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ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТЛОВИХ 

КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ, МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА 
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 Шановні колеги! 

Вітаю із виходом чергового номеру фахового журналу 

«Наукові перспективи». 

Відмінними рисами видання є небайдужість до всього 

того, що відбувається у державному управлінні країни, 

поважне і шанобливе ставлення до авторів, прагнення 

зберегти і завоювати читацьку аудиторію. Незважаючи на 

те, що випускати фахове видання щомісячно  велика і 

копітка праця, нам вдається зберігати високий рівень якості 

публікацій, виваженість наукових позицій, йти в ногу з часом. 

У поточному номері журналу Ви ознайомитеся із: висвітленням 

особливостей становлення та функціонування в Україні ринку приватних 

детективних послуг; концептуальними основами глобального управління у сфері 

безпеки у європейському контексті; сучасним станом функціонування та 

розвитку системи правової освіти в України; історичними аспектами створення 

житлових кооперативів на території України; систематизацією наукових 

підходів до визначення кадрової безпеки в системі публічного управління та ін. 

Удачі Вам, друзі, натхнення, професійного зростання, оптимізму і віри в 

себе!  

Нехай у Ваших родинах панують мир і взаєморозуміння! 

З повагою, 

Головний редактор, кандидат наук 

з державного управління, доцент 
І.В. Жукова 
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ЗАЛУЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДО 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

Анотація. У статті досліджується залучення громадських організацій до 

публічного управління ринку медичних послуг у сучасній системі охорони 

здоров’я України. Досліджено сучасний стан публічного управління системи 

охорони здоров’я України та її подальшого розвитку з постійним підвищенням 

якості медичних послуг. В загальних рисах проаналізовано публічне управління 

ринку медичних послуг, у секторі, що досліджується; проаналізовано сучасний 

стан ринку медичних послуг та медичної галузі України. Визначено основні 

завдання публічного управління ринку медичних послуг; визначено місце 

громадських організацій в процесі реалізації публічного управління розвитку 

ринку медичних послуг. При проведенні дослідження були використані 

загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зокрема аналіз і синтез, 

порівняння, узагальнення, системно-структурний аналіз, статистичний аналіз, 

графічний та аналітичний методи. Розглянуто основні критерії якості медичних 

послуг. Досліджено обмеження в процесі створення якісної нормативно–правової 

бази в сфері охорони здоров'я задля досягнення ефективного публічного 

управління ринку медичних послуг. Визначено основні проблеми, що стримують 

розвиток ринку медичних послуг для надання відповідних якісних медичних 

послуг. Проаналізовано статті видатків з державного бюджету на охорону 

здоров’я. Здійснено їх порівняльний аналіз  з приватними видатками.  

Встановлено роль громадських організацій у взаємодії з органами влади при 

наданні державою медичних послуг населенню та участю в публічному 

управлінні ринку медичних послуг. Розроблено нові підходи щодо вдосконалення 

публічного управління ринку медичних послуг. Запропоновано схему 

реформування моделі регулювання ринку медичних послуг в Україні. Досліджено 

головні завдання у сфері публічного управління ринку медичних послуг 

https://doi.org/
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створених інституцій: Громадської Ради та Дорадчої Ради.  З’ясовано, що 

перспективи подальших досліджень полягають у розробленні новітніх підходів 

щодо вдосконалення форм і методів управління галуззю на всіх рівнях даної 

структури, з комплексною перебудовою фінансування галузі та 

реструктуризацією медичної допомоги населенню. 

Ключові слова: ринок медичних послуг, медичні послуги, публічне 

управління, державна політика, громадські організації, Громадська Рада. 

Barzylovych Anastasiia Dmytrivna PhD in Medical Sciences, Director, mc 

KinderKlinik, Vishgorodska St., 45/2, Kyiv,  03039, tel.: (063) 215-68-35, e-mail: 

A.barzylovych@gmail.com, https://orcid.org/0000M0002M0330M5147.

INVOLVEMENT OF KEY PUBLIC ORGANIZATIONS IN STATE 

REGULATION OF THE MEDICAL SERVICES MARKET 

Abstract. The paper studies the the involvement of key public organizations in the 

state regulation of the market of medical services in the modern health care system of 

Ukraine. The current state of state regulation of the health care system of Ukraine and 

its further development with the constant improvement of the quality of medical 

services is studied. In general, the public management of the medical services market in 

the sector under study is analyzed; the current state of the market of medical services 

and the medical industry of Ukraine is analyzed. The main tasks of public management 

of the market of medical services are determined; the place of public organizations in 

the process of realization of public management of development of the market of 

medical services is defined. General and special research methods were used in the 

study, including analysis and synthesis, comparison, generalization, system-structural 

analysis, statistical analysis, graphical and analytical methods. The main criteria of 

quality of medical services are considered. It is argued that the medical service consists 

in the specific activities of medical staff in relation to the implementation of specific 

measures of prevention, diagnosis, treatment, administrative, management and other 

actions aimed at preserving, strengthening, improving, restoring individual and public 

health. The limitations in the process of creating a high-quality regulatory framework in 

the field of health care in order to achieve effective state regulation in the market of 

medical services are studied. The main problems that hinder the development of the 

market of medical services for the provision of appropriate quality medical services are 

identified. Expenditures from the state budget for health care are analyzed, comparing 

public expenditures with private ones. The role of public organizations in cooperation 

with the authorities in the provision of medical services by the state to the population 

and participation in state regulation of the market of medical services is determined. 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

11 

New approaches to improving state regulation of the medical services market have been 

developed by proposing a scheme for reforming the model of regulating the medical 

services market in Ukraine. The main tasks of state regulation of the market of medical 

services created by the institutes Public Council and Advisory Council, which in 

cooperation with the Ministry of Health of Ukraine allows the public to influence 

decisions concerning health care in the market of medical services. The necessity of 

involvement of key public organizations in the state regulation of the market of medical 

services of Ukraine for the purpose of working out of strategies of increase of quality of 

medical services in the XXI century is substantiated. It was found that the prospects for 

further research are to develop new approaches to improve the forms and methods of 

industry management at all levels of the structure, with a comprehensive restructuring 

of funding for the industry and the restructuring of health care. 

Keywords: medical services market, medical services, state regulation, state 

policy, public organizations, Public Council. 

Постановка проблеми. Станом на сьогодні Уряд країни імплементував 

значну кількість нормативно-правових актів сфери охорони здоров’я. Проведено 

повноцінне реформування первинної ланки надання медичних послуг, що надало 

можливість практично запровадити  принцип “гроші ідуть за пацієнтом”, що 

зумовило покращення фінансування пріоритетних медичних установ із 

найбільшою кількістю пацієнтів. Аналіз світового досвіду демонструє, що 

найбільш ефективною є система охорони здоров’я, в якій гармонійно та вдало 

реалізовані інструменти публічного управління шляхом залучення громадських 

організацій до участі в прийнятті рішень у даній сфері, які в результаті 

забезпечуватимуть належну та повноцінну діяльність медичних закладів та 

сприятимуть наданню якісних відповідних медичних послуг. 

Перспективи успішного розв’язання більшості проблем та викликів на ринку 

медичних послуг пов’язані зі спроможністю влади до налагодження співпраці з 

громадськістю. Визначення участі громадськості у процесах прийняття рішень 

державної влади з питань реформування охорони здоров’я є важливим 

актуальним чинником, особливо в умовах зростаючої ролі та ініціатив 

представників громадянського суспільства. Завдання органу влади полягає у 

формуванні та визначенні цілей, стратегій і завдань щодо реформування ринку 

медичних послуг, отриманні підтримки заінтересованих груп та досягнені згоди 

між громадськими інституціями. Враховуючи зазначене, залучення ключових 

громадських організацій до публічного управління ринку медичних послуг є 

вкрай актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми залучення ключових 

громадських інституцій до публічного управління ринку медичних послуг 
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досліджували багато науковців. Зокрема, А.Д. Барзилович, В.В. Дудка, 

В.М. Рудий, В. Надрага, І. Парубчак, І.М. Солоненко, І.Ю. Гришова, 

О.В. Клименко, Т.Л. Шестаковська, Я. Янчак, присвятили свої наукові праці 

аналізу окремих аспектів публічного управління громадськими організаціями 

ринку медичних послуг у частині сучасних викликів, що вплинули на розвиток та 

становлення діяльності сфери охорони здоров’я. Значну роботу з аналітичного 

оцінювання приватної медичної сфери здійснюють експерти Міністерства 

охорони здоров’я України. 

Постановка проблеми. Метою даної роботи є дослідження залучення 

ключових громадських організацій до публічного управління ринку медичних 

послуг. Для досягнення мети визначено такі кроки: в загальних рисах 

проаналізувати публічного управління ринку медичних послуг, у секторі, що 

досліджується; проаналізувати сучасний стан ринку медичних послуг та медичної 

галузі України; визначити основні завдання публічного управління ринку 

медичних послуг; визначити місце громадських організацій в процесі реалізації 

публічного управління розвитку ринку медичних послуг. При проведенні 

дослідження були використані загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, 

зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, системно-структурний аналіз, 

статистичний аналіз, графічний та аналітичний методи. 

Виклад основного матеріалу. Публічне управління ринку медичних послуг 

є складним механізмом, що складається з відповідних інструментів: сукупності 

правових норм, а також методів та засобів державного впливу на об’єкт 

управління. Цей механізм призначений для досягнення визначених цілей та 

скерований на реалізацію політики у конкретній сфері суспільного розвитку, що 

дає можливість визначити основні напрями управлінських впливів при проведенні 

реформування галузі. У нових економічних умовах Україна потребує 

реформування державного управління задля ефективного інтегрування в 

структуру країн Європейського Союзу. Ефективність управлінської діяльності 

визначається рівнем раціональної організації керованої системи і процесом 

управління. Підвищення ефективності системи управління вимагає пошуку 

найкращих організаційних форм, методів, технологій відповідно до встановлених 

критеріїв оцінювання результатів. У якості таких можуть виступати критерії 

раціональної організації системи та її складових елементів, управлінської праці та 

самого процесу управління, рівень управлінської кваліфікації керівних 

кадрів [1, с. 155].  

Головною метою механізму публічного управління ринку медичних послуг є 

забезпечення доступності та якості надання медичних послуг населенню та 

забезпечення принципів доброчесної та вільної конкуренції на ринку. Для 

досягнення  цієї  мети держава визначає тактичні цілі, основні завдання, напрями 
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та принципи державної регуляторної політики.  

Розглядаючи ринок медичних послуг як певну систему взаємодії соціально-

політичних інститутів, слід зважати, що суб’єкти, які здійснюють діяльність, 

пов’язану з наданням медичних послуг і на яку спрямовано регуляторний вплив 

держави, функціонують у системі відносин інституту державної медицини, 

приватної підприємницької діяльності з надання медичних послуг, суспільно-

громадського інституту, що уособлює населення як споживача медичних послуг. 

Споживач визначає потребу у підтриманні свого здоров’я та відповідні вимоги, до 

функціонування окремого регуляторного інституту – системи норм та правил 

регулювання діяльності суб’єктів ринку, функції якого нині виконують підрозділи 

Міністерства охорони здоров’я України, а також функціонування 

посередницького інституту страхової медицини. Загальна національна система 

охорони здоров’я є також інститутом, але більш масштабним, в якому 

перетинаються взаємозв’язки між усіма зазначеними інститутами [2, с. 87]. 

Міністерство охорони здоров’я України, зокрема департаменти в його складі, 

що спеціалізуються на контролі якості надання медичних послуг, представлені 

Директоратом медичних послуг, Медичним департаментом, Управлінням 

ліцензування та контролю якості надання медичних послуг, Управлінням 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ці підрозділи забезпечують 

розроблення інструментів ефективного функціонування національної системи 

медичного обслуговування, програм державних замовлень, здійснюють діяльність 

із планування й прогнозування, стандартизації, сертифікації з метою забезпечення 

роботи медичних лікарень, клінік та інших установ, що надають медичне 

обслуговування, необхідними ресурсами та контролем процесу надання ними 

медичних послуг [3]. 

Головними органами, що гарантують забезпечення виконання 

першочергових завдань і запланованих заходів у галузі регулювання, 

залишаються частково підрозділи Міністерства охорони здоров’я України. 

Деякими регуляторними функціями опосередковано займається новостворена у 

2017 р. у межах заходів із реалізації медичної реформи Національна служба 

здоров’я України, що є національним страховим органом та забезпечує населення 

відповідним гарантованим пакетом медичних послуг у діапазоні визначеного 

фіскального простору [2, с. 88]. 

Інтенсифікація розвитку ринкових відносин у сфері охорони здоров’я робить 

питання стосовно якості наданих медичних послуг все актуальнішим. Оскільки 

медична послуга відрізняється від будь-якої послуги в іншій сфері 

індивідуальністю та неповторністю, в результаті чого виникає нагальна 

необхідність оцінювання є медичних послуг, а першим кроком до визначення 

показників якості являється виокремлення головних критеріїв якості. До основних  
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критеріїв якості медичних послуг належать такі, що представлені на рисунку 1. 

Рис. 1. Основні критерії якості медичних послуг в Україні 

Примітка: сформовано на основі джерела: [4, с. 229-230]. 

1. Доступність медичної послуги – це безперебійний доступ до ринку

медичних послуг незалежно від будь-яких бар’єрів. 

2. Адекватність медичної послуги є показником відповідності технології

медичного обслуговування потребам та очікуванням населення у діапазоні 

прийнятної для пацієнта якості життя, а саме доступності та своєчасності 

медичної допомоги, котру можна одержати в потрібний час, у зручному для нього 

місці, в достатньому обсязі та з прийнятними витратами.  

3. Безпека процесу лікування є критерієм гарантії безпеки для життя і

здоров’я пацієнта і відсутності шкідливих впливів на хворого і лікаря у 

конкретному медичному закладі з урахуванням санітарно-епідеміологічної 

безпеки.  

4. Ефективність і дієвість – це відповідність фактичної наданої медичної

допомоги оптимальному для конкретних умов результату, тобто належна 

реалізація всіх заходів, що є являються безпечними та прийнятними стосовно 

витрачених коштів для у даної системи охорони здоров’я.  

5. Орієнтованість на пацієнта означає залучення пацієнта до ухвалення

рішень стосовно надання медичної послуги та задоволеність її результатами. 

6. Мінімізація лікарських помилок, що ускладнюють одужання чи

збільшують ризик прогресування наявного у пацієнта захворювання, а також 

підвищують ризик виникнення нового. Дана складова якісної медичної послуги 

прямо залежить від рівня підготовки лікаря, застосування сучасних діагностичних 

та лікувальних технологій та відповідних критеріїв кваліфікації на відповідному 

робочому місці.  

7. Науково-технічний рівень залежить від методів лікування, діагностики і

профілактики,  що  застосовуються;  дає  змогу  оцінити  ступінь повноти надання 

Критерії якості медичних послуг 
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послуги з урахуванням сучасних досягнень у сфері медичних знань і технологій. 

8. Своєчасність надання медичної допомоги конкретизується та

доповнюється критерієм її доступності та значною мірою забезпечується 

високоефективними діагностичними процедурами, що дають змогу своєчасно 

розпочати лікування, а також високим рівнем підготовки лікарів, стандартизацією 

процесу надання допомоги і встановленням вимог до медичної документації.  

9. Наступність і безперервність медичної послуги забезпечується шляхом

координації діяльності під час надання пацієнтові медичної послуги в будь-який 

час, різними фахівцями і лікувальними установами; забезпечується стандартними 

вимогами до медичної документації, технічним оснащенням процесу та 

персоналом, де координація діяльності медпрацівників гарантує стабільність 

процесу лікування і його результат.  

Незважаючи на закріплене в конституціях багатьох країн право на доступну і 

якісну медичну допомогу, механізми імплементації цього права у різних 

державах, відрізняються, що зумовлено типом системи охорони здоров’я у країні. 

У багатьох країнах основним механізмом, що асекурує доступну та належну 

якість медичної допомоги є нормативно-правова база галузі, що регламентує 

надання, управління і контроль медичної допомоги [4, с. 229-230]. 

Виявлення сучасних тенденцій функціонування ринку медичних послуг в 

Україні дає можливість виокремити голові вектори його подальшої еволюції та 

обґрунтувати можливості й напрями вдосконалення. Ці дані тенденції 

окреслюють певні проблеми функціонування ринку медичних послуг України, 

серед яких: скорочення державного фінансування сфери охорони здоров’я; 

зниження рівня забезпеченості населення медичними послугами та задоволеності 

якістю медичного обслуговування; спад бюджетної ефективності фінансування 

медичних закладів тощо [5, с. 323]. 

Відповідно до статистичних показників загальний обсяг витрат на охорону 

здоров’я у 2018 році становив 272 334,7 млрд гривень. Найбільше фінансових 

витрат було скеровано приватним сектором 137 204,4 млрд. грн., що перевищив 

фінансові витрати уряду на 4 085,9 млрд. гривень. Порівняння відсоткового 

співвідношення  витрат на охорону здоров’я у 2018 та 2010 роках вказує, на те що 

у 2018 році з державного бюджету було витрачено на 7,6% менше ніж у 2010 році, 

а з приватного на 7,12% більше ніж у 2010 році (див. табл. 1) [3]. 
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Таблиця 1. 

