусу державної служби.

Конкурс на зайняття вакантної 
посади державної служби категорії 
“Б” у державному органі, юрисдик-
ція якого поширюється на територію 
однієї або кількох областей, міста 
Києва або Севастополя, проводить 
конкурсна комісія, утворена керів-
ником державної служби державно-
го органу вищого рівня.

Конкурс на зайняття вакантної 
посади державної служби категорії 
“Б“ та категорії “В” проводить кон-
курсна комісія у складі не менше 
п’яти осіб, утворена керівником дер-
жавної служби в державному орга-
ні. При цьому до складу конкурсної 
комісії можуть залучатися на кон-
курсній основі представники гро-
мадських об’єднань, що діють згідно 
із Законом України “Про громадські 
об’єднання” [9].

Таким чином, конкурс на посади 
категорії “А” проводить незалежна 

Комісія з питань вищого корпусу 
державної служби, на посади кате-
горії “Б” та “В” — конкурсні комісії, 
створені в органі державної влади.

До основних етапів проведення 
конкурсних процедур слід віднести: 
тестування та співбесіду. Для посад 
категорії “А” ще додаються вирішен-
ня ситуаційних завдань. 

Інформація про переможця кон-
курсу оприлюднюється на офіцій-
них веб-сайтах центрального орга-
ну виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну 
політику у сфері державної служби, 
та державного органу, в якому про-
водився конкурс, не пізніше наступ-
ного робочого дня після підписання 
протоколу засідання конкурсної ко-
місії відповідно до Порядку прове-
дення конкурсу [2].

За результатами конкурсу на за-
йняття вакантних посад державної 
служби категорії “А” на офіційному 
веб-сайті центрального органу вико-
навчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику 
у сфері державної служби, оприлюд-
нюється інформація про переможця 
конкурсу та другого за результата-
ми конкурсу кандидата на зайняття 
вакантної посади, запропонованих 
Комісією з питань вищого корпусу 
державної служби суб’єкта призна-
чення.

Другий за результатами конкурсу 
кандидат на зайняття вакантної по-
сади державної служби має право 
на призначення на таку посаду про-
тягом одного року з дня проведення 
конкурсу, якщо посада стане вакант-
ною, а також у разі, якщо переможець 
конкурсу відмовився від зайняття 
посади або йому відмовлено у при-
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значенні на посаду за результатами 
спеціальної перевірки [2; 9].

Проведений аналіз дає підстави 
зазначити, що відбір кадрів на дер-
жавну службу відбувається за таки-
ми етапами:

1-й етап — залучення персоналу;
2-й етап — власне відбір — “селек-

ція” залучених претендентів;
3-й етап — застосування різних 

методик відбору кадрів (тестуван-
ня, вирішення ситуаційних завдань, 
співбесіда);

4-й етап — проведення оцінки 
отриманих результатів;

5-й етап — прийняття рішення про 
зарахування на державну службу.

На сьогодні під час проведення 
відбору фахівців системи державної 
служби враховуються формальні 
критерії (документи, які дають під-
стави брати участь у заміщенні цієї 
посади: заява, трудова книжка, ме-
дичні документи тощо), знання за-
конодавства, вміння орієнтуватися у 
ситуації під час співбесіди.

Можна констатувати, що нині 
основною методикою професійного 
відбору на державну службу є тес-
тування та співбесіда кандидатів на 
заміщення вакантних посад держав-
них службовців. За таких умов при 
прийомі на державну службу мож-
на лише виявити знання державно-
го службовця щодо законодавства 
України, зокрема Конституції Укра-
їни, законів України “Про державну 
службу” та “Про запобігання коруп-
ції”, а також законодавства з ураху-
ванням специфіки функціональних 
повноважень відповідного органу 
виконавчої влади та структурного 
підрозділу. Поза увагою залишаєть-
ся психологічні якості претендента 

на посаду, що може звести нанівець 
всі конкурсні процедури (якщо, на-
приклад, людина конфліктна або має 
проблеми з комунікабельністю то-
що). Тому методи підбору (добору) 
кадрів системи державної служби 
не відповідають потребам сьогоден-
ня, оскільки відбирають загальний 
(уніфікований) тип службовця, од-
нак не кожен державний службовець 
може бути керівником або виконав-
цем. Наслідком цього є несистемне 
необґрунтоване зростання чисель-
ності апарату центральних органів 
виконавчої влади (а не покращан-
ня якості ефективності діяльності 
урядових структур), недотримання 
нормативно-встановлених процедур 
та правил призначення на посаду, 
нерідко порушуються демократич-
ні принципи відкритості, гласності 
та справедливості при вирішенні 
кадрових питань. Однак помилки 
(прорахунки) у відборі працівників 
можуть звести нанівець результат 
змістовного навчання або дати мі-
німальний ефект від застосування 
відповідного досвіду роботи та кон-
структивного використання особис-
тісних ділових якостей.

Наприклад, у Великій Брита-
нії при доборі на публічну службу 
враховують такі характеристики: 
аналітичні здібності й навички ар-
гументації; міжособистісні навички; 
комунікативні навички (письмові, 
усні, презентаційні); навички робо-
ти в команді; спеціальні технічні на-
вички. При доборі кандидатів для 
системи швидкого кар’єрного просу-
вання застосовувалися такі ключові 
групи вимог: орієнтація на результат 
(за наявності кількох завдань необ-
хідно вміти планувати, аналізувати 
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і розставляти пріоритети, для того 
щоб виконувати завдання в термін, 
здатність до ініціативи й лідерства); 
гнучкість мислення (здатність твор-
чо мислити і виявляти уяву, від-
критість для нових ідей); рішучість 
(здатність керувати командою, вчас-
но припинити обговорення, при-
йняти рішення); здатність будувати 
відносини (відкритість у відносинах 
і вміння добре працювати в колекти-
ві); уміння створити позитивне вра-
ження (бути переконливим й спро-
можним аргументувати свої думки, 
мистецтво захищати свою думку в 
різній аудиторії); особистий і профе-
сійний розвиток (спроможність ви-
знання потреб у розвитку і створен-
ня можливостей для навчання) [3; 4, 
с. 42; 7; 10].