Загальні витрати на охорону здоров'я в розрізі фінансових агентів  

Фінансові агенти 

2010 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Уряд 
47 

864,2 56,48 

75 

826,7 48,85 81 656,5 44,97 

11 

063,0 49,64 

33 

118,5 48,88 

Територіальні 

органи влади 

47 

633,4 56,21 

75 

502,6 48,64 81 283,4 44,76 

110 

605,3 49,44 

132 

832,7 48,78 

Центральні орган  

влади 1 702,8 13,81 

15 

953,0 10,28 18 261,6 10,06 

25 

163,5 11,25 

30 

272,9 11,12 

Муніципальні 

органи влади 

35 

930,5 42,40 

59 

549,6 38,36 63 021,8 34,70 

85 

441,8 38,19 

102 

559,9 37,66 

Фонди 

соціального 

страхування 230,9 0,27 324,1 0,21 373,1 0,21 457,7 0,20 285,8 0,10 

Приватний сектор 
36 

658,8 43,26 

78 

822,0 50,78 98 624,2 54,31 

110 

651,8 49,46 

137 

204,4 50,38 

Інше приватне 

добровільне 

страхування 741,5 0,87 1 398,5 0,90 1 567,9 0,86 1 950,6 0,87 3 141,9 1,15 

Витрати 

домогосподарств 

34 

234,7 40,40 

75 

711,1 48,78 94 951,3 52,29 

106 

154,5 47,45 

131 

376,2 48,24 

Некомерційні 

організації, що 

обслуговують 

домашні 

господарства 

15,0 0,02 17,8 0,01 20,2 0,01 26,1 0,01 55,0 0,02 

Приватні  фірми 

та корпорації 1 584,3 1,87 1 589,9 1,02 1 976,0 1,09 2 520,6 1,13 2 631,3 0,97 

Лікарняні каси 
83,2 0,10 104,7 0,07 108,8 0,06 0,0 0,00 0,0 0,00 

Весь інший світ 
221,8 0,26 570,8 0,37 1 314,2 0,72 2 011,8 0,90 2 011,8 0,74 

Загальні витрати 

на охорону 

здоров'я 

84744,8 100,00 
155 

219,5 
100,00 181 594,9 

100,0

0 

223 

726,6 

100,0

0 

272 

334,7 

100,0

0 

Примітка: сформовано на основі джерела: [6]. 

Бюджетні витрати в основному були сформовані з видатків медичних 

закладів на оплату заробітної плати медичним працівникам та сплату 

комунальних послуг. Ці витрати становили 75% від загального обсягу. Внаслідок 

високих витрат на послуги залишається незначна частина фінансових ресурсів для 

забезпечення ефективної роботи медичних закладів та надання високоякісних 

послуг, а саме відповідного лікування пацієнтів, придбання лікарських 

препаратів, оновлення технологічного забезпечення тощо [3]. 

Оцінюючи поточний стан діючої системи охорони здоров’я, що визначається 
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 недостатнім рівнем ефективності в сфері надання медичних послуг медичними 

закладами, які надають неякісні послуги, тобто фактично не орієновані на 

пацієнта, а стан державних видатків на охорону здоров’я у відсотковому 

співвідношенні до ВВП відображає тенденцію до зниження видатків на дану 

сферу, оскільки видатки 2017 року є нижчими на 1,4% порівнюючи з видатками 

1995 року, і нижчими на 0,6% порівняно з 2010 роком, проте на 0,2% більше, ніж 

у 2016 році [7].  

Приватний сектор охорони здоров’я вносить вагомий внесок у фінансування 

медичної галузі, забезпечує її необхідною кількістю медикаментів, товарів і 

виробів медичного призначення та щорічно розвантажує державний бюджет 

охорони здоров’я України майже на 2 млрд. гривень. Варто відзначити, що 

приватні лікувально-профілактичні заклади знімають навантаження з державних 

лікарень та поліклінік [8]. 

Досягнення здоров'я населення забезпечується за допомогою постійних 

зусиль з боку державних та громадських структур й громадян, які беруть участь в 

суспільному процесі, тобто взаємини між державною владою та охороною 

здоров'я як частиною публічної влади, громадським й індивідуальним здоров'ям, 

де характер даних відносин обумовлює стан здоров'я індивіда та

суспільства [1, с. 156]. 

Враховуючи низку проблем, що зумовлені певними об’єктивними та 

суб’єктивними причинами, головними серед яких є недостатній соціально-

економічний розвиток держави та невідповідний менеджмент інституцій усіх 

рівнів системи охорони здоров’я, органи державної влади зобов’язані приділяти 

значну увагу культурі здорового способу життя молоді, її соціальному 

становленню та працевлаштуванню [9, с. 38].  

Громадські організації, що створюються на підставі незадоволеності 

населення як станом надання відповідних медичних послуг, так і неспроможністю 

влади досягти позитивних змін у галузі, є посередницькими структурами між 

владними органами та населенням. Вони зобов’язані асекурувати 

поінформованість громадськості, контроль населення, доступ до оперативного 

моніторингу поточної ситуації на ринку медичних послуг, коригування соціально-

економічної політики, за потреби. 

Завдяки оперативній спільній роботі представників органів місцевого 

самоврядування та населення було сформовано ефективну інноваційну модель 

надання якісних медичних послуг населенню з пріоритетним упровадженням 

медицини, де рушійної силою спільної роботи стали спільна мета, участь у 

прийнятті рішень, спільна відповідальність, а також контроль з боку 

представників населення. Одночасно важливим фактором демократизації 

українського суспільства є реформа системи державного управління усіх рівнів, 
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розвиток відповідних механізмів і інститутів. Процеси розвитку мережі 

неурядових організацій, сфер і масштабів їх діяльності вдосконалення системи 

державного управління у різних галузях відбуваються паралельно і мають 

взаємний вплив [10, с. 3-4].  

Громадські організації є елементами «третього сектору», що визначається як 

сфера, незалежна від держави і ринку. Вони працюють за принципом 

неприбутковості, тобто метою їх діяльності є сприяння і захист інтересів і потреб 

особливо молодих громадян. Основними сферами діяльності громадських 

організацій в Україні є освіта, соціальні і культурні питання, охорона здоров’я, а 

також проблеми молоді та дітей. Порівняно з темпами зростання кількості 

міжнародних неурядових організацій, слід зазначити, що активно розширюється 

коло міжнародних неурядових організацій, що діють у сфері охорони здоров’я, у 

той час, як в Україні таких організацій не стає більше. Факторами, що 

зумовлюють нижчі темпи зростання і активізації громадських організацій у даній 

галузі, порівняно з іншими є значна залежність українських організацій від 

міжнародної і зарубіжної донорської допомоги, що зумовлює відповідну 

орієнтацію діяльності неурядових організацій, а також слабкі темпи реформи 

державного управління у сфері охорони здоров’я та на ринку медичних послуг в 

Україні, зокрема, недостатнє залучення громадських організацій до управління 

сферою здоров’я, вироблення державної політики у даній сфері та прийняття 

окремих рішень [1, с. 156].  

Відповідні неурядові організації, що обрали вектором діяльності право, для 

вдосконалення державної політики та захисту інтересів громадян при прийнятті 

рішень органами влади в Україні, неодноразово долучалися до лобіювання 

інтересів громадян у сфері управління охороною громадського здоров’я. Дані 

тенденції характеризують координацію діяльності та об’єднання зусиль 

громадських організацій різного спрямування, що мають різний досвід взаємодії з 

органами державної влади.  

Головною метою діяльності громадської організації є захист інтересів 

громадян при виробленні проектів законодавчих актів і нормативно-правових 

документів у різних галузях державної політики, шляхом активної взаємодії з 

органами державної влади, українськими і зарубіжними неурядовими 

організаціями, міжнародними донорськими установами [11, с. 139]. Активність і 

взаємодія громадських організацій в Україні зростає протягом останніх років, з 

боку органів державної влади посилюється зацікавленість у залученні в першу 

чергу молодіжних організацій до прийняття управлінських рішень, у різних 

галузях державної політики, та їх впровадження. Підтверджується ефективність 

взаємодії органів законодавчої і виконавчої гілок влади, місцевого 

самоврядування з громадськими організаціями у процесі вироблення, обговорення 
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і прийняття законодавчих рішень. Для подальшого просування реформи 

державного управління необхідним є вдосконалення законодавчої бази щодо 

громадських організацій [12, с. 59].  

Міжнародна спільнота визначає ступінь демократизації в окремих 

суспільствах, зокрема, і на основі участі громадськості опосередковано через 

неурядові організації в управлінні державою. Особливої уваги у сфері державного 

управління потребують питання вдосконалення взаємодії державного управління 

в системі управління охороною здоров’я і залучення молоді до цих

процесів [1, с. 157].   

Отже, на сьогодні існує модель публічного управління ринку медичних 

послуг, за якою розподіл повноважень у питаннях медичної діяльності 

здійснюється наступним чином. Держава, в особі Міністерства охорони здоров’я 

України, департаментів охорони здоров'я, обласних, міських та 

райдержадміністрацій здійснює: стратегічне планування, дозвільні функції, 

наглядові функції, управління загально-корпоративною діяльністю, регулювання 

професійної діяльності лікарів (медичних сестер), регулювання трудової 

діяльності лікарів (медичних сестер). Недержавний регулятор (національна 

лікарська організація, професійні медичні асоціації, профспілки) не має таких 

повноважень.  

Пропонується замість моделі публічного управління медичної діяльності 

впровадити модель з елементами саморегулювання, при якій розподіл 

повноважень у питаннях медичної діяльності здійснюватиметься наступним 

чином. Держава в особі МОЗ України та департаментів охорони здоров'я 

здійснюватиме: стратегічне планування, дозвільні функції, наглядові функції. 

Недержавний регулятор (Всеукраїнське лікарське товариство, професійні медичні 

асоціації, профспілки) здійснюватимуть: управління загально-корпоративною 

діяльністю, управління професійною та трудовою діяльністю лікарів (медичних 

сестер) (див. рис. 2.), що  дасть суттєвий поштовх розвитку громадянських інститутів. 

Рис. 2. Схема реформування моделі регулювання ринку медичних послуг в Україні 

Примітка: сформовано на основі джерела: [13, с. 201]. 

Модель публічного управління 

ринку медичних послуг 

Модель публічного управління 

ринку медичних послуг з 

елементами самоврядування 

Функції держави 

1. стратегічне планування;

2. дозвільні функції;

3. наглядові функції.

1. регулювання загально-

корпоративної діяльності;

2. регулювання професійної 

діяльності медичного персоналу. 

Функції громадських організацій 
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Існуючі в Україні професійні медичні організації, що створені та працюють в 

межах відповідних спеціальностей, проводять велику просвітницьку та 

освітянську діяльність. Це є єдиним вільним полем, яке надане для діяльності 

даних організацій. Громадські лікарські організації України кілька разів упродовж 

року проводять науково-освітні форуми із залученням в якості лекторів і 

доповідачів професіоналів у сфері медицини найвищого рівня з різних куточків 

України.  

На підставі постанови Кабінету Міністрів України № 1375 від 15.10.2004 р. 

при Міністерстві охорони здоров’я України була створена Громадська рада (далі 

― ГР) та затверджена Наказом МОЗ України № 198 від 28.04.2005 р.  Відповідно 

до постанови   громадські ради мали бути створені при всіх міністерствах та 

відомствах, та на місцевих рівнях, включаючи і лікувальні заклади. Сьогодні до 

складу ГР при Міністерстві охорони здоров’я України входять представники 35 

громадських організації, професійні асоціацій лікарів, організації пацієнтів, а 

також благодійні та інші організації, що опікуються проблемами, пов’язаними з 

функціонуванням ринку медичних послуг. Основною метою діяльності ГР є 

реляція точки зору громадськості до державних органів та участь у прийнятті 

рішень. Зокрема, долучення до прийняття будь-яких регуляторних актів щодо 

ринку медичних послуг, формування нормативних документів, ініціювання  змін 

до законодавства. Міністерство охорони здоров’я України та ГР мають бути 

партнерами, що сприятиме прийняттю виважених рішень необхідних для 

належного функціонування ринку медичних послуг.  

У розвинених країнах до інституціональної інфраструктури охорони здоров’я 

відносять: медичне законодавство, державні та громадські організації, що 

контролюють дотримання законів і неформальних правил поведінки. При 

Комітеті Верховної Ради з охорони здоров’я був сформований дорадчий 

консультативний орган – Дорадча рада, що співпрацює з ГР вирішенні 

законодавчих питань. Процедура імплементації нових законів проходить через 

Дорадчу раду при Комітеті. Співробітництво між Верховною Радою, Дорадчою 

радою, Міністерством охорони здоров’я України та Громадською радою при 

міністерстві дає можливість громадськості впливати на рішення, що стосуються 

охорони здоров’я на ринку медичних послуг на всіх її рівнях [13, с. 198-216].   

Отже, підвищення якості публічного управління ринку медичних послуг 

вимагає активної участі організованої професійної громадської організації у 

встановленні стандартів діяльності та забезпеченні їх виконання. Таким чином, 

при залученні ключових громадських організацій з одного боку держава отримує 

захист і запевнення, що інтереси громадськості певною мірою враховані, а з 

іншого –пацієнти отримують захист, оскільки вони мають змогу викласти свою 

точку з того чи іншого питання. 
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Висновки. Таким чином, у результаті проведеного дослідження визначено, 

що нормативно-правове забезпечення щодо процедури залучення громадських 

організацій до процесу формування нормативної бази та впливу на прийняття 

рішень і вирішення актуальних питань, зумовлених новітніми викликамив на 

ринку медичних послуг потребує подальшого розвитку та відпрацювання 

механізмів ефективної взаємодії. Забезпечення населення країни якісною 

медичною допомогою залежить від вирішення економічних завдань, 

удосконалення системи надання платних медичних послуг, підготовки кадрів, 

упровадження нових технологій у сфері охорони здоров'я, а також залучення 

громадських організацій, які на рівні громадськості стикаються з проблемами 

даної сфери. Рішення цих завдань можливо тільки при створенні досконалого 

державного механізму, що дозволятиме об'єктивно аналізувати та оцінювати 

потреби у фінансових ресурсах, планувати та оптимізувати потоки їх формування 

та використання та за ініціативою громадських організацій долучившись до 

прийняття важливих рішень сформувати належний ринок медичних послуг. Отже, 

перед публічним управлінням у сфері охорони здоров’я, через брак ресурсів, 

стоять два основні завдання: забезпечення ефективності та якості надані 

медичних послуг. 

Таким чином, ефективність реалізації заходів відображає зусилля управлінців 

та залучення громадськості у галузі охорони здоров’я до процесу внесення 

поправок до нормативно-правових актів в частині реформування сфери охорони 

здоров’я та ринку медичних послуг у цілому. Перспективи подальших досліджень 

полягають у розробленні новітніх підходів щодо вдосконалення форм і методів 

управління галуззю на всіх рівнях даної структури, з комплексною перебудовою 

фінансування галузі та реструктуризацією медичної допомоги населенню. 
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ОЦІНКА ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ І ПОЛІТИК В УМОВАХ 

СУЧАСНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Анотація. Оцінювання процесу реалізації та оцінювання державних 

програм і політик розглядається як один з найважливіших компонентів 

реформування державного управління. У статті проводиться теоретичний аналіз 

особливостей оцінки державних програм і політик в умовах сучасного 

державного управління. Розкривається сутність основних підходів до 

оцінювання ефективності державних програм і політик, які умовно об’єднано в 

три напрямки: метод аналізу витрат і вигід, метод аналізу витрат і 

результативності, метод інтегральної оцінки. 

У ході аналізу визначено класифікаційні ознаки оцінювання політики і 

програм з позиції рівня аналізу; суб’єкта оцінювання; етапів оцінювання політик 

і програм; цілей і змісту оцінювання. Доведено, що залежно від цілей 

оцінювання програм може бути використаний той чи інший вид оцінювання. 

Представлено основні якісні та кількісні методи збору та аналізу даних, що 

найбільш широко застосовуються при проведенні оціночних досліджень, а саме: 

контент-аналіз, описова статистика, кластерний аналіз, Case-study, кількісний 

економічний аналіз, SWOT-аналіз, концептуальне картування, описова 

статистика, регресійний аналіз, факторний аналіз, кластеризація. 

За результатами дослідження запропоновано звернути увагу на інноваційні 

інструменти вирішення досліджуваного питання, серед яких пропоновано 

запровадження ключових показників ефективності (KPI - Key Performance 

Indicators). KPI, у загальному вигляді є кількісними показниками, що мають 

великий потенціал до зростання застосування, оскільки являють собою соціально 

сконструйований інструмент. Але, якщо зараз оцінка ефективності державних 

програм і політик заснована на отриманих результатах, то в процесі застосування 

KPI необхідно враховувати ресурси, індикатори процесу, що використовуються 

для отримання результатів, і показники результативності (ефекти, викликані 
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результатами). Використання KPI здатне забезпечити значне підвищення 

результативності та ефективності роботи державних органів влади та їх здатності 

адаптуватися до змін зовнішнього середовища. 

Ключові слова: державне управління, оцінка, програма, політика, 

ефективність. 
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EVALUATION OF PUBLIC PROGRAMS AND POLICIES 

UNDER  MODERN PUBLIC ADMINISTRATION 

Abstract. Evaluating the implementation process and evaluating government 

programs and policies is seen as one of the most important components of public 

administration reform. The article provides a theoretical analysis of the specifics of 

assessing government programs and policies in the context of modern public 

administration. The essence of the main approaches to assessing the effectiveness of 

government programs and policies, which are conventionally combined into three 

areas: the cost-benefit analysis method, the cost-benefit analysis method, and the 

integral assessment method, are revealed. 

In the course of analyzes identified, the classification criteria for evaluating 

policies and programs from the standpoint of the level of analysis; were determined 

subject of assessment; stages of evaluating policies and programs; objectives and 

content of the assessment. It has been proven that, depending on the goals of program 

evaluation, one or another type of evaluation can be used. The main qualitative and 

quantitative methods of collecting and analyzing data are presented, the most widely 

used in evaluative research, namely: content analysis, descriptive statistics, cluster 

analysis, Case-study, quantitative economic analysis, SWOT- analysis, conceptual 

mapping, descriptive statistics, regression analysis, factor analysis, clustering. 

Based on the research findings it was proposed to pay attention to innovative 

tools for solving the issue under research, among which the introduction of key 

performance indicators (KPI - Key Performance Indicators) was proposed. KPI, in 

general terms, are quantitative indicators, have great potential for growth in use, since 

they are a socially constructed tool. But, if now the assessment of the effectiveness of 

government programs and policies is based on the results obtained, then in the process 

of applying KPI, it is necessary to take into account resources, process indicators used 

to obtain results, and performance indicators (effects caused by results). The use of 
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KPI can provide a significant increase in the efficiency and effectiveness of the work 

of state authorities and their ability to adapt to changes in the external environment. 

Keywords: public administration, evaluation, program, policy, efficiency. 

Постановка проблеми. Останнім часом у багатьох державах відбувається 

перетворення системи державного управління, які спрямовані на підвищення 

ефективності державної політики, що відповідає сучасним потребам суспільства. 

В процесі перетворень, що відбуваються, впроваджуються нові методи 

управління, одним з найважливіших серед яких є управління за результатами, 

що ґрунтується на оцінці ефективності державної політики і програм у всіх 

сферах державного регулювання. Схожі процеси відбуваються у Великобританії, 

США, Франції та інших країнах. Таке становище робить актуальним питання 

оцінки ефективності програм і державної політики як в зарубіжних країнах, так у 

вітчизняному просторі державного управління. Процес оцінки стає ключовим на 

етапі виявлення проблемних елементів системи державного управління і 

безпосередньо в процесі реформ, в якості одного з найважливіших нових 

впроваджуваних методів, у ході яких визначається достатня і необхідна роль і 

функції держави, розробляються і впроваджуються найбільш результативні 

методи державної політики, створюються системи контролю кінцевих 

результатів діяльності державних інститутів. 

Однією з основних причин гострої критики оцінки державних програм і 

політик виступають серйозні недоліки в діючих методиках обґрунтування 

ефективності їх реалізації. Узагальнено ці недоліки пов’язані з: існуючою на 

державному і регіональному рівнях управління практикою надання 

відповідальним виконавцям державних програм надлишкових повноважень при 

затвердженні таких методик; використанням нерепрезентативним оцінок 

ступеня досягнення планових значень цільових індикаторів державних програм; 

домінування формальних критеріїв оцінки якості управління програмами на 

відміну від підходів, апробованих у світовій практиці і орієнтованих на 

змістовний аналіз результатів діяльності; застосування тих алгоритмів 

розрахунку показників ефективності, що часто призводять до логічно 

суперечливих результатів оцінки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові розвідки з питання 

використання механізмів аналізу та оцінки державних програм почалися в США 

і деяких країнах Європи та пов’язані з іменами К. Левіна [1], Р. Тайлера [2] та 

інших. Пізніше теоретичну базу аналізу і оцінки програм в плані розвитку 

методів, ролі цінностей в оцінюванні, використання результатів оцінки для 

поліпшення програм розширили наукові праці М. Алкіна [3], Б. Гогвуда і Л. Гана 

[4], С. Нейджела [5],   М. Паттона [6],  П. Россі [7],  Е. Сачмана [8],    Д. Стафлбіма [9], 
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Х. Чена [10] та ін. 

В Україні тема аналізу і оцінки програм також ставала в центрі наукових 

дискурсів. На сьогодні є ряд наукових досліджень, присвячених методам оцінки 

державної політики і програм в різних галузях, практиці їх реалізації, оцінки 

результативності та обмеженості окремих методологій. Окремі автори 

публікують наукові праці, які розкривають не тільки питання методології 

аналізу і оцінки програм, але також присвячені вивченню практичних аспектів 

оцінювання програм, відповідно до вимог сучасного державного управління в 

Україні. Зокрема, можна відзначити роботи Ю. Кальниша [11], О. Новакової і 

Н. Пашиної [12], В.Тертички [13], В. Філіппової [14] та інших. 

Однак, на наш погляд, в експертному середовищі сьогодні недостатньо 

широко розгорнута дискусія про застосування державних програм і про оцінку 

їх ефективності, що відповідно викликає додаткового дослідження. 

У зв’язку з цим метою статті виступає теоретичний аналіз особливостей 

оцінки державних програм і політик в умовах сучасного державного управління. 

Виклад основного матеріалу. В цілому, основні підходи до оцінювання 

ефективності державних програм і політик можна об’єднати в такі напрямки: 

˗ метод аналізу витрат і вигід, який вимагає оцінки в грошовому 

еквіваленті всіх витрат і вигід від реалізації політики чи програми; 

˗ метод аналізу витрат і результативності, який не вимагає розрахунку в 

грошовому вираженні всіх соціальних ефектів, а дозволяє оцінити, скільки 

коштує одна одиниця результату, причому вартість одиниці результату і є 

показником ефективності; 

˗ метод інтегральної оцінки, сутність якого полягає в тому, що напрямкам 

реалізації програми присвоюються вагові коефіцієнти (основними напрямами 

інтегральної оцінки є цілі і завдання, планування, управління і моніторинг, 

результативність і ефективність). 

Оцінка реалізації програми «триває протягом усього терміну реалізації 

програми , і певним чином, є моніторингом і звітом про досягнуті результати 

програми в порівнянні із запланованими цілями» [15]. Аналіз наукової літератури 

доводить, що залежно від цілей оцінювання програм може бути використаний той 

чи інший вид оцінювання. Розглянемо більш детально класифікацію видів оцінки 

політик и програм, що дають науковці. 
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Таблиця 1 

Класифікаційні ознаки оцінювання політики і програм [16] 

І. Рівень аналіза 

Мікрорівень Мезорівень Макрорівень Метарівень 

Оцінка як обмежена в 

часі діяльність, що 

спрямована на 

створення продукту 

(послуги) 

Оцінка як сукупності 

заходів (дій), 

спрямованих на 

досягнення 

стратегічних і інших 

цілей 

Оцінка як інструмент 

спрямованої діяльності 

держави в різних сферах 

Мета-оцінювання як 

перевірка достатності 

використаних прийомів 

і методів оцінки для 

підсумкового висновку 

по об’єкту оцінки 

ІІ. Суб’єкт оцінювання 

Внутрішнє оцінювання Зовнішнє оцінювання 

Оцінка співробітниками органу виконавчої 

влади, що реалізує програму 

Оцінка з боку контролюючих органів або сторонніх 

організацій 

ІІІ. Етапи оцінювання політик і програм 

Визначення потенціалу 

оцінювання 

Попереднє оцінювання Проміжне оцінювання Узагальнююче 

оцінювання 

Аналіз контексту 

об’єкта оцінки, за 

допомогою якого 

визначається 

можливість 

проведення процедури 

оцінювання 

Аналіз якості 

закладеної проєктної 

ідеї до стадії її 

реалізації, попередня 

оцінка потенційних 

витрат, вигід і ефектів 

з метою коригування 

проєкту  

Аналіз в послідовності 

реалізованих стадій для 

поточного аналізу 

резервів збільшення її 

результативності та 

ефективності в процесі 

реалізації політик або 

програм 

Визначення ступеня 

досягнення 

поставлених цілей, 

ступеня впливу на 

соціально-економічне 

становище реципієнтів 

по завершенню  

IV. Цілі оцінювання

Оцінка, орієнтована на 

виконання завдань 

Оцінка, орієнтована на 

управління 

Оцінка, орієнтована на 

споживача 

Оцінка, орієнтована на 

розв’язання 

суперечностей 

Визначення ступеня 

виконання завдань, 

оцінка результативності 

програмних заходів 

Оцінка реалізації з 

точки зору 

оптимізації 

управлінських рішень 

Оцінка ступеня 

досягнення цілей з точки 

зору впливу (ефекту) на 

реципієнтів 

Прогнозна оцінка 

альтернативних 

варіантів реалізації 

політики або програми 

V. Зміст оцінювання

Оцінка 

потреби в 

політиці або 

програмах 

Оцінка 

потенціалу 

реалізації 

Оцінка 

результатів 

Оцінка 

ефективності 

Оцінка 

продуктив- 

ності 

Оцінка впливу 

Оцінка 

соціально-

економічних 

умов, що 

зумовили 

необхідність 

реалізації 

політики, 

програми 

Експертиза 

змісту і 

ресурсної 

забезпеченості 

програми з 

точки зору 

визначення 

ступеня 

відповідності 

фактичної 

діяльності з 

планами 

Визначення 

ступеня 

досягнення 

цільових 

показників, 

результатів 

Зіставлення 

результатів і 

ресурсного 

забезпечення 

Вимірювання 

позитивних 

результатів і 

інших благ, 

наданих 

програмою, в 

розрахунку на 

одного 

реципієнта 

Виявлення 

причинно-

наслідкових 

зв’язків між 

параметрами 

розвитку та 

політикою 

(програмними 

заходами), оцінка 

ступеня впливу 

політики, програми 

на соціально-

економічний 

розвиток території 

Отже,  застосування  різних  видів  оцінювання  вимагає і різних підходів до 
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 оцінювання та конкретизації ключових понять оцінювання – «результату» і 

«результативності», які в англомовній практиці звужуються за допомогою наступних 

розрізнень [17; 18]: 

˗    результат як форма конкретного ефекту від виконаної програми, проведеної 

політики або бюджетного процесу (outcome); як правило, під цією формою 

розуміються плановані та / або не плановані наслідки впливу суспільства державних 

органів – фактичні результати; 

˗  результат у вигляді соціального ефекту – конкретних товарів і послуг, які 

отримують громадяни від державних (муніципальних) організацій (output); 

˗  результативність / продуктивність / ефективність в цілому (performance) – 

сукупність параметрів, відповідно до яких можна дати оцінку результативності / 

продуктивності і / або ефективності діяльності державних або муніципальних органів; 

˗  вихідні дані, ресурси (input) – фінансові, людські, матеріальні, ті що 

використовуються для виробництва товарів і послуг державними органами для 

громадян; 

˗  непрямі впливу – очікувані і неочікувані – політики / програми на соціальну 

поведінку цільової групи та інших груп населення (impacts); 

˗  економічна ефективність (efficiency) – співвідношення корисного результату 

(ефекту) і обсягу використаних або витрачених для цього ресурсів, що виражає 

ступінь доцільності і раціональності здійснених витрат; 

˗  соціальна ефективність (effectiveness) – вираз того, яким чином ступінь в якій 

цілі можна вважати досягнутими відповідає ступеню, в якій зроблені витрати можна 

вважати економічними; 

˗  технічна ефективність (efficacy) – «внутрішня» ефективність програми, що 

виражає здатність відповідальних за її проведення і реалізацію державних органів 

мобілізувати свої ресурси. 

Рис.1. Взаємозвязок компонентів і видів оцінки [18] 
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Слід звернути увагу, що в основу оціночних досліджень можуть бути 

покладено якісні і/або кількісні методи політичного оцінювання. Однак учені 

зазначають, що основна проблема полягає в тому, що майже всі кількісні методи є 

також якісними [19]. Основні якісні та кількісні методи збору та аналізу даних, 

що найбільш широко застосовуються при проведенні оціночних досліджень, 

представлено нижче, утім варто звернути увагу, що кожен з цих напрямків 

оцінювання може бути доповнений певною кількістю спеціально розроблених 

оригінальних методів. 

1. Аналіз контекстів політичної програми: моніторинг ЗМІ, експертні

оцінки, експертні опитування. Серед методів аналізу даних варто застосовувати 

контент-аналіз, описову статистику, кластерний аналіз, Case-study. Це дозволить 

сформувати релевантні процедурі оцінювання соціальні та експертні «порядку 

денного», враховувати думку більшості стейкхолдерів; 

2. Аналіз сукупних витрат / вигод (за різними вірогідними сценаріями).

Серед методів аналізу даних варто застосовувати кількісний економічний аналіз. 

Це дозволяє додатково визначити сукупні монетизовані витрати і вигоди 

приватного і / або державного секторів (в залежності від напрямку політики) від 

«дії» політичної програми, в тому числі за різними вірогідними сценаріями. 

3. Структурування оцінки. Серед методів аналізу даних варто

застосовувати SWOT-аналіз, концептуальне картування. Це сприятиме виявленню 

сильних і слабких сторін, альтернативних можливостей і загроз та створенню 

наочних образів зміни ситуації в контексті політичного втручання. 

4. Вибіркове опитування представників «цільової аудиторії» та

проведення фокус-груп з її представниками. Серед методів аналізу даних 

доцільними будуть: описова статистика, регресійний аналіз, факторний аналіз, 

кластеризація. Застосування зазначених методів дозволяє виявити реакцію 

соціальних груп, на поведінку яких вплине реалізація політики/програми, 

створити «структуру переваг», провести «інвентаризацію» ризиків в тій формі, в 

якій вони відображаються в масовій свідомості і прогнозувати розвиток ситуації. 

Отже ми можемо констатувати, що загальновизнаної універсальної методики 

оцінки ефективності державних програм і політики сьогодні в нашій країні не 

існує, тому необхідно звернути увагу на інноваційні інструменти вирішення 

досліджуваного питання, серед яких ми вбачаємо упровадження ключових 

показників ефективності (KPI - Key Performance Indicators). На нашу думку, 

використання KPI здатне забезпечити значне підвищення результативності та 

ефективності роботи державних органів влади та їх здатності адаптуватися до 

змін зовнішнього середовища. 

Виділяються наступні види ключових показників: 

˗    KPI результату – скільки  і який результат справили; 
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˗    KPI витрат – скільки ресурсів було витрачено; 

˗    KPI функціонування – показники виконання (дозволяє оцінити 

відповідність процесу алгоритму реалізації); 

˗    KPI продуктивності – похідні показники, що характеризують 

співвідношення між отриманим результатом і часом, витраченим на його 

отримання; 

˗    KPI ефективності (показники ефективності) – це похідні показники, що 

характеризують співвідношення отриманого результату до витрат ресурсів. 

Тут варто звернути увагу, що при розробці показників процесу необхідно 

дотримуватися наступних правил: набір показників має містити мінімально 

необхідну їх кількість для забезпечення повноцінного управління процесом; 

кожен показник має бути вимірювальним; вартість вимірювання показника не 

повинна перевищувати управлінський ефект від використання даного показника. 

Багато вчених відзначають, що KPI, у загальному вигляді є кількісними 

показниками, що мають великий потенціал до зростання застосування, оскільки 

являють собою соціально сконструйований інструмент. Але, якщо зараз оцінка 

ефективності державних програм і політик заснована на отриманих результатах, 

то в процесі застосування KPI необхідно враховувати ресурси, індикатори 

процесу, що використовуються для отримання результатів, і показники 

результативності (ефекти, викликані результатами). 

Висновки. Підводячи підсумок проведеному теоретичному аналізу 

особливостей оцінки державних програм і політик в умовах сучасного 

державного управління можна зробити висновок, що на сьогоднішній день немає 

єдиного підходу і єдиної методики оцінювання. В Україні на сьогоднішній день 

відбувається поєднання двох основних видів: моніторинг поєднано з оцінкою 

ефективності державних програм / політик. Оцінювання ефективності вимагає 

упровадження нових інструментів, а саме ключових показників ефективності (KPI 

- Key Performance Indicators), використання яких вимагає врахування не тільки 

використовуваних ресурсів (входи), заходів (пропускну здатність), обсягів 

вироблених товарів (послуг) і досягнутих результатів, а й кількісну та якісну 

інформацію про динаміку розвитку державного сектора. Саме використання 

даного інструменту дозволить уніфікувати основні компоненти оцінки – 

результативність, ефективність і проводити ефективний аналіз «витрати-

ефективність». 
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АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ: ПРАВО ТА СПРОМОЖНІСТЬ 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню асоціацій органів місцевого 

самоврядування, що є формалізацією взаємодії органів публічної влади та 

підґрунтям відповідності діяльності органів місцевого самоврядування 

задекларованим ними цілям.  Право органів місцевого самоврядування при 

здійсненні повноважень створювати асоціації для виконання завдань, що 

становлять спільний інтерес, закріплено Європейською хартією місцевого 

самоврядування. Таке право закріплено на національному рівні європейських 

країн. В Україні питання асоціацій органів місцевого самоврядування 

регламентується спеціальним Законом України “Про асоціації органів місцевого 

самоврядування”. Асоціації мають за мету, в першу чергу, відстоювання інтересів 

своїх членів через діалог на загальнонаціональному та місцевому рівнях. 

Організаційно-правова форма є різною, незалежно від державного устрою, 

особливостей місцевого самоврядування. Право на асоціації реалізується в 

залежності від історії розвитку таких асоціацій. У цілому типовими 

характеристиками асоціацій є: добровільне та відкрите членство (як правило); 

правова регламентація діяльності статутними нормами; рівність права голосу, а 

рішення приймаються більшістю (як правило); добровільні членські внески; 

автономія і незалежність; добровільна робота та адвокація / представництво; 

можливість бути постачальниками послуг для своїх членів. Як правило, основна 

організаційна форма – юридичні особи. Організаційно-правове забезпечення 

розвитку асоціацій місцевого самоврядування в Україні має бути науково 

обґрунтований з урахуванням зарубіжної практики. Право на асоціації 

реалізується у спроможність за умови не лише достатнього правового 

регулювання, а й достатнім обсягом повноважень та належним ресурсним 

забезпеченням. Основними умовами спроможності асоціацій є не лише 

ефективність організаційно-правових засад, а й мотивація членів об`єднання та 
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співпраця членів в рамках асоціації. Важливим фактором є достатнє ресурсне 

забезпечення, ефективна кадрова політика. Спроможність асоціацій органів 

місцевого самоврядування напряму залежить від всієї системи державної 

політики та забезпеченні прав місцевого самоврядування на самовизначення щодо 

добровільного об`єднання органів місцевого самоврядування. 

Ключові слова: асоціації, органи місцевого самоврядування, спроможність, 

об`єднання, міжмуніципальна співпраця, повноваження. 
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ASSOCIATIONS OF LOCAL GOVERNMENT BODIES  

OF THE NATIONAL LEVEL: LAW AND CAPACITY 

 

Abstract. The article is devoted to the study of associations of local governments, 

which is a formalization of the interaction of public authorities and the basis for the 

compliance of local governments with their declared goals. The right of local self-

government bodies, in the exercise of their powers, to establish associations to carry out 

tasks of common interest is enshrined in the European Charter of Local Self-

Government. This right is enshrined at the national level of European countries. In 

Ukraine, the issue of associations of local self-government bodies is regulated by a 

special Law of Ukraine “On Associations of Local Self-Government Bodies”. 

Associations aim, first and foremost, to defend the interests of their members through 

dialogue at the national and local levels. The organizational and legal form is different, 

regardless of the state system, the features of local self-government. The right to 

association is exercised depending on the history of development of such associations. 

In general, the typical characteristics of associations are: voluntary and open 

membership (usually); legal regulation of statutory norms; equality of the right to vote, 

and decisions are made by a majority (usually); voluntary membership fees; autonomy 

and independence; voluntary work and advocacy / representation; the opportunity to be 

service providers for its members. As a rule, the main organizational form - legal 

entities. Organizational and legal support for the development of local self-government 

associations in Ukraine should be scientifically substantiated taking into account foreign 

practice. The right to association is realized in capacity under the condition not only of 

sufficient legal regulation, but also of the scope of powers and sufficient resources. The 

main conditions for the capacity of associations are not only the provision of 
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organizational and legal principles, but also the motivation of members to unite and the 

cooperation of members within the association. An important factor is sufficient 

resources, effective personnel policy. The ability of local self-government associations 

directly depends on the entire system of state policy and ensuring the rights of local 

self-government to self-determination in relation to the voluntary association of local 

self-government bodies. 