При здійсненні механізму відбору 
кадрів системи державної служби, на 
нашу думку, необхідно враховувати, 
що для державної служби характер-
на ієрархічна структура, кожний ви-
щий рівень посад державної служби 
потребує набору більш високих інте-
лектуальних, професійних, мораль-
них якостей. 

На нашу думку, доцільно вико-
ристовувати такі методи оцінювання 
під час відбору фахівців на державну 
службу:

1) перевірка рекомендацій та по-
служних списків. При відборі кан-
дидатів можуть попросити надати 
відгуки попередніх начальників або 
інші аналогічні документи. Остан-
нім часом частіше практикуються 
спеціальні запити, в яких колишньо-
го роботодавця просять оцінити кан-
дидата за певним переліком якостей. 
При такій перевірці аналізується 
хронологічний порядок місць робо-

ти кандидата, звертається увага на 
прогалини  в його діяльності та змі-
ни робочих місць [14].

2) комплекс методики assessment 
centre, до якої входять тести, диску-
сії, анкети, аналіз ситуацій, імітацій-
ні і ділові ігри, розв’язування кейсів 
(комплексних ситуаційних завдань). 
Перевагою їх є включення до про-
цедури оцінювання вимог робочих 
місць, організаційних ролей, прак-
тичних ситуацій, а також можливість 
зворотного зв’язку між оцінювачем, 
оцінюваним та спільного підсумову-
вання результатів оцінювання [14];

3) методика STAR (Situation 
Target Action Result) — це методи-
ка виявлення поведінкової реакції. 
Суть методики полягає в тому, що 
кандидату на вакантне місце в ком-
панії ставлять ситуаційні питання. 
Як обговорювальні проблеми часто 
використовуються реальні чи гіпо-
тетичні ситуації, пов’язані з май-
бутньою професійною діяльністю 
кандидата. Такий тип співбесіди дає 
змогу більшою мірою оцінити здат-
ність кандидата вирішувати певні 
типи завдань, ніж його аналітичні 
здібності в цілому [14];

4) “CASE-інтерв’ю”, або ситуа-
ційне інтерв’ю. Зазначена методика 
дає більше можливостей для збору 
необхідної інформації, ніж мето-
дика STAR, тому що охоплює ті ха-
рактеристики кандидата, які важ-
ливі для конкретного роботодавця. 
Інтерв’юер пропонує таку ситуацію, 
яка дає можливість перевірити са-
ме те, що цікавить в певний момент, 
отримати інформацію, яка допоможе 
визначити придатність кандидата на 
посаду. Ця методика дає можливість 
всебічно оцінити як навички, так і 
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індивідуальні особливості, цінності 
та моделі поведінки кандидата [14];

5) застосування “детектора брех-
ні” (поліграфа). Завдяки поліграфам 
можна дослідити фізіологічні ре-
акції людського організму (частота 
дихання, серцебиття, тиск крові, во-
логість шкіри) під час відповідей на 
розроблені за спеціальною програ-
мою запитання. Але застосовувати 
поліграф можна лише за згодою пре-
тендентів [5, с. 232–233];

6) стресове інтерв’ю (або шокове 
інтерв’ю, що більшою мірою відобра-
жає сутність цього підходу). Мета 
такого інтерв’ю — визначити стре-
состійкість кандидата за допомогою 
створення для нього стресових умов 
і оцінки його реакції;

7) brainteaser-інтерв’ю (дослівно 
“інтерв’ю, яке лоскоче мозок”). Суть 
цього методу в необхідності відпо-
віді кандидата на хитромудре питан-
ня або рішення логічного завдання. 
При цьому мета полягає в перевір-
ці аналітичного мислення, а також 
творчих здібностей майбутніх спів-
робітників.

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Проведений 
аналіз дає підстави зазначити, що 
вибір методів (тестування, співбе-
сіда тощо), на підставі яких буде 
проводитись відбір кадрів, пови-
нен визначатися критеріями, які 
мають відповідати вимогам посади 
та органу державної влади. Вибір 
технологій, що використовуються 
при відборі, спрямований на те, щоб 
визначити, наскільки кандидат від-
повідає вимогам і потребам посади 
органу державної влади. 

Процес відбору кадрів має ґрунту-
ватися на наукових засадах, оскільки 

помилки, допущені у його здійснен-
ні, негативно позначаться на ефек-
тивності роботи органу державної 
влади і на соціально-психологічному 
кліматі колективу.

На нашу думку, доцільно під час 
проведення конкурсних процедур 
використовувати методи: “CASE-
інтерв’ю”, або ситуаційне інтерв’ю; 
комплекс методики assessment 
centre; затребування та перевірка ре-
комендацій від попереднього місця 
роботи претендента, за необхіднос-
ті — використовувати поліграф.
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НАцІоНАЛЬНо-ПАтРІотиЧНЕ ВихоВАННЯ 
УкРАЇНсЬкого стУДЕНтстВА Як ПРІоРитЕт 

ДЕРЖАВНоЇ ПоЛІтики

Анотація. Висвітлено актуальність теми національно-патріотичного ви-
ховання як пріоритету державної молодіжної політики на сучасному етапі. 
Проаналізовано нормативно-правову базу за тематикою дослідження. Сха-
рактеризовано сутність понять: “патріотизм”, його складників та структур-
них компонентів; “національна свідомість”, “національна самосвідомість”; 
“громадянська відповідальність”. Доведено, що систематичність і комплек-
сність заходів національно-патріотичного спрямування у вищій школі впли-
ває на формування української національної свідомості, національної іден-
тичності, громадянської активності студентства. Запропоновано втілювати 
державну молодіжну політику серед студентської молоді через застосування 
механізмів державного регулювання національно-патріотичного виховання. 
Серед них: правовий, організаційний, інформаційно-комунікаційний, мар-
кетинговий, політичний, соціальний. Наголошено на важливості їх комп-
лексного застосування у навчально-виховному процесі вищої школи як 
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ключових компонентів  виховання студента як громадянина-патріота та під-
готовки компетентного фахівця-патріота.