Keywords: associations, local governments, capacity, associations, inter-

municipal cooperation, powers. 

 

Постановка проблеми. Асоціації органів місцевого самоврядування в 

Україні мають статус місцевих та всеукраїнських та мають тривалу історію 

розвитку з перших років державної незалежності країни. Асоціації органів 

місцевого самоврядування є інституціюванням взаємодії органів публічної влади, 

є позитивним чинником забезпечення відповідності діяльності органів місцевого 

самоврядування задекларованим ними цілям. Саме тому подальший 

інстутиційний розвиток асоціацій місцевого самоврядування в Україні має бути 

обґрунтований зарубіжною практикою та змістом функцій, повноважень і 

повнотою організаційно-правового механізму діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання функціонування 

асоціацій органів місцевого самоврядування згадано у наукових працях                

М. Баймуратова, О. Батанова, В. Кампа, В. Кравченка, Н. Нижник, та ін. Вагомим 

внеском у дослідження засад міжмуніципального співробітництва є праці              

Г. Борща, А. Гука, О. Ігнатенка, В. Купрія, В. Толкованова. Питанням діяльності 

та повноважень асоціацій органів місцевого самоврядування присвячені окремі 

роботи І. Бодрової, С. Крушановського, П. Любченка, В. Полтавець, І. Сало та 

інш. Проте  потребують додаткового дослідження організаційно-правові засади 

діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування.  

Мета статті – право та спроможність асоціацій органів місцевого 

самоврядування національного рівня. 

Виклад основного матеріалу. В аналітичній доповіді Центру Разумкова 

“Конкурентоспроможність регіонів України: Стан і проблеми” визначено, що 

асоціації органів місцевого самоврядування є організаційно-правовою формою 

участі громадян в управлінні державою через обраних депутатів та посадових осіб 

органів місцевого самоврядування [1, с.15-19]. За висновками С. Крушановського, 

“інституціональне призначення асоціацій органів місцевого самоврядування 

пов'язане з певними суспільними потребами, для задоволення яких створюються 

організації з визначеними функціями, які, як правило, фіксуються у законодавстві 

у вигляді певних повноважень” [2, 82-83]. Аналізуючи характеристики асоціацій, 

як об’єднань органів місцевого самоврядування, І. Бодрова виокремлює 
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організаційні характеристики (добровільність; складну організаційну природу; 

членство публічно-владних органів; єдність структури; самоорганізація, 

саморегулювання та самоврядування; некомерційність діяльності; статус  

юридичної особи) та функціонально-цільові характеристики (це суб’єкти відносин 

місцевого самоврядування; мають публічно-правові інтереси членів; обмеження 

прав з вирішення питань місцевого значення, відсутність делегованих 

повноважень; утворення добровільних об’єднань не тягне будь-яких змін у 

системі місцевого самоврядування; функціонують за дозвільним принципом 

правового регулювання) [3]. 

У висновках аналізу особливостей організаційно-правового забезпечення 

діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування національного рівня в 

країнах Європейського Союзу, підготовленому швейцарсько-українським 

проектом “Підтримка децентралізації в Україні“ DESPRO серед іншого зазначено, 

що асоціації органів місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу 

мають достатнє нормативно-правове забезпечення власної діяльності [4]. В 

окремих країнах  (Австрійської Республіки, Федеративної Республіки Німеччини, 

Республіки Польщі, Португальської Республіки, Республіки Словаччини, 

Республіки Угорщини)  асоціації органів місцевого самоврядування закріплені у 

конституціях. Як правило, діяльність асоціацій регламентується національним 

законодавством. При цьому організаційно-правових засади деталізуються 

статутами з типовою регламентацією членства, прав та обов’язків членів;  

системи управління; компетенції, повноваження та способи їх реалізації; 

координація дій між членами; організаційне забезпечення роботи асоціації та її 

органів; контроль (самоконтроль) за діяльністю асоціації тощо. 

Асоціації мають за мету, в першу чергу, відстоювання інтересів своїх членів 

через діалог на загальнонаціональному та місцевому рівнях. Організаційно-

правова форма їх є різною, незалежно від державного устрою, особливостей 

місцевого самоврядування. Право на асоціації реалізується в залежності від історії 

розвитку таких асоціацій: ряд країн мають автономні асоціації на кожному із 

рівнів місцевого самоврядування, в інших – єдина асоціація, яка об’єднує органи 

місцевого самоврядування всіх рівнів. Також є практика подвійного членства та 

практика колективного (асоційованого) членства. Є складні ієрархічні утворення, 

коли «парасолькова» національна асоціація має у складі асоціації різного рівня 

місцевого самоврядування і водночас є складовою міжнаціональної структури. У 

цілому типовими характеристиками асоціацій є: добровільне та відкрите членство 

(як правило); правова регламентація діяльності статутними нормами; рівність 

права голосу, а рішення приймаються більшістю (як правило); добровільні 

членські внески; автономія і незалежність; добровільна робота та адвокація / 

представництво; можливість бути постачальниками послуг для своїх членів. Як 
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правило, основна організаційна форма – юридичні особи. Найпопулярнішим є 

об’єднання в асоціації первинної (базової) ланки місцевого самоврядування. 

Основною статтею доходів асоціацій є членські внески. Поширена практика 

залучення грантових коштів. В окремих країнах є практика співфінансування з 

державного бюджету певних програм асоціацій. А подекуди статути окремих 

асоціацій дозволяють надавати послуги своїм членам на платній основі. Для 

ефективного виконання власних повноважень важливим також є достатність 

інформаційних та комунікаціних ресурсів для забезпечення власної діяльності 

(вебсайти, сторінки у соціальних мережах, власні ЗМІ, умови для видавництва та 

ведення онлайн-діалогу зі своїми членами тощо).   

Право органів місцевого самоврядування об`єднуватись в асоціації 

закріплено в Європейській хартії місцевого самоврядування, ратифікованій 

Україною у 1997 році. Стаття 10 Хартії визначає: “1. Органи місцевого 

самоврядування мають право, здійснюючи свої повноваження, співробітничати та 

в межах закону створювати консорціуми з іншими органами місцевого 

самоврядування для виконання завдань, що становлять спільний інтерес. 2. Право 

органів місцевого самоврядування бути членом асоціації з метою захисту і 

заохочення їхніх спільних інтересів, а також бути членом міжнародної асоціації 

органів місцевого самоврядування визнається кожною державою. 3. Органи 

місцевого самоврядування мають право на умовах, які можуть бути передбачені 

законом, співробітничати з органами місцевого самоврядування інших         

держав“ [5]. 

Відповідно до статті 15 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного 

здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад 

можуть об'єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх 

добровільні об'єднання, які підлягають реєстрації відповідно до Закону 

України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань” [6].   

Закон України “Про асоціації органів місцевого самоврядування” від 16 

квітня 2009 року № 1275-VI врегульовує порядок створення та припинення 

вітчизняних асоціацій, їх права та обов'язки, врегульовує питання взаємодії 

органів державної влади з асоціаціями тощо. Частина 1 статті 1 цього Закону 

визначає асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання 

як добровільні неприбуткові об'єднання, створені органами місцевого 

самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, 

узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів 

територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку [7]. 

Відповідно    до    статті    3   Закону   в   Україні   асоціації   створюються   із  
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всеукраїнським та місцевим статусом. Але при цьому для створення асоціацій із 

всеукраїнськими статусом є умови об'єднання більше половини органів місцевого 

самоврядування відповідних територіальних рівнів. Місцева асоціація може бути 

створена не менш як трьома органами місцевого самоврядування.  

На сьогодні в Україні є чотири асоціації з всеукраїнським статусом: три – це 

асоціації органів місцевого самоврядування базового рівня, одна - асоціація 

районних та обласних рад.  Всеукраїнська асоціація органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України», заснована у 1992 році під назвою 

Асоціація Рад народних депутатів міст України базового рівня. Наприкінці 2002 

року її було прийнято до Ради європейських муніципалітетів та регіонів. За період 

1999-2001 роки було розбудовано мережу регіональних відділень асоціації, яких 

нині діє 25 у всіх регіонах України. Станом на грудень 2020 року асоціація 

налічує 909 членів (міста, селища і села, в яких проживає понад 80% населення 

України).  

 Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад зареєстрована у 

Міністерстві юстиції України у вересні 2009 року. Нині це перейменована 

Всеукраїнська асоціація громад, до складу якої входять сільські, селищні ради, що 

представляють більш як 8500 територіальних громад, та понад 80% населення, 

має 25 регіональних відділень та 7 виконавчих дирекцій в областях. 

Асоціація об`єднаних територіальних громад створена 25 листопада 2016 року. З 

моменту створення Асоціація вже об’єднала понад 490 нових громад з усіх 

регіонів України. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська 

асоціація районних та обласних рад», заснована у 1991 році  під назвою Асоціація 

поріднених міст України, є майже ровесницями української незалежності. З того 

часу значних змін також зазнало нормативно-правове підґрунтя регламентації 

діяльності асоціації органів місцевого самоврядування, створювались асоціації 

різного статусу.   

Повноваження асоціацій органів місцевого самоврядування визначені у 

статті 14 цього Закону. Відповідно до частини 2 статті 17 цього Закону однією з 

основних форм взаємодії асоціацій з державним органами є окрім іншого правові 

основи проведення консультацій асоціацій з органами виконавчої влади з питань, 

зокрема, підготовки проекту закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік. За асоціаціями закріплено право ініціювання консультацій з 

Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України з 

питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку. Участь у 

консультаціях гарантується і для місцевих асоціацій та регіональних відділень 

всеукраїнських асоціацій з місцевими органами виконавчої влади. Важливим є 

право надання висновків асоціацій до проектів нормативно-правових актів з 
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питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку (як всеукраїнськими 

асоціаціями Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 

України, центральним органам виконавчої влади, так і місцевими асоціаціями та 

регіональними відділеннями всеукраїнських асоціацій місцевим органам 

виконавчої влади). 

Право на асоціації як таке не забезпечує спроможність. Важливим є 

достатній обсяг  повноважень, ефективний механізм їх реалізації та належне 

ресурсне забезпечення. 

В. Полтавець зазначає, що “існують три умови для належного 

функціонування асоціації: чітке розуміння переваг міжмуніципального 

співробітництва для муніципалітетів; політична користь для політики 

міжмуніципального співробітництва з боку керівництва асоціації; достатні 

фінансові ресурси та кваліфікована кадри” [8].  У своїй доповіді “Роль асоціацій 

органів місцевого самоврядування - європейський досвід“ Магнус Ліллестрьом, 

експерт SKL International визначив, що “завдання, які, як правило, беруть на себе 

асоціації органів місцевого самоврядування, можна розділити на три групи: 

1. Посилення потенціалу своїх членів шляхом розповсюдження інформації

(включаючи роз’яснення відповідного законодавства), консультативні послуги, 

розробка методик та інструментів, діяльність з розбудови інституційного 

потенціалу тощо. 

2. Представлення та захист інтересів своїх членів перед органами державної

влади. Зазвичай це робиться як за допомогою структурованих, так і неформальних 

консультацій, петицій, участі в робочих групах, що розробляють відповідне 

законодавство тощо. 

3. Забезпечення платформи для своїх членів для обміну досвідом та

передовими практиками та створення культури, яка дає змогу членам узгоджувати 

спільні позиції з питань, що стоять на порядку денному держави, тобто мати 

можливість говорити в один голос” [9]. 

Висновки. Отже, право органів місцевого самоврядування при здійсненні 

повноважень створювати асоціації для виконання завдань, що становлять 

спільний інтерес, закріплено Європейською хартією місцевого самоврядування. 

Таке право закріплено на національному рівні європейських країн. В Україні 

питання асоціацій органів місцевого самоврядування регламентується 

спеціальним Законом України “Про асоціації органів місцевого самоврядування”. 

Основними умовами спроможності асоціацій є не лише забезпечення 

організаційно-правових засад, а й мотивація членів до об`єднання та співпраця 

членів в рамках асоціації. Важливим фактором є достатнє ресурсне забезпечення, 

ефективна кадрова політика. Спроможність асоціацій органів місцевого 

самоврядування напряму залежить від всієї системи державної політики та 
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забезпеченні прав місцевого самоврядування на самовизначення щодо 

добровільного об`єднання органів місцевого самоврядування. 
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Анотація. В статті проаналізовано сутність та механізми державного 

управління якістю загальної середньої освіти. Систематизовано та узагальнено 

поняття якості загальної середньої освіти як однієї з центральних категорій науки 

державного управління; визначено її сутність. Розглянуто основні механізми 

державного управління якістю загальної середньої освіти України як одного з 

пріоритетних напрямів освітньої політики. Визначено, що управління якістю 

загальної середньої освіти як соціальний процес конструюється діями державних 

органів залежно від структурних умов та схем самоорганізації. Зазначено, що 

механізмами державного управління якістю загальної середньої освіти виступає 

певна структура системи державного управління якістю загальної середньої 

освіти із певною сукупністю процесів, закономірностей, з яких і складається 

система управління як соціальне і суспільно-політичне явище.  

Запропоновано авторське визначення механізмів державного управління 

якістю загальної середньої освіти. Це засоби, практичні заходи, які здійснюють 

органи управління, задля надання якісної освіти учням, щоб результати їх 

навчання відповідали критеріям вказаним в державних стандартах. 

Зазначено, що сучасний стан державного управління системою освіти 

характеризується процесом децентралізації. Він полягає в тому, що державні 

органи розробляють стратегічні напрямки розвитку, а регіональні та місцеві 

органи вирішують конкретні організаційні, фінансові, кадрові, матеріальні 

проблеми.  

Автором наголошено, що механізми державного управління якістю 

представляють собою сукупність процесів, процедур та технологій взаємодії 

суб'єктів державного управління й місцевого самоврядування. Розглянуто деякі 

механізми управління якістю загальної середньої освіти, а саме: ліцензування, 

моніторинг освіти, атестація та сертифікація педагогічних працівників, 

підвищення кваліфікації, інституційний аудит, тощо. 
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MECHANISMS OF PUBLIC QUALITY  

MANAGEMENT OF GENERAL SECONDARY EDUCATION 

Abstract. The article analyzes the essence and mechanisms of state quality 

management of general secondary education. The notion of quality of general secondary 

education as one of the central categories of public administration science is 

systematized and generalized; its essence is defined. The main mechanisms of state 

management of the quality of general secondary education in Ukraine as one of the 

priority areas of educational policy are considered. It is determined that the quality 

management of general secondary education as a social process is constructed by the 

actions of state bodies depending on the structural conditions and schemes of self-

organization. It is noted that the mechanisms of public quality management of general 

secondary education is a certain structure of the public quality management system of 

general secondary education with a certain set of processes, patterns, which make up the 

management system as a social and socio-political phenomenon. The author's definition 

of mechanisms of state management of quality of general secondary education is offered. 

These are tools, practical measures taken by government agencies to provide 

quality education to students so that their learning outcomes meet the criteria specified 

in state standards. It is noted that the current state of public administration of the 

education system is characterized by the process of decentralization. 

It consists in the fact that state bodies develop strategic directions of development, and 

regional and local bodies solve concrete organizational, financial, personnel, material 

problems. The author emphasizes that the mechanisms of public quality management 

are a set of processes, procedures and technologies of interaction between public 

administration and local government. 

Some mechanisms of quality management of general secondary education are 

considered, namely: licensing, monitoring of education, attestation and certification of 

pedagogical workers, advanced training, institutional audit, etc. 

Keywords: public administration, mechanisms of public administration, general 

secondary education, public quality management of general secondary education. 

Постановка  проблеми.  Питання   розвитку   загальної   середньої  освіти є 
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досить актуальною проблемою сьогодення. Пріоритетним завданням державної 

політики в галузі освіти є забезпечення високої якості освіти, заснованої на 

фундаментальності знань та розвитку творчих компетентностей учнів відповідно 

потребам особистості, суспільства й держави, безпеки освітнього процесу та 

забезпечення здоров'я дітей за умови постійного розвитку професійного 

потенціалу працівників освіти. При цьому все більш очевидними і актуальними 

стають механізми, що забезпечують реалізацію нових вимог до якості загальної 

освіти в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням механізмів 

державного управління займались такі вчені, як В. Авер’янов, Г. Атаманчук, 

В. Бакуменко, Ю.Древаля, В. Князев, В.Кравченко, Н. Нижник, В. Рижих,

І. Розпутенко, В. Шамрай, О. Шапоренко та ін. 

Наукові праці у сфері державного управління освітою мають Л. Гаєвська,    

Д. Дзвінчук, В. Луговий, Т. Лукіна, О. Матвієнко, Л. Паращенко, В. Огаренко, 

І. Семенець-Орлова, В. Шилова та ін.. 

Мета статті є визначення комплексу механізмів державного управління 

якістю загальної середньої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний зміст вимог до якості загальної 

освіти визначається, в першу чергу, споживачами і зацікавленими сторонами 

освітніх послуг. Споживачами освітніх послуг є учні та їх батьки, а також 

держава, установи професійної освіти, ринок праці і, при певних умов, бізнес-

товариство. 

Ключові напрями й принципи розвитку освіти відображені в нормативно-

правових документах державної освітньої політики. На думку Д. Дзвінчука, серед 

них виділяють наступні: рівний доступ до якісної освіти; особлива увага до 

навчальних результатів; розширення засобів і форм освіти; інформатизація 

навчання, зміцнення партнерських відносин навчального закладу і педагогів з 

громадою і соціумом в цілому [1]. 

Законодавство України про загальну середню освіту складається з 

Конституції України [2], Закону України “Про освіту”[3], “Про повну загальну 

середню освіту” [4], інших актів законодавства у сфері освіти і науки та 

міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку [5]. 