Ключові слова: державна молодіжна політика, національно-патріотичне  
виховання, студентська молодь, вищий навчальний заклад, Стратегія 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Україні на 2016-
2020 рр., національна свідомість, національна самосвідомість, патріотизм, 
механізми державного регулювання. 

НАциОНАЛЬНО-ПАТРиОТиЧЕСКОЕ ВОСПиТАНиЕ  
УКРАиНСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА КАК ПРиОРиТЕТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛиТиКи 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме национально-патриоти-
ческого воспитания как приоритета государственной молодежной полити-
ки на современном этапе. Проанализирована нормативно-правовая база по 
теме исследования. Охарактеризована сущность понятий: “патриотизм”, его 
составляющих и структурных компонентов; “национальное сознание”, “на-
циональное самосознание”; “гражданская ответственность”. Доказано, что 
систематичность и комплексность мероприятий национально-патриоти-
ческого воспитания в высшей школе влияет на формирование украинского 
национального сознания, национальной идентичности, гражданской актив-
ности студенчества. Предложено воплощать государственную молодежную 
политику среди студенческой молодежи через применение механизмов го-
сударственного регулирования национально-патриотического воспитания. 
Среди них: правовой, организационный, информационно-коммуникацион-
ный, маркетинговый, политический, социальный. 

Ключевые слова: государственная молодежная политика, национально-
патриотическое воспитание, студенческая молодежь, высшее учебное за-
ведение, Стратегия национально-патриотического воспитания детей и мо-
лодежи в Украине на 2016–2020 гг., национальное сознание, национальное 
самосознание, патриотизм, механизмы государственного регулирования.

NATIONAL-PATRIOTIC EDuCATION OF uKRAINIAN  
STuDENTS AS A PuBLIC POLICY PRIORITY

Abstract. The article is devoted to the actual theme of the national-patriotic 
education as a priority of public youth policy today. The analysis of the legal 
legislation on the subject of the study is provided. The essence of the concepts 
of “patriotism”, including ingredients and structural components; “national 
consciousness”, “national identity”; “civic responsibility” is distinguished. It is 
proved that systematic and integrated events of national and patriotic direction 
in high school operate the formation of Ukrainian national consciousness and 
national identity, civic activity of students. The embodiment of public youth 
policy among students through the applying of mechanisms of state regulation of 
national-patriotic education is proposed. There are included: legal, organizational, 
informational and communicational, marketing, political and social mechanisms. 
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The importance of their mutual appliance in the educational process in higher 
school as important components of learning of student as citizen-patriot and 
competent specialist-patriot is emphasized.

Keywords: public youth policy, national-patriotic education, college students, 
higher education institution, Strategy of the national-patriotic education of 
children and youth in Ukraine in 2016–2020, national consciousness, national 
self-consciousness, patriotism, mechanisms of government regulation.

Національна справа — це справа всього
народу і справа кожного громадянина!

Іван Дзюба
Патріотизм — політичний щит нації!

І.  Жданов

Постановка проблеми. Бурем-
ні події українського сьогодення 
докорінно змінили ставлення гро-
мадян України до державних і на-
ціональних символів, самобутніх ет-
нонаціональних традицій, духовних 
цінностей, історичної минувшини, 
культурної спадщини та в цілому 
причетність до державотворчих про-
цесів. Потужним рушієм змін, стра-
тегічним інтелектуально-творчим та 
активно-діяльнісним ресурсом цих 
перетворень стала українська мо-
лодь. 

Усвідомлення державою генерую-
чого впливу вітчизняної молодіжної 
спільноти на доленосні події сучас-
ності засвідчує про пошук інстру-
ментів діалогу, партнерства та ак-
тивної взаємодії державно-владних 
структур, інститутів громадянського 
суспільства з українською молодіж-
ною громадою. 

Серед пріоритетних та найза-
требуваніших ідеологем моло-
діжної політики держави нині є 
національно-патріотичне виховання 

(далі — НПВ), яке вперше за роки 
незалежності України постало на по-
рядок денний як індикатор побудови 
цілісної виховної стратегії та фактор 
національної безпеки. 

З огляду на це, до щорічної Дер-
жавної доповіді Президентові Укра-
їни, Верховній Раді України про 
становище молоді в Україні в 2015 р. 
було винесено це питання. Нині ма-
ємо засадничу нормативно-правову 
базу [9, 11–15], яка формується і по-
требує дієвого науково-практичного 
інструментарію застосування з боку 
різноманітних соціальних інститу-
тів. Відповідно, на усіх рівнях (дер-
жавному, суспільному та особистіс-
ному) зростає роль НПВ.

Однак кількість та системність за-
лучення громадян України віком від 
14 до 34 років, які вважаються молод-
дю відповідно до чинного законодав-
ства, до державотворчих процесів сьо-
годення строкато неоднозначна і має 
свою регіональну специфіку, істотні 
відмінності в світоглядних орієнти-
рах, системах цінностей і потребує 
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дієвих індивідуально-особистісних 
адаптаційних засобів проникнення в 
молодіжне середовище.

Досі не виокремлено єдиного 
стратегічного підходу до системної 
та систематичної діяльності вищих 
навчальних закладів як провідних 
установ в реалізації засад НПВ. 
Українське студентство, у переваж-
ній  більшості  у віці від 17 до 24 
років, зазвичай, самостійно обирає 
свій, так би мовити, патріотичний, 
громадянський, національний жит-
тєвий поступ, що відбувається за 
межами освітньої установи. Тому 
важливим у цьому контексті є парт-
нерська співпраця державних та 
громадських соціальних інститутів 
з ВНЗ з урахуванням фахової під-
готовки студентства до майбутньої 
професійної діяльності й залученні 
їх до громадських ініціатив,  актив-
ного суспільного життя. Слабкою 
ланкою в діяльності ВНЗ залиша-
ється відсутність системних концеп-
туальних бачень та підходів до НПВ 
студентської молоді  та впливу дер-
жави на ці процеси. 

Тому на сучасному етапі україн-
ського державотворення важливим 
і нагальним є формування, утвер-
дження та реалізація національної 
самосвідомості та суспільної відпо-
відальності молоді у фаховому сту-
дентському середовищі. Ці та інші 
аспекти державної молодіжної по-
літики потребують детального на-
укового вивчення та практичного 
застосування, підтверджуючи ак-
туальність представленого дослі-
дження і затребуваність в науково-
практичному дискурсі сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Термін “національно-

патріотичне виховання” почав ши-
роко використовуватись в діяльності 
вітчизняних соціальних інституцій 
починаючи з кінця 2014 р. Це комп-
лексна, системна і цілеспрямована 
діяльність органів державної влади 
та органів місцевого самоврядуван-
ня, громадських організацій, сім’ї, 
освітніх закладів, інших соціальних 
інститутів щодо формування у моло-
ді високої національно-патріотичної 
самосвідомості, готовності до вико-
нання громадянських і конституцій-
них обов’язків [14; 10, с. 117]. 

Цьому сприяло напрацюван-
ня певної правової бази. Серед 
пріоритетних — Укази Президен-
та України від 12.06.2015 р. № 334 
“Про заходи щодо поліпшення 
національно-патріотичного ви-
ховання дітей та молоді” та від 
13.10.2015 р. № 580/2015 “Про Стра-
тегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-
2020 роки”, які визначають осно-
вні складові НПВ (громадянсько-
патрiотичне, вiйськово-патрiотичне, 
духовно-моральне виховання) та 
сфери їх застосування, серед яких: 
освіта, наука, культура та мисте-
цтво; профорiєнтацiя на вiйськовi 
спецiальностi; iсторiя, вшануван-
ня пам’ятних дат та iсторичних по-
статей; краєзнавство; туризм; охо-
рона довкiлля; фiзкультура, спорт, 
популяризацiя здорового способу 
життя; цивiльна оборона; оборона 
України [15].

Базові документи визначають Мі-
ністерство молоді та спорту України 
(далі — Мінмолодьспорту України) 
центральним органом виконавчої 
влади, на яке покладено функції 
формування державної політики з 
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НПВ дітей та молоді, а відповідні об-
ласні, районні структурні підрозділи 
місцевих державних адміністрацій 
відповідальними за її формування 
на локальних управлінських рівнях.  

З 2015 р. в складі Мінмолодь-
спорту України функціонує відділ 
з національно-патріотичного вихо-
вання. Водночас, в складі Комітету 
Верховної Ради України з питань мо-
лодіжної політики, спорту та туриз-
му запрацював підкомітет з питань 
національно-патріотичного вихован-
ня. На рівні Кабінету Міністрів Укра-
їни утворена Міжвідомча комісія з 
питань національно-патріотичного 
виховання. 

Як бачимо, основний акцент дер-
жави в 2015 р. був спрямований на 
побудову організаційних структур, 
їх кадрового забезпечення, що може 
виокремлюватись як організаційний 
та правовий механізми державного 
регулювання НПВ дітей та молоді.   

Звісно, якщо брати до уваги закла-
ди освітньої сфери І-ІІІ рівнів акреди-
тації, то вони виконують стратегічні 
завдання НПВ відповідно до вище-
перерахованих нормативно-правових 
актів. Такі установи вже фактично 
визначились з напрямами діяльнос-
ті, мають розроблені плани заходів 
та відповідне кадрове забезпечення, 
здатне впроваджує засади НПВ від-
повідно до регіональної специфіки 
дитячої та молодіжної аудиторії. 

Проблемним полем і донині за-
лишаються освітні установи вищої 
школи. На думку академіка І. Д. Беха 
перед ВНЗ стоїть дилема: або “штам-
пувати” функціонерів, або розвивати 
особистість. Саме від вибору місії 
навчального закладу залежить спря-
мованість реформи вищої освіти [1]. 

Важко віднайти нормативно-
правову базу, яка б на локальних 
рівнях визначала напрями виховної 
діяльності ВНЗ як системну роботу 
зі студентством у розрізі НПВ. Од-
нак, соціальні мережі і сайти ВНЗ 
фіксують фрагментарну науково-
практичну активність та ініціатив-
ність окремих студентських спільнот 
та викладачів щодо використання 
елементів НПВ.

Варто зазначити, що активний на-
уковий інтерес до формування сис-
темних заходів НПВ як складових 
молодіжної політики держави пред-
ставлено у працях О. Г. Діденка [3, 
4]; адаптації стратегічних документів  
НПВ до виховного процесу в педаго-
гічних ВНЗ присвячені дослідження 
Н. М. Коляди [7]; науково-практичний 
аспект НПВ студентства в закладах 
освіти  інженерно-технічного про-
філю висвітлює: С.Б. Буравченкова, 
Н. М. Левицька, Н. В. Науменко [2] 
та ін.

Важливим теоретичним підґрун-
тям для інструментальної адаптації 
НПВ в закладах освіти різних рівнів 
відіграють методично-інструктивні 
матеріали, які  розробляються на-
уковцями Інституту проблем вихо-
вання Національної академії педа-
гогічних наук України, серед яких 
І. Д. Бех, Ж. В. Петрочко, В. І. Кири-
ченко, К. І. Чорна, інші вчені. 