Управління якістю загальної середньої освіти як соціальний процес 

конструюється діями державних органів залежно від структурних умов та схем 

самоорганізації. Варто наголосити, що у 2020 році було прийнято Закон України 

“Про повну загальну середню освіту” що дало змогу системі управління якістю 

загальної середньої освіти відтворювати існуючу структуру і змінюватися під 

впливом зовнішніх і внутрішніх впливів. Необхідно зазначити, що якість освіти 

прямо залежить від функціонування державних механізмів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Розглянемо поняття “механізми державного управління”. На думку 

В. Кравченка це “cпособи розв’язання суперечностей явища чи процесу в 

державному управлінні, послідовна реалізація дій, які базуються на 

основоположних принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з 

використанням відповідних їй форм і методів управління” [6, c. 421]. 

Варто наголосити, що якщо йде мова про загальну середню освіту, то під цим 

терміном ми розуміємо систематизовану та передбачену відповідними 

державними стандартами сукупність результатів навчання і компетентностей, 

здобутих особою на рівнях початкової, базової середньої та профільної середньої 

освіти. Отже, якість загальної середньої освіти – це відповідність результатів 

навчання, тобто знання, отримані учнем на відповідних рівнях загальної середньої 

освіти відповідно до критеріїв державних стандартів. 

Детально зупинимось на понятті “механізми державного управління в 

загальній середній освіті”. Воно зафіксовано в “Енциклопедичному словнику з 

державного управління” та визначається як “практичні заходи, засоби за 

допомогою яких реалізуються державноуправлінський вплив на галузь шкільної 

освіти. Також виділено такі основні групи цих механізмів, а саме: правові; 

організаційні, фінансово-економічні; кадрові; соціальні; мотиваційні; 

матеріально-технічні, інформаційні; управління інноваційним розвитком, 

управління якістю [6, с. 421]. 

Механізмами державного управління якістю загальної середньої освіти, 

також, слід зазначити, виступає певна структура системи державного управління 

якістю загальної середньої освіти із зазначеною сукупністю процесів, 

закономірностей, з яких і складається система управління як соціальне і 

суспільно-політичне явище.  

До державних органів із забезпечення якості освіти входять органи 

виконавчої влади та його територіальні органи, спеціально уповноважені 

державою органи, які здійснюють зовнішнє оцінювання якості освіти у галузі 

загальної середньої освіти належить органам управління та установам, установи 

що здійснюють зовнішнє незалежне оцінювання, місцеві державні адміністрації та 

органи місцевого самоврядування, акредитовані професійні асоціації, інші 

акредитовані юридичні особи, які самостійно оцінюють якість освіти та освітню 

діяльність навчальних закладів [4]. 

Необхідно звернути увагу, що система забезпечення якості у сфері загальної 

середньої освіти формується відповідно до Закону України “Про освіту” , та 

містить такі складові: 

 внутрішня система забезпечення якості освіти в закладах освіти; 

 система зовнішнього забезпечення якості освіти; 

 система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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 здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти [3]. 

Отже, механізми державного управління якістю загальної середньої освіти 

представляють комплекс процесів, процедур та технологій взаємодії суб'єктів 

державного управління й місцевого самоврядування. Механізми можемо 

розділити на два види: зовнішні – що задають порядок діяльності будь-якому 

об'єкту, та внутрішні.  

Зовнішні механізми виконують сполучну функцію між діяльністю державних 

та громадсько-управлінських структур. 

Розглянемо внутрішні механізми якості освіти, вони формуються навчальним 

закладом і включають механізми забезпечення академічної чесності, порядок 

виявлення та встановлення фактів її порушення, види відповідальності педагогів і 

учнів за конкретні порушення академічної чесності. Керівник та інші педагогічні 

працівники закладу освіти забезпечують дотримання принципів академічної 

доброчесності згідно своєї компетентності. 

Іншим механізмом державного управління якістю загальної середньої освіти 

є державні стандарти. Вони розроблені та затверджені для відповідних рівнів 

освіти: для початкової, базової середньої та спеціалізованої середньої освіти, а 

також містять вимоги до результатів навчання учнів в освітніх секторах. Вони 

описують загальне навантаження учнів на відповідному рівні повної загальної 

середньої освіти. 

Слід зазначити, що рішення задач ліцензування та акредитації освітніх 

установ, вдосконалення педагогічного корпусу, організації системи дистанційної 

освіти є забезпеченням сучасної організації та якістю у сфері загальної середньої 

освіти. 

Варто наголосити освітні установи можуть проводити освітню діяльність на 

певному рівні загальної середньої освіти на підставі ліцензії. Ліцензія видається 

спеціальним органом, що ліцензує відповідно до вимог Закону України “Про 

ліцензування видів господарської діяльності” [7]. 

Інституційний аудит як механізм державного управління якістю середньої 

освіти є комплексною зовнішньою перевіркою і оцінку освітніх та управлінських 

процесів закладу загальної середньої освіти, які повинні забезпечувати його 

ефективну роботу і забезпечити сталий розвиток. Проводиться аудит не тільки з 

метою оцінки , а й з визначення рекомендацій задля якості освітньої діяльності 

навчального закладу. Ці рекомендації пропонуються засновнику установи 

загальної середньої освіти задля: 

 підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти; 

 приведення освітніх і управлінських процесів відповідно умовам 

ліцензування. Це ґрунтується на процедурі проведення інституційного аудиту, яка 
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затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки та 

подається центральним органом виконавчої влади [4, 8]. 

Зовнішнє незалежне оцінювання є однією з форм оцінювання результатів 

навчання, здобутих учнями на рівнях базової чи профільної середньої освіти. 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання, можуть використовуватися для 

зарахування до ліцеїв та інших закладів освіти, що забезпечують здобуття 

профільної середньої освіти.  

Істотний вплив на якість освіти надають педагогічні кадри. Це вплив 

визначається цілою низкою чинників: рівнем освіти, завантаженістю вчителя, 

стажем педагогічної діяльності, ступенем мотивації. Завантаженість впливає на 

якість професійної діяльності, можливість забезпечення індивідуального підходу 

до учнів, самостійного підвищення кваліфікації. 

Задля забезпечення здобуття фахових компетентностей спеціалізованої 

освіти педагогами, проводиться атестація педагогічних працівників. За її 

результатами визначається відповідність педагогічного працівника займаній 

посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна категорія та може бути 

присвоєне педагогічне звання [9].  

Якщо мова йде про сертифікацію педагогічних працівників, то вона 

проводиться з метою виявлення та заохочення педагогічних працівників з 

високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками навчання і 

новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. 

Слід відмітити, що ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-

технічне) забезпечення якісної освіти є провідним інструментом забезпечення 

якісної освіти сьогодення.  

Матеріально-технічне забезпечення пов'язано з наявністю обладнаних 

кабінетів: фізики, хімії, біології, спортивних і актових залів, оснащенням 

освітнього процесу лабораторним обладнанням, робототехнікою, засобами 

інформатизації, забезпеченням доступу до мережі Інтернет, надання доступу до 

публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, надання електронних 

підручників та інших мультимедійних навчальних.  

Важливо зазначити, що сучасний стан державного управління системою 

освіти характеризується процесом децентралізації. Він полягає в тому, що 

державні органи розробляють стратегічні напрямки розвитку, а регіональні та 

місцеві органи вирішують конкретні організаційні, фінансові, кадрові, матеріальні 

проблеми. Втім зазначений поділ відповідальності характерний для державних 

структур управління. З метою демократизації цього процесу поряд з державними 

створюються громадські органи управління системою освіти. Вони складаються з 

представників педагогічного, учнівського колективів, батьків та громадськості. 

Найважливішою ознакою громадського характеру управління системою освіти, 
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крім створення колегіального органу управління, є роздержавлення (створення 

недержавних навчальних закладів) і диверсифікованість освітніх установ [10].  

Також, в якості внутрішнього механізму в державному управлінні діє 

соціальна інформатизація, що виражається громадською думкою, і активною 

соціальною позицією громадян. Розглянемо внутрішній механізм, що стосується 

збору інформації та розвитку ініціативи і соціальної свідомості населення: 

моніторинг, проведення зборів громадськості, опитування, волонтерські акції, 

розвиток партнерських відносин і т.д.  

Моніторинг як систематичне відстеження процесів або тенденцій з метою 

своєчасної оцінки ситуації для коригування дій в процесі досягнення мети. 

Сутність концепції моніторингу полягає в синхронності процесів спостереження, 

вимірювання, вироблення на цій основі нових знань про стан об'єкта та подальші 

моделювання, прогнозування та прийняття відповідних управлінських рішення. 

Освітній моніторинг функціонально пов'язаний з усіма етапами управління, 

утворюючи з ними замкнутий цикл регулювання [9].  

Висновок. Таким чином, розглянувши механізми, виділимо, що вони 

полегшують процедуру оцінки якості загальної середньої освіти. Така оцінка 

забезпечує зворотній зв’язок, необхідний для прийняття управлінських рішень в 

цілях сталого функціонування та розвитку системи освіти. Механізми державного 

управління якістю представляють собою сукупність процесів, процедур та 

технологій взаємодії суб'єктів державного управління й місцевого 

самоврядування. Отже, механізми державного управління якістю загальної 

середньої освіти – це засоби, практичні заходи, які здійснюють органи управління 

в галузі загальної середньої освіти, задля надання якісної освіти учням, щоб 

результати їх навчання на відповідних рівнях відповідали критеріям державним 

стандартів. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 

КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Анотація. У статті систематизовані підходи до поняття «кадрова безпека». 

З’ясовано, що поняття кадрової безпеки аналізують вчені-економісти разом з тим 

мало приділено увагу кадровій безпеці в системі публічного управління. 

Обґрунтовано, що кадрова безпека в системі публічного управління – це 

сукупність механізмів,інструментів методів, спрямованих на мінімізацію або 

ліквідацію загроз та небезпек в системі кадрової політики. Кадрова безпека 

системи публічного управління є основою національної безпеки України. На нашу 

думку, якість кадрового потенціалу будь-якої сфери публічного управління 

впливає на державно-управлінські рішення, які приймаються у цій сфері 

публічного управління, а тому впливають і на саму безпеку. Без кадрів неможливо 

уявити будь-яке рішення, формування та реалізацію нормативно-правових актів 

України. Тому, саме кадрова безпека є основою національної безпеки. До 

складових кадрової безпеки системи публічного управління відносяться: 

персонал; основні загрози (зовнішні та внутрішні); механізми забезпечення 

кадрової безпеки (відбір кадрів; мотивація; підготовка та підвищення кваліфікації; 

адаптація; кар’єрне зростання тощо); методи забезпечення кадрової безпеки 

(соціально-економічні;  психологічні; адміністративні; організаційні; 

дисциплінарні; інформаційні); суб‘єкти забезпечення кадрової безпеки  

До основних принципів кадрової безпеки в системі публічного управління 

слід віднести: системність; терміновість; надійність; законність; економічність; 

комунікативність; відкритість та приватність; професіоналізм; незалежність. 

Обґрунтовано, що кадрова безпека в системі публічного управління реалізує 

ряд функцій у тому числі: організаційну – планування потреб і джерел 

комплектування персоналу; соціально-економічну – забезпечення  комплексу 

умов і факторів, спрямованих на раціональне закріплення й використання 

персоналу; відтворювальну – забезпечення розвитку персоналу; комунікаційну – є 

основою забезпечення діяльності пубічлного управління; формування системи 

розвитку   персоналу   з   урахуванням   вимог  сучасного публічного управління; 
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формування системи національної безпеки. 

Ключові слова: публічне управління, кадрова безпека, кадрова політика, 

кадрова безпека в системі публічного управління, принципи кадрової безпеки. 
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SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION 

OF PERSONNEL SECURITY IN THE SYSTEM OF PUBLIC 

ADMINISTRATION 

 

Abstract. The article systematizes the approaches to the concept of "personnel 

security". The author found that the concept of personnel security is analyzed by 

economists, however, little attention is paid to personnel security in the system of public 

administration. The article substantiates that personnel security in the system of public 

administration is a set of mechanisms, tools and methods aimed at minimizing or 

eliminating threats and dangers in the system of personnel policy. Personnel security of 

the public administration system is the basis of national security of Ukraine. In our 

opinion, the quality of human resources in any area of public administration affects 

public administration decisions made in this area of public administration, and therefore 

affect security itself. Without personnel, it is impossible to imagine any decision, 

formation and implementation of regulations of Ukraine. Therefore, personnel security 

is the basis of national security. The components of personnel security of the public 

administration system include: staff; main threats (external and internal); mechanisms 

for ensuring personnel security (personnel selection; motivation; training and advanced 

training; adaptation; career growth, etc.); methods of ensuring personnel security (socio-

economic; psychological; administrative; organizational; disciplinary; information); 

personnel security entities. 

The main principles of personnel security in the system of public administration 

should include: systematic; urgency; reliability; legality; economy; communicativeness; 

openness and privacy; professionalism; independence. 

Personnel security in the system of public administration implements a number of 

functions, including: organizational - planning the needs and sources of staffing; socio-

economic - providing a set of conditions and factors aimed at the rational consolidation 

and use of personnel; reproductive - ensuring staff development; communication - is the 

basis for ensuring the activities of public administration; formation of a system of 

personnel development taking into account the requirements of modern public 

administration; formation of the national security system. 
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Постановка проблеми. Кадри відіграють важливу роль в системі публічного 

управління. Від їх якості, професіоналізму, оновлення та розвитку залежить якість 

всієї системи публічного управління, якість проведення реформування, якість та 

ефективність нормативно-правових рішень та державно-управлінських рішень.  

Тому тема щодо забезпечення кадрової безпеки в системі публічного 

управління є важлива та актуальна. 

Кадрова безпека – це основа забезпечення сучасного суспільства 

професійними кадрами, постійне оновлення кадрового потенціалу, розвиток та 

модернізація кадрів. 

Аналіз останніх публікацій. Кадрова безпека, система формування кадрової 

безпеки часто розглядається науковцями як частина економічної безпеки 

підприємства та визначається з урахуванням економічних категорій. Хоча кадрова 

безпека є основою національної безпеки України. 

Понятійно-категоріальний апарат кадрової безпеки, у тому числі кадрової 

безпеки в системі публічного управління аналізують Б. Городницький,                  

Є. Горовіца, та науковців Л. Балабанов, О. Бандурко, Т. Васильців, В. Данюк, 

Ф. Євдокімов, О. Кириченко, Г. Козаченко, І. Мігус, Л. Миронов, В. Мутіян,         

В. Панченко, О. Пархоменко-Куцевіл, В. Петюх, С. Цимбалюк, та ін.  

Так, О. Пархоменко-Куцевіл здійснила спробу систематизувати наукові 

підходи до кадрової безпеки державному управлінні [1]. 

Разом з тим, відсутні системі підходи до визначення ролі кадрової безпеки в 

системі національної безпеки. 

Метою дослідження є систематизація наукових підходів до визначення 

кадрової безпеки в системі публічного управління. 

Виклад основного матеріалу. Кадрову безпеку в системі публічного 

управління можна розглядати у вузькому та широкому змістах. У вузькому змісті 

– це захист персоналу, забезпечення його розвитку, самореалізації, 

самовдосконалення. У широкому змісті – це сукупність методів, механізмів, 

прийомів, які забезпечують захищеність самої системи публічного управління від 

загроз непрофесіоналізму, деструктивного професіоналізму, збільшення кількості 

клановиків, осіб, які мають певні особисті зв’язки та ін. [1]. 

Кадрова безпека – це: 

- процес запобігання негативним впливам на економічну безпеку 

підприємства за рахунок ризиків і загроз, пов’язаних із персоналом, його 

інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами у цілому [2]; 

-  правове та інформаційне забезпечення процесу управління персоналом: 

вирішення правових питань трудових відносин, підготовка нормативних 
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документів, що їх регулюють, забезпечення необхідною інформацією всіх 

підрозділів управління персоналом [3]; 

- процес запобігання негативним діям на безпеку підприємства за рахунок 

усунення ризиків та загроз, пов’язаних з інтелектуальним потенціалом та 

трудовими відносинами у цілому [4]; 

- беззбитковістю трудових відносин підприємства, метою якої є досягнення 

максимальної стабільності функціонування фірми, а також створення основи і 

перспективи росту для виконання її основних завдан[5]; 

- генеральний напрям кадрової роботи, сукупність принципів, методів, форм 

організаційного механізму з опрацювання цілей, завдань, спрямованих на 

збереження, зміцнення й розвиток кадрового потенціалу, на створення 

відповідального і високопродуктивного згуртованого колективу, здатного вчасно 

реагувати на постійно мінливі вимоги ринку з урахуванням стратегії розвитку 

організації [6]; 

- забезпеченість підприємства кадровими ресурсами, формування ефективної 

системи управління персоналом та комунікативної політики. Інтелектуальний 

складник не може існувати поза межами кадрової безпеки, оскільки становить її 

частину [7]; 

- сукупність соціально-економічних, управлінських, соціальних та 

психологічних процесів, скерованих на убезпечення діяльності підприємства від 

загроз, зумовлених людським чинником [8]; 

- складова системи економічної безпеки підприємства, метою якої є 

ефективне економічне функціонування підприємства, повинна розглядатись через 

свою економічну сутність, виходити зі створення доданої вартості, додаткових 

цінностей, розглядатись у ланцюгу створення цінності, а також базуватись на 

процесному підході, бути інтегрованою у систему управління персоналом за 

рахунок мінімізації ризиків та попередження загроз, які пов’язані з ним та 

максимізацією його корпоративної соціально-економічної ефективності [9]. 

Таким чином, кадрова безпека в системі публічного управління – це 

сукупність механізмів,інструментів методів, спрямованих на мінімізацію або 

ліквідацію загроз та небезпек в системі кадрової політики. 

До основних складових кадрової безпеки системи публічного управління 

відносяться: персонал; основні загрози (зовнішні та внутрішні); механізми 

забезпечення кадрової безпеки (відбір кадрів; мотивація; підготовка та 

підвищення кваліфікації; адаптація; кар’єрне зростання тощо); методи 

забезпечення кадрової безпеки (соціально-економічні;  психологічні; 

адміністративні; організаційні; дисциплінарні; інформаційні); суб‘єкти 

забезпечення кадрової безпеки [1; 5]. 

Кадрова безпека є основою національної безпеки та її фундаментом (рис.1). 
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Рис. 1. Місце кадрової безпеки у структурі системи національної безпеки 

України. 