Затребуваними серед українських 
освітян стали тренінгові техноло-
гії втілення ідей НПВ, які пройшли 
успішну апробацію в містах: Києві, 
Святогірську (Донецька обл.), Хер-
соні, Чорнобаях (Черкаська обл.) і 
спрямовані на підготовку кадрового 
потенціалу нового покоління вихо-
вателів.   
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Авторським колективом на чо-
лі з І. Д. Бехом, В. І. Кириченко та 
Ж. В. Петрочко розроблено унікаль-
ні посібники для тренінгових занять 
з дітьми та молоддю шкільного ві-
ку — “З Україною в серці” [5] та для 
представників структурних підроз-
ділів з питань молоді та спорту міс-
цевих державних адміністрацій — 
“Окрилені Україною” [10]. Кожен з 
посібників може бути адаптований 
для роботи зі студентською ауди-
торією профільних ВНЗ. Водночас, 
залишається відкритим питання: 
“Чи мають ВНЗ таких викладачів-
виховників, які здатні систематич-
но, творчо, системно втілювати в 
навчально-виховний процес іде-
ологію НПВ молоді?” “Чи є НПВ 
складовою наукової, практичної та 
виховної діяльності ВНЗ?” Саме цю 
тематику вважаємо перспективним 
напрямом науково-прикладних до-
сліджень серед вітчизняних науков-
ців. 

Відтак, мета статті полягає у ви-
окремленні пріоритетів державної 
політики НПВ студентської молоді. 
Серед завдань: аналіз нормативно-
правової бази за тематикою дослі-
дження; характеристика понять: 
“патріотизм”, його складників та 
структурних компонентів;  “націо-
нальна свідомість”, “національна са-
мосвідомість”; “громадянська відпо-
відальність”; вироблення пропозицій 
щодо створення та використання сис-
теми механізмів державного регулю-
вання НПВ студентської молоді. 

Виклад основного матеріалу. У 
контексті нашого дослідження важ-
ливо закцентувати увагу на тлума-
ченні ключових теоретичних понять. 
В основі НПВ лежить особливий ді-

яльнісний компонент, пов’язаний з 
почуттям патріотизму. Нині в науко-
вій літературі існує значний масив 
його трактувань. Першими, хто на-
магався по-своєму пояснити понят-
тя “патріотизму” — були стародавні 
філософи, які вважали патріотами 
своїх земляків, співвітчизників, а па-
тріотизм пояснювали як повагу до 
старших, родини, традицій (за Кон-
фуцієм) або як любов до держави, 
яка має бути більшою, ніж до батька-
матері (за Платоном), чи то особисте 
прагнення боротися за справедли-
вість (за Сократом) та ін.

Вищезгадані та інші пояснення 
дефініції “патріотизм” чітко виді-
ляють  психолого-емоційну осно-
ву його суті. З погляду сьогодення 
найбільш переконливим у контексті 
НПВ, на нашу думку, є тлумачення 
патріотизму за І. Д. Бехом. Вчений 
вбачає в ньому “особливе,  тобто без-
умовне і високосмислове почуття — 
цінність, яке характеризує ставлення 
особистості до народу, Батьківщини, 
держави та до самого себе. Важливим 
є безумовний та високосмисловий 
аспекти цього почуття. Безумовність 
означає, що почуття патріотизму не 
може ґрунтуватися на зовнішньому 
підкріпленні у формі певних заохо-
чень чи осудів. Воно повинно саме 
в собі мати спонукальну потенцію 
до відповідного діяння, бути само-
значущим. Щодо високо смислового 
аспекту, то це означає, що почуття 
патріотизму пов’язується не з ниж-
чими, буттєвими потребами часто 
меркантильної спрямованості, а з 
вершинними орієнтирами особис-
тості”. 

Базовими складниками почут-
тя патріотизму доцільно вважати: 
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1) любов до Батьківщини, народу, 
держави; 2) діяльнісну відданість 
Батьківщині; 3) суспільно значущу 
цілеспрямованість; 4) моральну стій-
кість; готовність до самопожертви; 
6) почуття власної гідності [4, с. 25].

Варто звернути увагу на характе-
ристику структури патріотизму, яку 
розлого падає О. Г. Коркішко через:  

1) відношення особистості до се-
бе, яке виявляється такими рисами, 
як: національна свідомість, честь, 
гідність, доброта, щирість, терпля-
чість тощо; 

2) усвідомлення особистістю від-
чуття бути частиною українського 
народу (людей/громади) незалежно 
від етнічної належності з притаман-
ною українцеві толерантністю, наці-
ональним тактом, відповідальністю, 
тобто національною самоідентифі-
кацією; 

3) ставлення особистості до Бать-
ківщини, яке виявляється: демон-
страцією почуттів (любові, віри, 
надії), а також громадянською від-
повідальністю, вірністю національ-
ним цінностям; готовністю стати на 
захист країни; бажанням працювати 
на її розвиток; зусиллями підніма-
ти міжнародний авторитет держави; 
гордістю за її успіхи;  вболіванням 
за невдачі; виконанням конституцій-
них норм; суспільною активністю та 
ініціативністю; 

4) повагу до національних ціннос-
тей: володіння українською мовою; 
бажання й потребу в накопиченні, 
збереженні та передачі національних 
родинних символів, традицій, звича-
їв, обрядів; дбайливе ставлення до 
національних багатств, природної, 
історико-культурної, етнографічної 
спадщини; сприяння розвитку ду-

ховного життя українського народу; 
шанобливе ставлення до національ-
них і державних символів; почуття 
дбайливого господаря своєї землі то-
що [8, 110–112].

Статистично молодь в Україні 
на початок 2016 р. складала майже 
третину (42635100) населення кра-
їни або 11829350 осіб [9; 18]. Від її 
поглядів, світоглядних орієнтирів, 
ціннісних переконань, життєвих прі-
оритетів, участі в державотворчих 
процесах значною мірою залежить 
подальший курс розвитку держави. 
Переконливою і актуальною в наш 
час є теза Олени Теліги про те, що 
саме молодь здатна стати батьками 
майбутнього своєї нації. 

За результатами соціологічного 
дослідження “Молодь України-2015”, 
проведеного з Ініціативи Мінмо-
лодьспорту України та за підтримки 
ООН (далі — СД “Молодь України — 
2015”) 81 % респондентів пишаються, 
що  вони українці, а патріотизм, на 
їх думку, — це: свідомість, гордість 
за причетність до своєї нації (63 %);  
любов до рідного дому, місця, в якому 
проживаєш (52 %); повага до україн-
ської історії, традицій (46 %); праг-
нення працювати на користь своєї 
країни (37 %) [16]. 

Серед вітчизняних класиків педа-
гогічної науки до проблем патріотиз-
му зверталися Г. Г. Ващенко, І. І. Огі-
єнко, С. Ф. Русова, Г. С. Сковорода, 
В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушин-
ський, інші вчені. В своїх творчих 
доробках вони вбачали процес ви-
ховання патріотичних почуттів в на-
ціональній системі виховання та на-
вчання. 

Астрополюючи їх погляди на сьо-
годення, можемо сказати, що з по-
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чатку 2000-х років кількість молодих 
людей, які пишаються українським 
громадянством збільшилась більш 
ніж на 20 %, а сумарна кількість тих 
молодих людей, які не пишаються, 
зменшилась до 8 % у 2015 р. [16].  
Для молодого покоління питання 
гордості за країну є природнім: мо-
лодь не відокремлює себе від Бать-
ківщини, вона є її частиною, бо вони 
“народжені вільними”, як говориться 
у рекламному зверненні  до 25-річчя 
Незалежності України. 

За результатами СД “Молодь 
України-2015” для 43 % молодих 
людей у віці 14–19 років найголовні-
шим пріоритетом є здобуття освіти 
(включно із самоосвітою). Тому це 
“золотий час” для утвердження, ре-
алізації вагомих ціннісних життєвих 
орієнтирів та активної громадян-
ської позиції й можливість “стати 
батьками майбутнього своєї нації”. 
Тож якою має бути національна сві-
домість/самосвідомість української 
молоді?

Під національною свідомістю вар-
то розуміти сукупність соціальних, 
економічних, політичних, мораль-
них, етичних, філософських, релігій-
них поглядів, норм поведінки, зви-
чаїв і традицій, ціннісних орієнтацій 
та ідеалів, в яких виявляються осо-
бливості національної ідентичності. 
Вона виявляється через: сприйняття 
людиною оточуючого світу та став-
лення до нього, до історії та культури 
своєї національно-етнічної спільно-
ти; до представників інших націо-
нальностей; патріотичні почуття та 
патріотична самосвідомість.

Ключовою складовою національ-
ної свідомості є національна само-
свідомість. Науковці Ж. В. Петрочко 

та В. І. Кириченко трактують її як 
ставлення молоді до самої себе, яке 
ґрунтується на ідентифікації особис-
тості з народом України, незалежно 
від свого етнічного походження. На-
ціональна самосвідомість передба-
чає ставлення до свого народу, віру в 
його духовні сили і майбутнє, готов-
ність до праці на користь країн [10, 
с. 118]. 

Національна самосвідомість є 
духовною основою державотвор-
чих процесів в Україні: так вважає 
В. В. Карлова і зазначає, що держава 
має застосовувати  найрізноманітні-
ші механізми її формування [6].  

Важливою складовою НПВ є фор-
мування української національно-
патріотичної свідомості, яка відпо-
відно до законопроекту “Про молодь”  
є сукупністю україноцентричних со-
ціальних, економічних, політичних, 
моральних, етичних, філософських, 
релігійних поглядів, норм поведінки, 
звичаїв і традицій, ціннісних орієн-
тацій та ідеалів, у яких виявляються 
особливості життєдіяльності україн-
ської нації, її натхнення до розбудови 
успішної й ефективної української 
суверенної держави, готовність гро-
мадян до відстоювання незалежності 
і територіальної цілісності України, 
національно-демократичних ціннос-
тей [14]. 

Під впливом національної свідо-
мості/самосвідомості формується 
громадянська відповідальність пе-
ред родиною, державою, народом.  
Громадянська відповідальність сту-
дентської молоді проявляється через 
ціннісну, а не випадкову мотивацію 
навчання за бюджетні кошти за об-
раною спеціальністю з подальшим 
працевлаштуванням за фахом. Тому 
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державна молодіжна політика має 
на меті створювати умови для НПВ 
студентської молоді з урахуванням 
специфіки її фахової підготовки та 
загальнолюдських, загальнодержав-
них цінностях.

Державна політика як інстру-
мент впливу державних інституцій 
на фахове галузеве освітнє середо-
вище спрямовується (відповідно до 
сфер застосування НПВ) на вирі-
шення конкретних завдань і потре-
бує відповідного інструментарію їх 
розв’язання. До прикладу, майбутні 
фахівці-туризмознавці — випускни-
ки кафедр туризму — повинні воло-
діти фаховою патріотичною компе-
тентністю, пов’язаною з глибокими 
знанням історико-культурних, етно-
графічних, природно-рекреаційних 
туристичних ресурсів України та 
здатністю їх популяризувати як в 
середині країни, так і за кордоном. 
Для майбутніх педагогів пріори-
тетом патріотичної педагогічної 
компетентності є володіння та за-
стосування традицій народної укра-
їнської педагогіки із застосуванням 
сучасних інтерактивних форм і ме-
тодів роботи і т. д.   

Навчальні заклади окрім того, що 
є установами, де молоді особи про-
водять значну частину свого сту-
дентського життя, є також місцем, 
у якому значною мірою формують-
ся ціннісні життєві орієнтири. То-
му державна молодіжна політика з 
НПВ повинна стати системною ді-
яльністю держави у відносинах з 
молоддю, що здійснюється з метою 
створення соціально-економічних, 
політичних, організаційних, право-
вих умов та гарантій для інтелекту-
ального, морального, фізичного роз-

витку молоді, реалізації її творчого 
потенціалу як у власних інтересах, 
так і в інтересах України.