 

На нашу думку, якість кадрового потенціалу будь-якої сфери публічного 

управління впливає на державно-управлінські рішення, які приймаються у цій 

сфері публічного управління, а тому впливають і на саму безпеку. Без кадрів 

неможливо уявити будь-яке рішення, формування та реалізацію нормативно-

правових актів України. Тому, саме кадрова безпека є основою національної 

безпеки. 

До основних принципів кадрової безпеки в системі публічного управління 

слід віднести: 

1. Системність. Принцип системності означає, що в системі публічного 

управління повинна функціонувати система кадрової безпеки, за якої буде 

зберігатися режим захищеності для всіх складових публічного управління: 

система закладів, організаційну структуру, персонал, інформаційну складову, 

фінансову складову тощо. Таким чином, система безпеки повинна бути всебічно 

задовільною для того, щоб гарантувати захист публічного управління як 

зсередини, так і за його межами.  

2. Терміновість. Принцип терміновості передбачає, що система кадрової 

безпеки вимагає такої побудови, за якої вона могла б розрізняти на початкових 

етапах всілякі аномальні відхилення в процесі функціонування публічного 

управління, брати участь в усуненні їх негативного впливу і, як наслідок, 

заподіяння шкоди.  

3. Надійність. Принцип надійності передбачає, що система кадрової безпеки 

повинна ґрунтуватися на тому, щоб постійно забезпечувати захист інтересів 

системи публічного управління в сучасних глобалізаційних умовах розвитку 

світового суспільства.  

4. Законність. Усі вжиті заходи щодо забезпечення кадрової безпеки повинні 

спиратися на чинне законодавство та нормативно-правові документи України.  
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Кадрова безпека України 

Фінансова 

безпека 

Економічна 

безпека 

Екологічна 

безпека 

Інформаційна 

безпека 

Соціальна 

безпека 
Продовольча 

безпека 

Військова 

безпека 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

 

56 

5. Економічність. Принцип економічності передбачає раціональний розподіл 

витрат на забезпечення кадрової безпеки таким чином, щоб обсяг витрат був 

економічно раціональним і не виходив за межі рівня економічного сенсу його 

використання.  

6. Комунікативність. Для збереження режиму захищеності системи в 

інтересах кадрової безпеки варто, щоб зусилля всіх осіб, які її забезпечують, були 

взаємопов’язаними. Тобто всі суб’єкти цього процесу повинні взаємодіяти один з 

одним, точно знати та виконувати свої обов’язки і повноваження.  

7. Відкритість та приватність. Деякі способи, методи і засоби забезпечення 

кадрової безпеки повинні бути негласними, з якими може бути ознайомлене лише 

тісне коло фахівців, що працюють з конфіденційною інформацією і системі 

публічного управління. Такі заходи можуть зробити кардинальний вплив на 

боротьбу з внутрішніми і зовнішніми загрозами, вчасно запобігати негативним 

чинникам, які можуть призвести до дестабілізації господарської діяльності 

підприємства. Проте, сукупність базових заходів повинна бути відома всім 

службовцям та громадянам України [10].  

8. Професіоналізм. Передбачає, що в системі публічного управління 

працюють лише професійні державні службовців та інші фахівці. 

9. Незалежність, яка передбачає, що система кадрової безпеки незалежно від 

політичних впливів та на неї не впливають політичні пріоритети провладних 

партій, посадових осіб. 

Кадрова безпека в системі публічного управління реалізує ряд функцій у 

тому числі: 

- організаційну – планування потреб і джерел комплектування персоналу; 

- соціально-економічну – забезпечення  комплексу  умов  і  факторів, 

спрямованих на раціональне закріплення й використання персоналу; 

- відтворювальну – забезпечення розвитку персоналу [8]; 

- комунікаційну – є основою забезпечення діяльності публічного управління; 

- формування системи розвитку персоналу з урахуванням вимог сучасного 

публічного управління; 

- формування системи національної безпеки. 

Висновки. У статті систематизовані підходи до поняття «кадрова безпека». 

З’ясовано, що поняття кадрової безпеки аналізують вчені-економісти разом з тим 

мало приділено увагу кадровій безпеці в системі публічного управління. 

Обґрунтовано, що кадрова безпека в системі публічного управління – це 

сукупність механізмів,інструментів методів, спрямованих на мінімізацію або 

ліквідацію загроз та небезпек в системі кадрової політики. До основних 

принципів кадрової безпеки в системі публічного управління слід віднести: 
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системність; терміновість; надійність; законність; економічність; 

комунікативність; відкритість та приватність; професіоналізм; незалежність. 
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ЗНАЧЕННЯ ІВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМУВАННІ 

ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ 

Анотація. В статті розглянуті такі поняття як «івент-захід», «івент-

діяльність», «івент-менеджмент». Івент-захід – це унікальна подія, що 

створюється в процесі івент-діяльності, яка, в свою чергу, вимагає специфічного 

менеджменту. Івент-менеджмент представляє собою процес розробки, управління 

і контролю за проектом, що здійснюється підготовленими фахівцями. Сьогодні в 

Україні простежується тенденція до активізації професіоналізації івент-діяльності 

і процесу формування івент-менеджерів як особливої професійної групи. 

Професіоналізація івент-діяльності включає в себе три етапи: 1) пізнавальну 

інституціоналізацію, 2) організаційну інституціоналізацію і професійну 

інституціоналізацію. На нашу думку, вітчизняна івент індустрія знаходиться на 

другому етапі - це етап формування правил, норм професійної діяльності, вимог 

до фахівців і їх поширення івент-асоціаціями на «професіоналів», об’єднання в 

професійні спілки.  

В дослідженні проаналізовано специфіку івент-менеджменту і поширеність 

деяких типів івент-заходів в діяльності органів влади і компаніях різних секторів 

економіки (фінансові організації; IT-компанії; ритейлери; медичні компанії; 

промисловці; телеком-оператори; підприємства сфери послуг для бізнесу).  

Івент-менеджмент в діяльності органів державного управління та місцевого 

самоврядування використовують також з метою формування туристичної 

привабливості території. Проведення комплексу яскравих івент-заходів, 

спрямованих на просування території, популяризує її, впливає на свідомість 

цільової аудиторії, дозволяє наблизити територіальний продукт до споживача, 
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встановити емоційний зв'язок між ними, створює атмосферу, що відповідає 

концепції бренду території. Івент-менеджмент застосовується і в подієвому 

туризмі, а також передбачає використання інструментів подієвого маркетингу, що 

дозволяє не тільки залучати туристичні потоки, але також збільшити термін їх 

перебування в дестинації, яка є майданчиком для проведення заходів. 

Ключові слова: івент-менеджмент, подієвий туризм, туристична 

привабливість території, дестинація, публічне управління. 
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THE IMPORTANCE OF THE EVENT MANAGEMENT IN 

FORMING THE TERRITORY'S TOURIST ATTRACTION 

Abstract. The article discussed such concepts as "event", "event-activity", "event 

management". An event-action – is a unique event that is created in the process of 

event-activity, which, in turn, requires specific management. Event management is a 

process of development, management and control of a project, carried out by trained 

specialists. Today in Ukraine there is a tendency to intensify the professionalization of 

event-activity and the process of forming event-managers as a special professional 

group. Professionalization of event-activity includes three stages: 1) cognitive 

institutionalization, 2) organizational institutionalization and professional 

institutionalization. In our opinion, the domestic event industry is at the second stage – 

this is the stage of the formation of rules, norms of the professional activity, 

requirements for specialists and their distribution by event-associations to 

"professionals", and the integration into the trade unions. 

In the study analyzed the specificity of event management and the prevalence of 

certain types of events in the activities of government authorities and companies in 

various sectors of the economy (financial organizations; IT-companies; retailers, 

medical companies; industrialists; telecom-operators, service providers for business). 

Event management in the activities of state and local government bodies is also 

used to form the tourist attractiveness of the territory. Holding a complex of bright 
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events aimed at promoting the territory, popularizing it, influencing the consciousness 

of the target audience, bringing the territorial product closer to the consumer, 

establishing an emotional connection between them, creating an atmosphere 

corresponding to the concept of the territory brand. Event management is also used in 

event tourism, and also provides for the use of event marketing tools, allows not only to 

attract tourist flows, but also to increase their stay in the destination, which is a venue 

for events. 

Keywords: event management, event tourism, tourist attractiveness of the 

territory, destination, public administration. 

 

Постановка проблеми. Використання івент-менеджменту в контексті 

формування туристичної привабливості території набуває сьогодні особливої 

актуальності, адже інформаційне середовище є високо насиченим і виникає 

потреба в пошуку нових інструментів просування туристичних дестинацій. Саме 

організація івентів, як унікальних, неповторних подій, що здатні залучити 

туристів до певної території, створити емоційний зв'язок з дестинацією, 

сформувати бренд території потребує особливої уваги на наш погляд і обумовлює 

вибір теми даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань, пов’язаних 

із розвитком івент-менеджменту, займалися зарубіжні та вітчизняні науковці, такі 

як У. Хальцбаур, Е. Йеттінгер, Б. Кнаус, Р. Мозер, М. Целлер [1], Дж. Голдблатт 

[2], О. Шумович [3]. Використання івентів в просуванні територій досліджується 

в роботах Климової Т.Б., Вишневської О.В., Аноприєвої О.В. [4], Писаревої І. В., 

Радіонової О. М., Приходько, М. Д. [5] та ін. 

Мета статті полягає у дослідженні розвитку івент-менеджменту в Україні та 

з’ясуванні його ролі у формуванні туристичної привабливості території. 

Виклад основного матеріалу. Термін «івент» можна визначити як 

професійно спланований і організований захід в різноманітних сферах 

суспільного життя, який призначений для певного кола людей і є для них 

значущим і унікальним, обмежений в часі і просторі і спрямований на вирішення 

конкретних цілей і завдань, що забезпечується використанням різних ресурсів. 

Івент-захід як унікальна подія створюється в процесі івент-діяльності, яка, в 

свою чергу, передбачає розмежування процесів управління заходом і його 

безпосередньої реалізації. Процес управління заходом представляє собою івент-

менеджмент, змістом якого є івент-проект - він розробляється, управляється і 

контролюється івент-менеджерами та реалізується виконавцями.  

Івент-діяльність вимагає специфічного менеджменту, для здійснення якого 

необхідні підготовлені фахівці івент-менеджери - це суб'єкти управління, які 

виконують ряд функцій з проектування та управління івент-проектом, а саме 
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розробляють івент-проекти, організовують власну діяльність і діяльність 

підпорядкованих їм суб'єктів щодо реалізації івент-проекту. 

Виходячи з аналізу підходів до сутності професій і професійних груп, 

сьогодні є необхідність розгляду івент-діяльності та івент-менеджерів як нових 

професійних феноменів, що знаходяться на стадії формування та володіють 

відповідними ознаками. До таких характерних ознак можна віднести закріплення 

діяльності за особливою групою, формування специфічного знання і автономії, 

існування особливих символів, атрибутів професії. Цей список продовжують 

риси, що формують певну професійну групу івент-менеджерів, а саме: реалізація 

ними особливих функцій, наявність професійних знань і умінь, що здобуті в 

рамках системи освіти і в процесі професійного досвіду, наявність професійної 

ідентичності, орієнтація на професійну автономію.  

В рамках дослідження встановлено, що група івент-менеджерів складається з 

івенторів-«професіоналів» і «непрофесіоналів». «Професіонали» - це івент-

менеджери, які виконують управлінські функції в процесі підготовки і реалізаціі 

івент-проекту; володіють професійними знаннями, які були отримані в рамках 

системи івент-освіти, а також мають досвід роботи на посаді івент-менеджера; 

ідентифікують себе з професійною групою івент-менеджерів; мають інтерес, 

потребу, готовність до активізації професіоналізації івент-діяльності і процесу 

формування івент-менеджерів як особливої професійної групи. «Професіоналам» 

властиві професійні якості, засновані на знаннях і уміннях в сфері менеджменту і 

маркетингу, а також в сфері художньо-творчої діяльності. «Непрофесіонали» - це 

виконавці, які беруть на себе управлінські функції, але не можуть забезпечити 

якісне їх виконання; фахівці, які тільки частково володіють характеристиками, що 

властиві івент-менеджерам, а саме, самоідентифікуються з групою івенторів, що 

дозволяє їм видавати себе за «професіоналів» [6].  

Івент-менеджерів-«професіоналів» і «непрофесіоналів» характеризують різні 

професійні та особистісні якості. На відміну від «професіоналів» 

«непрофесіонали» не володіють основними управлінськими компетенціями, вони 

не можуть якісно спланувати івент-проект, забезпечити управління ним і провести 

контроль і оцінку його ефективності. Вони не володіють важливими для івент-

менеджера особистісними якостями, такими як відповідальність, стресостійкість, 

реактивність, орієнтація на професійний розвиток, уміння вибудовувати 

продуктивну комунікацію з клієнтами, партнерами на всіх етапах підготовки і 

реалізації івент-проекту.  

Івент-менеджери «професіонали» використовують стратегії, що засновані на 

ефективному застосуванні культурного, соціального, економічного і владного 

капіталу, для утримання своїх позицій в івент-полі, проте в силу відсутності у них 
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легітимного статусу і діючих механізмів впливу на «непрофесіоналів» їх поки не 

можна назвати «домінуючими» агентами в івент-полі, що формується.  

Простежується тенденція до професіоналізації івент-діяльності та зайняття 

івенторами-«професіоналами» кращих позицій, адже «непрофесіонали» не 

орієнтовані на приріст свого культурного і владного капіталу, а збільшення 

економічного капіталу вони досягають екстенсивним шляхом (беруть велику 

кількість замовлень, демпінгують ціни на івент-послуги), і це свідчить про те, що 

з часом вони можуть втратити свої позиції в івент-полі. Однак соціальний капітал 

(професійні зв'язки і неформальні угоди), що мають івентори-«непрофесіонали» 

досить стійкий і забезпечує їм поточну позицію в івент-полі [6]. 

Під професіоналізацією івент-діяльності ми розуміємо поступовий процес 

послідовного формування інституційних ознак професії івент-менеджера, тобто 

процес становлення правил, норм, що регулюють поведінку івент-менеджерів, а 

також установ, які забезпечують управління і здійснення контролю за 

дотриманням цих правил і норм. 

Професіоналізація івент-діяльності включає в себе три етапи, зміст яких 

визначає структуру процесу формування івент-менеджерів як професійної групи: 

1) Пізнавальна інституціоналізація - етап затвердження теоретичних основ 

(знань, навичок), що є необхідними для здійснення професійної діяльності івент-

менеджера, і трансляція їх на всю професійну групу за допомогою освітніх 

установ. На цьому етапі івентори, які набувають професійні знання, вміння, 

мають можливість перейти зі статусу «непрофесіоналів» в статус 

«професіоналів». 

2) Організаційна інституціоналізація - етап формування правил, норм 

професійної діяльності, вимог до івенторів і їх поширення на «професіоналів» 

івент-асоціаціями. На даному етапі івентори-«професіонали» відчувають потребу 

в об'єднанні, в відокремленні від «непрофесіоналів» і задовольняють її, 

вступаючи в професійні спілки. 

3) Професійна інституціоналізація - етап легітимації івент-діяльності і 

визначення івент-менеджерів як професійної групи на державному рівні. Цей етап 

повинен завершити професійне становлення івенторов-«професіоналів», 

витіснити «непрофесіоналів» на периферію івент-поля - в сферу виконавчої 

діяльності. 

Сьогодні процес професіоналізації івент-діяльності і формування івент-

менеджерів як професійної групи в Україні ще не завершено і знаходиться на 

другому етапі. Івент-менеджери остаточно сформують особливу професійну 

групу при деяких умовах: якщо івентори через івент-асоціації будуть активно 

відстоювати право групи на професійне визначення і держава буде реагувати на 

подібні ініціативи. 
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Івент-діяльність має свої особливості, адже в кожній галузі є певна специфіка 

і поширеність деяких типів івент-заходів - тих, які найбільше відповідають певній 

цільової аудиторії. Навіть івенти одного типу можуть помітно відрізнятися, 

залежно від того, до якої галузі відноситься компанія-організатор - це 

підтверджує дослідження The Harvard Business Review [7]. Дослідники опитали 

більше 700 міжнародних компаній про те, заходи якого типу вони проводили або 

спонсорували останнім часом. До складу респондентів увійшли: фінансові 

організації; IT-компанії; ритейлери; медичні компанії; промисловці; телеком-

оператори; підприємства сфери послуг для бізнесу. Результати цього опитування 

представлені на рис. 1.  

  
Рис. 1. Найбільш поширені типи івент-заходів [7] 

 

Фінансові організації (банки, інвестиційні, страхові, лізингові компанії і т.д.) 

основний акцент роблять на освітніх івент-заходах. Фінансові послуги – це 

складний продукт, який не можна «взяти на тест-драйв». До того ж, важливою 

складовою успіху на ринку для таких компаній є високий рівень довіри і визнання 

їх експертності. Згідно з дослідженням, найчастіше вони проводять одноденні 

семінари або воркшопи. Наочно показати і навчити - ефективний спосіб 

просувати складні послуги і одночасно формувати репутацію експерта у 

фінансовій галузі. З іншого боку, більшу частину бюджету на спонсорство ці 
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компанії витрачають на розважальні заходи та благодійні івенти, не оминаючи 

увагою і галузеві конгреси. 

Найбільше освітніх івент-заходів проводять технологічні компанії, що 

займаються розробкою програмного забезпечення, консультуванням у сфері ІТ та 

інтернет-послугами. В арсеналі ІТ-компанії провідне місце займають одноденні 

конференції, заходи для дилерів і партнерів, а також воркшопи та тренінги по 

продукту. Складні продукти вимагають навчання, до того ж на таких заходах 

існуючі та майбутні користувачі спілкуються, обмінюються досвідом та 

формують лояльну до бренду спільноту. Крім того, популярністю в технологічних 

компаніях користуються VIP-сніданки, обіди та вечері, на яких є можливість 

поспілкуватися з найбільшими замовниками в неформальній обстановці. Що 

стосується спонсорованих заходів, з великим відривом лідирують галузеві 

виставки та конгреси. Компаніям, які працюють переважно в B2B-сегменті, 

галузеві виставки допомагають познайомити з продуктом максимально велике 

число споживачів і професіоналів індустрії. 