На думку автора, державна моло-
діжна політика з НПВ, втілюючись 
у різних сферах застосування, від-
повідно до Стратегії національно-
патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016–2020 рр., здатна ре-
алізуватися через систему механіз-
мів державного регулювання. Се-
ред них: правовий, організаційний, 
інформаційно-комунікаційний, мар-
кетинговий, політичний, соціаль-
ний. Розглянемо їх.

У таблиці представлено інстру-
ментарій використання механізмів 
державного регулювання для вті-
лення молодіжної політики НПВ 
студентської молоді в навчально-
виховний процес ВНЗ України. 

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Державна 
молодіжна політика з НПВ має ста-
ти системною діяльністю держави у 
відносинах з молоддю. Для цього на 
сучасному етапі українського дер-
жавотворення є необхідні політико-
правові, соціально-економічні мора-
льно-етичні, філософсько-релі гійні 
передумови. Їх втілення через бага-
товекторну партнерську діяльність 
органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, громад-
ськості, освітніх закладів вищої шко-
ли створює можливості для впрова-
дження комплексної системи заходів 
НПВ студентської молоді.

Для її ефективного функціону-
вання необхідно в системі вищої 
освіти України продовжити спадко-
вість використання традицій НПВ 
молодого покоління українців. ВНЗ 
покликані стати такими соціаль-
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• розробка, удосконалення, застосування нормативно-правової 
бази НПВ;
• розробка нормативно-правового механізму взаємодії всіх со-
ціальних інститутів НВП;
• визначення місця, ролі, соціально-правового статусу, завдань та 
функцій ВНЗ як організаційної структури в єдиній загальнодержав-
ній системі НПВ з урахуванням специфіки підготовки фахівців 
відповідної галузі
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• визначення єдиного державного координаційного центру для за-
безпечення ефективного здійснення та реалізації процесів, заходів 
у НПВ із залученням представників відповідних міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, громадських організацій, засобів масової інформації, 
ВНЗ;
• поглиблення та розширення взаємодії між Міністерством освіти і 
науки України та Міністерством молоді та спорту України, інших со-
ціальних інститутів у реалізації державної молодіжної політики НПВ 
студентської молоді;
• організація та координація інформаційно-просвітницької роботи 
у сфері НПВ ВНЗ
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• впровадження інноваційних підходів та технологій, що сприяють 
формуванню високої національно-патріотичної свідомості;
• забезпечення проведення заходів національно-патріотичного 
спрямування, у тому числі приурочених державним святам; 
• сприяння розробленню та реалізації планів дій та програм із НПВ 
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого са-
моврядування разом із інститутами громадянського суспільства;
• сприяння проведенню та організації науково-методичних конфе-
ренцій, семінарів, нарад, засідань методичних об’єднань, круглих 
столів, тренінгів, підготовці та виданні наукових праць, науково-
методичних, навчальних посібників і рекомендацій із НПВ;
• поширення серед студентства інформації про досягнення 
співвітчизників-фахівців, що відповідає профілю ВНЗ та їх внесок 
у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, 
культури, мистецтва, спорту, туризму та ін.;
• організація та координація інформаційно-просвітницької роботи 
у сфері НПВ ВНЗ
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• популяризація переходу молоді у спілкуванні на українську мову 
як один із головних факторів національної безпеки і миру в Україні;
• включення проблематики НВП до дослідницьких програм та 
планів ВНЗ; створення банку даних студентських наукових робіт, 
інноваційних проектів залежно від профілю ВНЗ та фахової компе-
тентності студентів за тематикою НПВ; 
• долучення найактивніших студентів до проведення заходів 
національно-патріотичного спрямування регіональних, загально-
державних, міжнародних рівнів;

механізми державного регулювання НПВ в системі вищої освіти України*

*  Розроблено автором на основі чинної нормативно-правової бази НПВ для адаптації в сис-
темі вищої освіти України.
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• підготовка та видання наукових праць, науково-методичних, 
навчальних посібників і рекомендаційних матеріалів для практичної 
роботи в сфері НПВ ВНЗ;
• популяризація найкращого досвіду ВНЗ у сфері НПВ;
• створення системи ефективного моніторингу діяльності ВНЗ у 
сфері НПВ;
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• підвищення ролі української мови як національної цінності;
• формування та утвердження української громадянської ідентич-
ності, патріотизму та національно-патріотичної свідомості студент-
ської молоді шляхом впровадження системної освітньої-виховної 
роботи ВНЗ;
• підвищення соціальної і громадянської активності молоді через 
їх участь у процесах державотворення та усвідомлення власної 
відповідальності за майбутнє України;
• відродження та формування спільної історичної пам’яті, досяг-
нення компліментарності поглядів на минуле різними соціальними, 
регіональними та етнічними групами студентської молоді;
• участь ВНЗ у формуванні системи НПВ як структурних одини-
ць, які зміцнюють ідею української державності та консолідують 
суспільство
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• участь науково-педагогічних працівників у підготовці виховників 
системи НПВ;
• підвищення професійної компетентності професорсько-викла-
дацького складу ВНЗ із залученням національно-патріотичної 
складової до тематики програм навчальних дисциплін;
• вивчення сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері 
НПВ, узагальнення та поширення найкращого досвіду у цій сфері;
• участь молоді та науково-педагогічних працівників у волон-
терській діяльності, роботі громадських організацій, молодіжних 
соціальних ініціатив;
• за умов відповідності Стандартам вищої освіти у відповідній 
сфері впровадження навчальних дисциплін духовно-морального 
спрямування як основи формування особистості та підґрунтя для 
НПВ

Закінчення таблиці

ними інститутами, де плекатимуть, 
утверджуватимуть, розвиватимуть 
національні самобутні традиції зі 
збереження національної україн-
ської культури, історії, мови, релігії 
й формуватимуть українську патріо-
тичну свідомість, моральні цінності, 
впроваджуватимуть громадянську 
освіту студентства. 

Кожен навчальний заклад по-
винен вбачати в такій діяльності 
багаторівневе, багатовекторне та 
системне  формування фахової па-

тріотичної компетентності студент-
ської молоді залежно від галузевої 
специфіки та стандартів вищої осві-
ти. Результативним аргументом всі-
єї виховної системи вищої освіти в 
Україні має стати затребуваність на 
інтелектуальний ресурс молодого 
покоління українців та створення 
належних умов для його реалізації.

Тому державна молодіжна політи-
ка повинна демонструвати активне 
застосування правового, організацій-
ного, інформаційно-кому нікаційного, 
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маркетингового, політичного, соці-
ального механізмів державного регу-
лювання національно-патріотичного 
виховання українського студентства 
і проникати в усі сфери суспільного, 
громадського, особистого життя мо-
лоді.
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Умови публікації у науковому виданні
“ПУБЛІЧНЕ УРЯДУВАННЯ”

1. З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Мі-
ністерства освіти і науки України та науково-метричних баз даних “Scopus”, Web 
of Science вона, в обов’язковому порядку, проходить процедуру попереднього 
розгляду, яка включає: процедури внутрішнього, зовнішнього експертного ре-
цензувань та перевірку на дотримання принципів видавничої етики.

Стаття, заява та відомості про автора надсилаються на e-mail-адресу: 
Assembly2015@ukr.net. 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 окремим файлом в електронному ви-
гляді (у форматі зображення .jpg), гарної якості, можна неформальну (бажано 
документальну або в офісі), обсягом не менш як 800 Кб, розміром 10х12 см.

2. Стаття, яка подається до опублікування, проходить процедуру внутрішньо-
го рецензування. Аспіранти та здобувачі мають надіслати рецензію наукового ке-
рівника на подану статтю. Підпис керівника має бути завірений печаткою уста-
нови. 

У разі негативного експертного висновку автору може бути повернуто статтю 
на доопрацювання або відмовлено у публікації статті. Основні причини відхи-
лення статей: вузькість проблематики публікацій (локальність, що спричиняє 
обмеженість охоплення зацікавленої аудиторії); слабкий науково-теоретичний 
рівень і низька практична цінність статті; нерозгорнуті (неструктуровані) англо-
мовні анотації (Abstract).

Пріоритет надається публікаціям іноземних авторів та публікаціям на англій-
ській мові.

Вимоги до наукової статті та її оформлення
Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого 

наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових результатів від-
повідно до мети статті.

1. Структура наукової статті (згідно з вимогами ВАКу):
•	 ПІБ	автора	(співавторів,	не	більше	трьох),	науковий	ступінь,	учене	звання,	

посада, місце роботи, адреса місця роботи із зазначенням поштового індек-
су, е-mail автора, засоби зв’язку, назва статті, розширена анотація, ключові 
слова.

Зазначена інформація подається окремими блоками українською, російською 
та англійською мовами перед статтею. Якість англомовного перекладу анотації 
до статті, визначає редколегія журналу.

•	 Постановка	проблеми	(опис	проблеми,	що	аналізується,	у	загальному	ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).

•	 Аналіз	останніх	публікацій	за	проблематикою	та	визначення	невирішених	
раніше частин загальної проблеми.

•	 Формулювання	цілей	(мети)	статті.
•	 Виклад	основного	матеріалу	дослідження	з	повним	обґрунтуванням	отри-

маних наукових результатів.
•	 Висновки	і	перспективи	подальших	досліджень.



219

•	 Список	використаних	джерел.
•	 Проставлення	авторами	УДК.
2. 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	на-

гальної потреби;
•	 посилання	на	наш	журнал	“із	ввічливості”	є	також	небажаними	та	не	приско-

рюють процес прийняття статті у друк у жодному разі;
•	 якщо	в	огляді	літератури	або	далі	по	тексту	Ви	посилаєтесь	на	прізвище	вче-

ного — його публікація має бути у загальному списку літератури після статті;
•	 вторинне	цитування	не	дозволяється!	Якщо	Ви	цитуєте	Ф.	Котлера	—	то	по-

силання має бути саме на Котлера, а не на автора, який читав Котлера;
•	 список	джерел	та	літератури	—	не	менше	10	позицій,	мовами	оригіналу	(ви-

ключення — китайська, японська, корейська та арабська. В такому разі джере-
ло подається у перекладі на англійську, із вказівкою мови оригінала в дуж-
ках);

•	 у	формулах	використовуються	тільки	загальноприйняті	символи;
•	 у	формулах	—	лише	найрозповсюдженіші	символи	із	стандартного	набору;
•	 таблиці	мають	бути	пронумеровані,	кожна	повинна	мати	назву;
•	 у	тексті	загальноприйняті	і	ті,	що	часто	зустрічаються,	терміни	слід	подавати	

абревіатурою (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,	 макси-

мальний — 34 тис. (оптимальний розмір статті — 20–24 тис. друкованих зна-
ків).

При побудові графіків майте на увазі, що журнал є чорно-білим.

Список супроводжувальних документів:
•	 заява	автора	(співавторів),	Супроводжувальна	заява	(за	наявності	співавто-

рів — спільна, за підписами усіх) про те, що стаття є власною розробкою ав-
тора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в ін-
ших виданнях, автори дають спільну письмову згоду на публікацію матеріа-
лу саме в “Публічному урядуванні”;

•	 відомості	про	автора	(співавторів).
Стаття приймається на розгляд та передається на внутрішню рецензію тільки 

за наявності повного пакету 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 співпа-
дати з думкою індивідуального автора, висловленою у статті. Всі статті розміща-
ються на платній основі. Середній час очікування публікації (від дня подачі до 
дня публікації) — в середньому 3–6 місяців (залежно від сезонного навантажен-
ня). Статті авторів, які мають заборгованість, приймаються лише після погашен-
ня заборгованості.
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