Ритейлери у своїй статегії роблять акцент на активностях безпосередньо в 

торгових точках з метою залучення якнайбільшої кількості покупців у торговельні 

точки. З метою підвищення впізнаваності бренду ритейлери також надають 

спонсорську підтримку різним заходам, найбільш популярні з яких масові 

розважальні заходи, а також заходи для преси і блогерів. 

Сектор охорони здоров'я представлений широким спектром - це і лікарні, і 

медичні страхові компанії, і безпосередньо виробництво лікарських засобів. Для 

компаній даної галузі івент-заходами, що найчастіше влаштовуються, є лекції та 

конференції для лікарів. Це цілком очікувано, адже індустрія охорони здоров'я 

знаходиться в постійному розвитку і компанії організовують освітні заходи, щоб 

поділитися новітніми досягненнями та ідеями або результатами медичних 

досліджень. Компанії в секторі охорони здоров'я також активно спонсорують 

заходи цього типу, виступаючи партнерами на великих медичних конференціях і 

конгресах, однак найбільш популярними для спонсорства є благодійні івент-

заходи. 

Виробничий сектор включає в себе компанії, які так чи інакше залучені в 

процес переробки і виробництва товарів повсякденного попиту: текстилю, 

автомобілів, продуктів харчування. Компанії-виробники найбільше коштів 

вкладають в організацію івент-заходів, які пов'язані із просуванням конкретних 

продуктів, але орієнтуються не на кінцевих споживачів, а на партнерів (дилерів, 

ритейлерів). В першу чергу, це тренінги по продуктах і презентації новинок. 

Також популярними заходами є одноденні конференції по продукції. Акцент на 

заходах, пов'язаних із продуктами, зберігається і при виборі спонсорованих 

івентів. Тому  найбільш  популярним типом таких івентів є галузеві виставки, які  
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дозволяють продемонструвати свою продукцію новим потенційним партнерам. 

Під телеком-компаніями маються на увазі мобільні оператори, оператори 

платного ТБ і інтернет-провайдери. Ці компанії обирають івент-заходи, що 

спрямовані на стимулювання попиту і популяризацію послуг для споживачів. 

Презентація новинок, одноденні освітні семінари і пересувні експозиції 

допомагають донести інформацію про нові продукти потенційним клієнтам. Для 

спонсорування обирають такі заходи як: галузеві виставки / конгреси, багатоденні 

конференції та розважальні івенти. 

Сектор професійних і ділових послуг включає в себе компанії, які надають 

послуги іншим організаціям (реклама і PR, консалтинг, навчання персоналу), а 

також представникам певних професій. Найбільш популярними типами івент-

заходів, що проводяться в цій галузі, є конференції, воркшопи та VIP-сніданки / 

обіди / вечері. Для таких компаній важливу роль відіграють також великі освітні 

заходи, оскільки вони дозволяють встановити зв'язок з великою клієнтською 

базою. Що стосується спонсорської діяльності, компанії цього сектора вважають 

за краще спонсорувати івент-заходи, на яких вони можуть продемонструвати свій 

бренд якомога більшій кількості людей: галузеві виставки та конгреси, а також 

одноденні конференції та семінари. 

Також організація і проведення заходів є невід’ємною частиною діяльності 

органів державного управління та місцевого самоврядування. Івент-діяльність в 

сфері публічного управління та адміністрування полягає в управлінні підготовкою 

різноманітних типів заходів, а саме: церемоній, святкування пам’ятних дат, 

нагородження, спортивних змагань, фестивалів, виставок, ярмарків, презентацій, 

масових свят, концертів, благодійних акцій і аукціонів, зборів, з’їздів, конгресів, 

самітів, круглих столів, сесій, прес-конференцій тощо. В даному випадку івент-

захід виступає ще як канал комунікацій, адже будь-якому комунікативному 

процесу притаманні такі складові: суб’єкт-комунікатор – в цій ролі виступають 

органи державного управління різних гілок влади, які передають інформацію; 

об’єкт-рецепієнт (одержувач) – це суспільство, громади; засоби масової 

інформації - виступають каналом зв’язку і активним учасником процесу 

реформування. 

Система маркетингових комунікацій, що використовуються в діяльності 

сучасних органів публічного управління, представлена засобами, які умовно 

поділяють на дві групи: основні і синтетичні. До основних можна віднести зв'язки 

з громадськістю, прямий маркетинг, рекламу, стимулювання збуту – вони 

присутні в структурі інших специфічних комунікаційних засобів: брендинг, 

інтегровані маркетингові комунікації на місці надання управлінських та 

адміністративних послуг, ярмаркова, виставкова діяльність тощо. Синтетичний 

засіб маркетингових комунікацій – івент-менеджмент, отримує все більше 
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поширення в діяльності органів влади. Особливої актуальності івент-менеджмент 

набуває в контексті формування туристичної привабливості території, адже в 

сучасних умовах високої насиченості інформаційного середовища, виникає 

необхідність в застосуванні нових підходів до організації просування, в тому 

числі і туристичних дестинацій.  

В цьому контексті івент-менеджмент можна розглядати як комплекс заходів, 

спрямованих на просування території, її популяризацію за допомогою яскравих 

подій, спеціальних заходів. Спеціальні заходи, впливаючи на свідомість цільової 

аудиторії, дозволяють наблизити територіальний продукт до споживача, зміцнити 

емоційний зв'язок конкретного місця і споживача, створити атмосферу, що буде 

ідеально відповідати бренду території. 

Концепція івент-менеджменту застосовується в подієвому туризмі, а також 

передбачає використання інструментів подієвого маркетингу, що дозволяє не 

тільки залучати туристичні потоки, але також збільшити термін їх перебування в 

дестинації, яка є майданчиком для проведення заходів. При цьому слід розрізняти 

подієвий маркетинг і подієвий туризм. Подієвий туризм - вид туризму, при якому 

туристичні поїздки приурочені до певних подій або заходів, акцент робиться саме 

на організацію заходів, а подієвий маркетинг передбачає практику просування 

інтересів території за допомогою різних значущих подій, тут основою є 

територіальний продукт і виходячи з його характеристик організовуються події, 

проведення яких дозволить створити, підтримати або розвинути турпотоки, 

сформувати туристичну привабливість території.  

У подієвому туризмі ключовий об'єкт – це захід або подія, до якого 

приурочені поїздки і цей захід може проводитися на різних територіях, а для 

просування цих заходів застосовується подієвий маркетинг. У подієвому 

маркетингу туристичних дестинацій об'єктом є територіальний продукт, а подія 

стає інструментом просування цього продукту [4]. 

За допомогою івент-заходу як інструменту просування території досягається 

кілька ефектів:  

1) інтерес потенційних споживачів туристичних послуг, які знаходяться на 

стадії прийняття рішень; 

2) популярний івет-захід сам стає брендом, що дозволяє широко 

використовувати його при побудові стратегії просування території; 

3) створення інфо-приводу для ЗМІ, що створює довгостроковий ефект; 

4) учасники заходу можуть розглядатися як велика фокусгруппа, що дозволяє 

накопичувати знання про споживача події послуги; 

5) вплив на емоційну складову цільової аудиторії, що дозволяє території на 

довгий період залишатися в пам'яті; 

6) ненав'язливість інформації при увазі широкої громадськості; 
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7) ефект сарафанного радіо;

8) каталізація розвитку суміжних галузей і напрямків діяльності (туризм,

міський менеджмент, державно-приватне партнерство); 

9) зниження сезонних коливань на туристичні продукти [5].

Незалежно від характеру івент-заходу: чи то інформаційно-пізнавальні або

спортивно-розважальні події, головне, щоб вони відповідали бренду туристичного 

продукту. Відсутність гармонії може привести до ослаблення і підриву 

сформованого образу дестинації. Наскільки ефективно буде застосування 

інструментів подієвого маркетингу, залежить від правильного виділення цільової 

аудиторії, вибору каналів комунікацій, часу проведення заходу, організації та 

злагодженої роботи по його проведенню усіх зацікавлених сторін. 

Синергетичного ефекту можна досягти при проведенні комплексу 

взаємопов'язаних заходів (особливо в довгостроковій перспективі) або при 

застосуванні подієвого маркетингу у взаємозв'язку з іншими елементами 

комплексу маркетингу. 

Слід зазначити, що організація та проведення івент-заходів дозволяє 

активізувати зацікавленість туристів у відвідуванні визначених територій, але 

рівень споживчої задоволеності і лояльності до туристичної дестинації формує не 

тільки сам захід, який привернув увагу туриста, а й те, як цей захід вписано в інші 

пропозиції туристичної дестинації. Тобто важливим є розвиток туристичної 

інфраструктури: стан навколишнього середовища, політична стабільність, рівень 

розвитку транспортної інфраструктури, місць розміщення, харчування і т. п. 

Отже, привабливість івент-заходу повинна бути підкріплена туристичною 

привабливістю - тоді це слугуватиме каталізатором процесу популяризації 

туристичної дестинації.  

Висновки. В результаті проведеного дослідження нами було: - розкрито 

сутність понять «івент-захід», «івент-діяльність», «івент-менеджмент»; - 

встановлено, що на сьогодні простежується тенденція до професіоналізації івент-

діяльності в Україні; - проаналізовано специфіку івент-менеджменту в компаніях 

різних секторів економіки та в діяльності органів влади; - доведено, що 

ефективність заходів, які організують органи державного управління та місцевого 

самоврядування може бути суттєво підвищена за умови використання на практиці 

інструментів івент-менеджменту; - визначено місце і значення івент-менеджменту 

у формуванні туристичної привабливості території. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В 

 РОБОТІ КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ 

Анотація. Стаття показує важливість та значення дослідження тайм-

менеджменту в роботі сучасного службовця. В ній доведена необхідність та 

значущість виділення пріоритетів як важливого навику сучасної особистості. 

Показані основні прийоми тай-менеджменту та запропоновані механізми, за 

допомогою яких доцільно впроваджувати теоретичні знання у практичну 

повсякденну службу. Підкреслено, що саме працівники державних установ мають 

особливі проблеми із ефективністю використання робочого часу, який не 

приносить очевидного прибутку, проте має надважливість для споживачів 

державних послуг. В статті показано, що для кожного час є невідтворювальним та 

безцінним ресурсом, про який більшість навіть не замислюється. Зображена роль 

та вагомість керівника державної установи у роботі всього підрозділу, яким він 

керує. Зазначено, що застосування технік управління часом потребує певних 

зусиль і від керівників, і від службовців. Сам процес управління часом 

охарактеризований як свідомий контроль над кількістю часу, що витрачається на 

конкретні дії. Підкреслено, що в публічному управлінні час - дуже важливий 

ресурс; тому керівники повинні планувати і узаконювати час для досягнення 

поставлених цілей, та порівнювати загальний розрахунковий час для очікуваного 

завдання. Мета проведеного дослідження сформована як аналізі, порівняння та 

з’ясування сутності категорії тайм-менеджмент шляхом виявлення його ролі та 

місця у роботі керівників державних установ. Під час проведеного дослідження 

зазначена мета була досягнена та представлені висновки, які допоможуть 

ефективному використанню робочого та особистого часу керівниками та 

службовцям державних установ. Підсумовано, що ефективне управління часом - 

універсальний засіб підвищення ефективності управління, а не виправдання. 

Доведено, що ефективне управління часом підвищить продуктивність персоналу, 

спростить планування робочих місць, змусить службовців виконувати завдання на 

найвищому рівні кваліфікації, допоможе їм розставити пріоритети і виконати 

https://doi.org/
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важливі завдання, фіксуючи і направляючи організацію до досягнення 

поставлених цілей. 

Ключові слова: тайм-менеджмент, час, управління часом, державна 

установа, державна служба, керівник.  
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MAIN ASPECTS OF TIME MANAGEMENT IN THE  

WORK OF HEADS OF STATE INSTITUTIONS 

 

Abstract. The article shows the importance and significance of time management 

research in the work of a modern employee. It proves the need and importance of 

prioritization as an important skill of the modern individual. The basic techniques of tie-

management are shown and the mechanisms by means of which it is expedient to 

introduce theoretical knowledge into practical daily service are offered. It is emphasized 

that it is the employees of state institutions who have special problems with the efficient 

use of working time, which does not bring obvious profits, but is of paramount 

importance for consumers of public services. The article shows that time is a non-

reproducible and invaluable resource for everyone, which most people do not even think 

about. The role and importance of the head of a state institution in the work of the 

whole unit, which he manages, is depicted. It is noted that the application of time 

management techniques requires some effort from both managers and employees. The 

time management process itself is characterized as conscious control over the amount of 

time spent on specific actions. It is emphasized that time is a very important resource in 

public administration; therefore, managers must plan and legalize the time to achieve 

the goals, and compare the total estimated time for the expected task. The purpose of the 

study is formed as an analysis, comparison and clarification of the essence of the 

category of time management by identifying its role and place in the work of heads of 

government agencies. During the study, this goal was achieved and conclusions were 

presented that will help the effective use of working and personal time by managers and 

employees of government agencies. It is concluded that effective time management is a 

universal means of improving management efficiency, not an excuse. It has been proven 

that effective time management will increase staff productivity, simplify job planning, 

force employees to perform tasks at the highest level of qualification, help them set 

priorities and perform important tasks, fixing and guiding the organization to achieve its 

goals. 
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Постановка проблеми. Час - найважливіший ресурс, який потрібно 

враховувати при виконанні будь-якої діяльності. Час визначає імперативність 

будь-яких інших результатів для досягнення поставлених цілей і завдань 

організації [1]. Це важливий ресурс, необхідний кожному керівнику для 

досягнення цілей і завдань підрозділу [2]. Водночас, це інтервал між початком і 

закінченням операції. Він настільки крихкий, що його не можна зупинити, його 

можна тільки витратити, проте якщо він неправильно використаний, його вже 

ніколи не повернути [3]. Час визначають як тривалий або короткий період, 

протягом якого ви щось робите чи щось відбувається, а управління визначається 

як дія або вміння успішно справлятися з людьми або ситуаціями. Тому управління 

часом можна визначити як період, короткий або довгий, який включає в себе те, 

як люди розумно використовують свій час для досягнення результату. Управління 

часом починається з прагнення до змін [2].  

Аналіз останніх досліджень. Питання ефективного використання існуючого 

часу турбувало багатьох вчених і сучасності, і дослідників минулих періодів. 

Серед них можна зазначити основні напрацювання П. Друкера, М. Мескона, 

Ф. Телора та А. Файоля. Активними прибічниками теорії тайм-менеджменту є 

Г. Архангельський, Т. Галайда, Н Черненко та інші.  

Мета статті. Досліджені автори приділили увагу тайм-менеджменту як 

науці, проте залишились нероз’ясненими питання щодо його внеску у роботу 

сучасного керівника державної установи. Саме це і обумовило формування мети 

проведеного дослідження, яка полягає у аналізі, порівнянні та з’ясуванні сутності 

категорії тайм-менеджмент шляхом виявлення його ролі та місця у роботі 

керівників державних установ.  

Виклад основного матеріалу. Важливо зазначити, що кращого управління 

часом можна досягти, якщо поставити цілі, а потім розставити пріоритети для 

майбутньої роботи в залежності від того, як вона просуває людину або 

організацію до досягнення цілей [4]. Цінність управління часом полягає в тому, 

що у людей надто багато завдань, які їм потрібно виконати, але не вистачає часу 

на те, що вони хочуть зробити. Управління часом допомагає визначити потреби і 

бажання з точки зору їх важливості і зіставити їх з часом і іншими ресурсами. Це 

також сприяє впорядкованості і дозволяє бути більш продуктивним і повноцінним 

[2]. Без тайм-менеджменту ефективне і дієве використання всіх ресурсів буде 

неможливо. Таким чином, тайм-менеджмент виступає як ефективний інструмент, 

необхідний для організаційної ефективності в реалізації поставлених цілей і 

завдань [1]. 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

 

73 

Час - нематеріальний ресурс, нееластичний, дефіцитний і нестабільний, і, 

якщо він вже витрачений, його не можна повернути, зберегти або відкликати для 

використання [5]. Це важливий безповоротний, обмежений та динамічний ресурс. 

Безповоротний, тому що кожна витрачена хвилина пішла назавжди, обмежений, 

тому що у добі існує тільки 24 години, і динамічний, тому що він ніколи не буває 

статичним [2]. Правильне управління часом призводить до легкого досягнення 

результатів з обмеженими ресурсами. Отже, будь-яка виробнича система, якою б 

не була її структура, кадрова, технологічна або фінансова підтримка, вимагає 

дієвої та ефективної процедури управління часом. Управляти часом, ймовірно, не 

так просто, як це представляють і чекають. Отже, дослідники розрізняються за 

способом визначення управління часом. У своєму дослідженні «Управління 

часом: ефективність, логіка і виклики» Класенс і Роу відзначили, що термін 

«управління часом» означає різні речі для різних людей [6]. 

Управління часом - це організація завдань або подій шляхом спочатку оцінки 

того, скільки часу буде потрібно для виконання завдання, коли воно повинно бути 

завершене, а потім коригування подій, які можуть перешкодити його завершенню 

у відповідній кількості часу. Тайм-менеджмент визначають як ефективне і дієве 

використання корпоративного часу керівника для досягнення організаційних і 

особистих цілей. Він включає в себе визначення завдань, які повинні бути 

виконані, планування і складання розкладу організаційної діяльності, визначення 

пріоритетів таких дій, розподіл часу на завдання відповідно до їх ступеня 

важливості для підвищення продуктивності, мінімізації перерв і рішення 

рутинних завдань так, щоб важливі завдання могли отримати належну увагу [4]. 

Управління часом відносять до використання певних технік, таких як списки 

«справ» або навмисне написання дій, або участь в тренуваннях з метою навчання 

тому, як опанувати таку техніку і використовувати її. У загальному сенсі, тайм-

менеджмент визначили як типи поведінки для відрізнення людей, які роблять 

щось вчасно, дотримуються дедлайну і витрачають трохи часу на свою діяльність, 

від тих, хто часто спізнюється, сходить з дедлайнів, витрачає багато часу на свою 

діяльність і витрачає час на неважливі справи [6]. 

Отже, під тайм-менеджментом розуміється свідомий контроль над кількістю 

часу, що витрачається на конкретні дії. Він також використовується для 

підвищення продуктивності, ефективності, дієвості, для ефективного планування 

робочого часу, постановки цілей, розстановки пріоритетів і вибору того, що 

робити, а що не робити, делегування завдань, аналізу витраченого часу, 

організації робочого простору, збереження концентрації і зосередженість на 

роботі, мотивацію працювати над досягненням мети [7]. Управління часом - це не 

те, щоб зробити більше справ за день. Йдеться про те, щоб робити найважливіше. 

Час - це властивість природи, яка не дозволяє всім подіям відбуватися одночасно. 
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Управління часом відноситься до розробки процесів і інструментів, що 

підвищують ефективність і продуктивність [2]. 

Тайм-менеджмент - це метод для керівників підвищення ефективності роботи 

[6]. Очевидно, що час є дуже важливим адміністративним інструментом при 

виконанні повсякденних обов'язків керівників. Л. Маллинс вказує, що «незалежно 

від характеристик або якостей успішного менеджера або кількості підлеглих 

співробітників одним з основних критеріїв є ефективне використання часу» [8]. 

Відповідно, П. Друкер називає час «обмежуючим фактором для ефективних 

керівників» [9]. В результаті кожному керівнику абсолютно необхідно шукати 

способи поліпшити управління часом. Будь то керівник державної установи, який 

прагне поліпшити свій відділ, підрозділ, або окремий службовець, який 

намагається покращити свій час, управління часом важливо для обох. План 

управління часом дозволяє ефективному керівнику державної установи 

визначити, чи ефективно він використовує свій час і виконує важливі дії з 

максимальним рівнем енергії в системі. 

У всьому світі поточні зміни на різних рівнях державного управління, 

пов'язані зі зростанням проблем, очікуваннями, необхідністю працювати і 

досягати успіху, зробили завдання керівників системи державного управління 

більш громіздкими і складними. Якщо адміністрація покликана полегшити 

виконання певних дій і завдань, то те, як службовець планує різні завдання і 

розподіляє відповідну кількість часу на виконання різних завдань, в значній мірі 

визначає рівень продуктивності підрозділу [10]. 

В державному управлінні ці різні завдання і функції включають: реалізацію 

політики і планування програм; управління кадрами; управління службовим 

персоналом; технічне обслуговування приміщень; управління закупівлями; 

управління фінансами; ведення документації. Ці завдання і функції можуть бути 

продуктивно вирішені керівником підрозділу, якщо він володіє необхідними 

навичками тайм-менеджменту. Керівники витрачають час кожен день на 

планування, організацію, контроль, проведення зборів і спілкування. Ці обтяжливі 

завдання вимагають систематичного підходу до управління часом і чіткого 

визначення і розподілу обов'язків. Для ефективного управління і контролю 

необхідно засвоїти навички управління часом [11].  

В публічному управлінні час - дуже важливий ресурс; тому керівники 

повинні планувати і узаконювати час для досягнення поставлених цілей, та 

порівнювати загальний розрахунковий час для очікуваного завдання [1]. Кожному 

виду діяльності виділяються певні рамки, в яких діяльність повинна виконуватися 

в державних установах [12]. Час використовується для обслуговування 

приміщень, делегування функцій або навіть для витрачання фінансових коштів. 

Ефективне управління часом забезпечує чіткість цілей, активне планування, чітко 
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визначені пріоритети і дії. Плани управління часом, прийняті керівниками, 

допомагають поліпшити стандарти, скоротити витрати, виправити погані ситуації, 

підвищити цінність і, перш за все, гармонізувати фокус організації. Він підтримує 

принцип своєчасного підходу до управління державними процесами для 

забезпечення якості на різних рівнях. Більшість керівників державних установ 

приписують неправильне використання часу поганому стилю управління при 

вирішенні організаційних завдань [1]. 

Управління часом можливо за допомогою формулювання цілей і визначення 

практичних шляхів або кроків, які необхідно зробити для їх досягнення. 

Планування включає в себе адекватний розподіл часу відповідно до видів 

діяльності, щоб підвищити ефективність ролей і виконання завдань у 

встановлений період. Планування допомагає уникнути конфлікту між 

використанням ресурсів через їхню обмеженість. Час має розраховуватися у сфері 

публічного управління таким чином, щоб можна було легко досягти мети за 

допомогою доступних обмежених ресурсів. Планування може бути 

короткостроковим, що охоплює щоденні, щотижневі, щомісячні завдання, або 

довгостроковим. Призначені графіки роботи та списки справ повинні служити 

планом того, як можна продуктивно проводити час на роботі. Щоб уникнути 

невдач, керівник, прагнучи подолати розрив між потенціалом і продуктивністю, 

має втілити управління часом як вибір способу життя.  

Важливо, що час, який у нас є, залежить від часу, який ми використовуємо. В 

результаті, щоб успішно керувати часом, керівники повинні володіти 

самопізнанням і ставити перед собою цілі. Таке розуміння того, які цілі повинні 

бути досягнуті, допомагає розставити пріоритети в діяльності. Керівники повинні 

планувати ефективне використання свого часу і не повинні виконувати завдання 

випадково. Для цього кожен керівник повинен мати докладну інформацію про 

його посадові обов’язки [13]. 

Принцип планування - це правило ефективного тайм-менеджменту 10/90. У 

ньому говориться, що 10% часу, витраченого на ретельне планування діяльності 

заздалегідь, заощадять 90% зусиль, необхідних для досягнення ваших цілей 

пізніше. Сам факт того, що керівник державної служби обмірковує і заздалегідь 

планує свою роботу, різко скорочує кількість часу, яка буде потрібна для 

виконання фактичної роботи [14]. 

Організація - це наступний етап після успішного планування. Організація 

означає залучення всіх ресурсів в план для досягнення цілей. Цей етап управління 

часом пов'язаний з об'єднанням всіх необхідних ресурсів [1]. Він займається 

складанням ресурсів для полегшення реалізації поставлених цілей. Організація 

часу в найпростішому сенсі пов'язана з тим, щоб приділяти час роботи у 

відповідності  до  людей,  місця  або  потреб.  Для  досягнення  мети  керівником  
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державної служби повинні бути встановлені терміни.  

Тайм-менеджмент дає можливість створювати графіки роботи для 

досягнення мети і включає розробку і підтримку гнучкого графіка, який залишає 

можливість включати, що найбільш важливо для певного підрозділу державної 

служби. Доступні ресурси не тільки обмежені, але і можуть ефективно 

управлятися, якщо дії правильно організовані, скоординовані і контролюються 

керівником. Щоб керівники були ефективними організаторами, необхідно 

дотримуватися наступних принципів організації роботи: розстановка пріоритетів; 

встановлення тимчасових показників для пріоритетів; залишати час для 

несподіваного; виділення часу для простою між зустрічами і основною роботою; 

орієнтація на результат, а не на діяльність. 

Коли завдання заплановані, наступним кроком буде розташувати конкретні 

види діяльності, за допомогою яких очікується досягти цілей, в певну ієрархію, 

відповідно до їх ступеня важливості для підвищення продуктивності, від 

найбільш до найменш продуктивних. У зазначеній ієрархії управління часом 

згрупували численні функції керівника державної служби в три категорії: 

професійні цільові функції, критичні (кризові) функції і функції обслуговування, 

при цьому професійні цільові функції знаходяться на вершині, а функції 

обслуговування - біля основи сходів в порядку пріоритету. Функції професійних 

цілей включають в себе всі зусилля керівника з розробки і впровадження системи 

управління і навчання, а також більшість функцій з кадрових питань, які 

безпосередньо ведуть до ефективного викладання і навчання. Функції 

обслуговування охоплюють всі звичайні управлінські завдання, спрямовані на 

підтримку стабільності і статус-кво в установі. Критичні функції середнього рівня 

охоплюють діяльність, критично важливу для управління кадрами, фінансового 

управління, тощо [15]. Важливо виділяти велику кількість якісного часу відразу 

на важливі програми замість того, щоб на такі, що розтягнуті на триваліший 

період. Наприклад, виділяти 2-3 тижні на рік для спостереження і моніторингу. Це 

дасть керівнику ясну і вичерпну картину, в якому напрямі розвиваються програми 

діяльності і які загальні і конкретні проблеми існують щодо ефективного 

виконання запланованих заходів. Однак слід робити поправки на надзвичайні 

ситуації та несподівані події, оскільки вони неминучі в будь-якій організації [15].  

Суть сучасного управління в державних установах межує з відповідальністю і 

підзвітністю. Найбільша перешкода, яку треба пройти керівникам, - це 

усвідомити, що вони набагато більш самостійні з точки зору планування дій і 

забезпечення виконання роботи. Керівники зобов'язані стежити за дотриманням 

розкладу і відповідності інших співробітників. Наявність певної сформованої 

мети – це важлива частина системи тайм-менеджменту, проте досягнення її – це 

зовсім інший окремий напрям дій. В кінці певних періодів кожному 
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відповідальному керівнику державної установи важливо підводити підсумки 

фактичних результатів своїх дій і порівнювати їх з встановленими планами. Час 

не тільки може бути спланований, організований і реалізований, але і оцінений, 

щоб показати його ефективне використання для досягнення поставлених цілей і 

завдань. Це допомагає з'ясувати здійсненність запланованих заходів, чи можуть 

вони бути виконані у відведений для них час.  

Тайм-менеджмент також залежить від принципу ефективності. Це означає 

зосередження уваги на найбільш важливих питаннях та задачах, оскільки існує 

думка, що ніколи не буде достатньо часу, щоб зробити все, що потрібно зробити. 

Те, що має менше значення, повинно залежати від того, що має найбільше 

значення. Це справжній сенс принципу Парето, який свідчить, що 20% діяльності 

становитимуть 80% цінності вашої діяльності. По суті, це означає, що якщо у вас 

є список з десяти завдань, які потрібно виконати, два з них будуть важити більше, 

ніж інші вісім разом узятих. Таким чином, ці два види діяльності заслуговують на 

увагу, оскільки вони вносять найбільший внесок у вашу роботу. Багато 

дослідників зосередили свою увагу на трьох типах поведінки щодоo оцінки часу, 

планування і моніторингу [6]. C. Кауфман зазначає, що поведінка при оцінці часу 

націлена на усвідомлення поточної миті або минулого, усвідомлення 

використання часу і допомагають прийняти на себе завдання і обов'язки, які 

відповідають особистим здібностям [17]. Моніторинг поведінки зосереджений на 

спостереженні як людина використовує час при виконанні дій, створюючи петлю 

зворотного зв'язку, яка дозволяє обмежити вплив переривань з боку інших [6]. 

Незважаючи на те, що саме керівники державних установ роблять в 

конкретний день, їхня зайнятість може частково обґрунтовуватися розширеним 

плануванням, обов'язками, проте певні чинники грають важливу роль у впливі на 

методи управління часом керівників. Деякі з них включають: 

1) реактивний режим роботи: деяких керівників хвилює тільки, що 

відбувається в їх підрозділі в даний час. У них немає часу, щоб реагувати на 

випадкові події, замість цього вони реагують і продовжують скаржитися;  

2) нездатність системного осмислення перед діяльністю: вжиття заходів без 

попереднього правильного мислення є причиною невдач в управлінні часом. 

Деякі керівники не вірять в принцип ефективного управління часом 10/90 або 

вважають його важким для застосування на практиці, де йдеться; 

3) нездатність придбати нові навички, знання і здібності: деякі керівники не 

можуть самовдосконалюватися через відвідування семінарів та лекцій, замість 

цього вони відчувають, що знають все і не потребують оновлення; 

4) зволікання з важкою складною роботою: деякі керівники переносять 

відкладання на важку роботу. Замість того, щоб приділити їй потрібний час, вони 

відмовляються працювати над цими завданнями. Найшкідливішим аспектом 
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цього є те, що такі важкі і складні завдання відносяться не до нижніх 80%, а до 

верхніх 20% завдань, які підвищують цінність роботи керівників; 

5) інші причини невдач керівників в управлінні часом включають погане 

командоутворення, відмову розслабитися, слабку творчість, невпевненість, 

нездатність створити сприятливе робоче середовище, тощо. 

Іншими словами, для забезпечення ефективного управління часом на 

робочому місці керівників державних установ доцільно запропонувати: 

1) керівники повинні зосередитися на важливому завданні, щоб підвищити 

свою продуктивність і заощадити час. Це формує характер керівника і перетворює 

його в компетентну, впевнену і продуктивну людину; 

2) керівники повинні скласти список справ, які потрібно виконати на 

наступний день. Можна скласти основний список завдань, що містить щоденні, 

щотижневі і щомісячні списки; 

3) хоча пріоритетність завдань залишається найвищою, керівник повинен 

визначити, в який час доби він є найефективним, і використовувати цей період 

часу для роботи над найважчими і складними завданнями; 

4) перед початком робочого дня керівники повинні налаштувати робоче 

місце, щоб воно було зручним і сприяло роботі протягом тривалого часу; 

5) важливо розвинути почуття невідкладності, оскільки активність і 

відданість побудові команди і ефективному делегуванню обов'язків; 

6) доцільно уникати відкладання на потім; 

7) уникати кризового управління: відсутність планування на випадок 

непередбачених обставин дає час для очікуваного моменту. Приймати помилки, 

щоб вчитися і уникати наступного разу, та не реагувати гостро; 

8) ефективне делегування: не доручати складні завдання, що виходять за 

рамки навичок персоналу, організовуйте завдання для відповідних людей і з 

потрібними матеріалами. 

Висновки. Ефективне управління часом - універсальний засіб підвищення 

ефективності управління, а не виправдання. Ефективне управління часом 

підвищить продуктивність персоналу, спростить планування робочих місць, 

змусить службовців виконувати завдання на найвищому рівні кваліфікації, 

допоможе їм розставити пріоритети і виконати важливі завдання, фіксуючи і 

направляючи організацію до досягнення поставлених цілей. Хороша організація 

щодо використання часу не обов'язково означає постійну якість. Її можна 

отримати, навчаючись і розвиваючись через послідовну практику і досвід. Час 

спрацює тільки в тому випадку, якщо людина повністю прив'язана до нього. Для 

того, щоб створити державну установу, орієнтовану на час, який потрібно буде 

зробити більш ефективним, ця установа повинна сама раціоналізувати свої 

процеси. Вигоди, які державна установа отримає в майбутньому, залежать від 
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того, що вона робить зі своїм часом зараз. Основним елементом часу є подія, а 

ключем до ефективного управління часом є управління подіями. Хоча в 

реальності ніхто не може науково і повністю управляти ресурсами часу, проте, 

опановуючи навички управління часом, практикуючи і проявляючи дисципліну, 

керівники державних установ можуть контролювати свій час для підвищення 

продуктивності на робочому місці. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ 

НАТО ТА ЄС НА ФОНІ ЗМІН ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПОЗИЦІЙ ТА 

ГЕОСТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ 

Анотація. Державне управління у сфері безпеки у сучасному світі 

сприймається як один з найбільш важливих аспектів функціонування урядів і 

держав щодо недопущення глобальних воєн та уникнення регіональних 

конфліктів, які, з огляду на специфіку засобів і методів їх ведення, здатні 

призвести до знищення цивілізації та самого життя на нашій планеті. З огляду на 

нові геополітичні виклики та загрози основною причиною яких є прагнення 

політичних гравців до перегляду сфер впливу, ЄС стала об’єктом як політичних 

так і збройних атак, головною метою яких є порушення консолідованої системи 

управління співтовариства. З огляду на це ЄС шукає шляхи протидії через 

реформування своїх структур безпеки та оборони, досягнення високого рівня 

консолідованості в управлінні ними.. У цьому контексті важливим аспектом є 

побудова спільної політики ЄС та НАТО, де головною причиною розбіжностей є 

позиція США, як основної військової сили Альянсу. В міру того як НАТО долає 

виклики ХХІ сторіччя, широкий і різноманітний спектр різних активів, умінь, 

знань, сил і засобів може забезпечити НАТО перевагу над супротивниками. 

Європейська стратегія безпеки стала одним з важливих етапів в суттєвому 

зближенні позицій НАТО та ЄС. Доведено, що ефективна співпраця між НАТО і 

ЄС є запорукою вироблення комплексного підходу до врегулювання криз і 

проведення операцій, що вимагає ефективного застосування як військових, так і 

цивільних засобів. Пропонується з урахуванням всіх елементів поточної 

обстановки, Україні на найближчу перспективу доцільно погодитися на 

пропозицію НАТО й прийняти формат «асоційованого партнерства», тобто взяти 

курс на максимально можливе зближення з НАТО без формального вступу. Для 

України розвиток автономних європейських оборонних структур відкриває 
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можливість для додаткового поглиблення співпраці із ЄС і паралельного 

посилення обороноздатності. Таке співробітництво є взаємовигідним процесом, 

під час якого Україна робить свій внесок у безпеку Євроатлантичного регіону.  

Ключові слова: міжнародна безпека, колективна оборона, НАТО, ЄС, 

Європейська стратегія безпеки, співпраця.  
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IMPLEMENTATION OF THE COMMON POLICY IN THE FIELD                  

OF MILITARY SECURITY OF NATO AND THE EU AGAINST THE 

BACKGROUND OF CHANGES IN GEOPOLITICAL POSITIONS                   

AND GEOSTRATEGIC TASKS 

 

Abstract. It is stated that governance in the security field in the modern world is 

perceived as one of the most important aspects of governments functioning and states to 

prevent global wars and avoid regional conflicts, which, given the specific means and 

methods they are waged, can lead to the destruction of civilization and life itself on our 

planet. Given the new geopolitical challenges and threats, the main reason for which is 

the desire of political players to reconsider their spheres of influence, the EU has been 

the target of both political and armed attacks, the main purpose of which is to disrupt 

the consolidated system of union governance. With this in mind, the EU is looking for 

ways to counter this by reforming its security and defense structures and achieving a 

high level of consolidation in their management. In this context, an important aspect is 

the construction of a common EU and NATO policy, where the main reason for 

differences is the position of the United States as the main military force of the 

Alliance. As NATO overcomes the challenges of the twenty-first century, a wide and 

diverse range of different assets, skills, knowledge, strengths and capabilities can give 

NATO an edge over its adversaries. The European Security Strategy has been an 

important step in the significant convergence of NATO and EU positions. It has been 

proven that effective cooperation between NATO and the EU is the key to developing 

an integrated approach to crisis management and operations that requires the effective 

use of both military and civilian means.  

It is proposed that, taking into account all elements of the current situation, 

Ukraine in the near future should agree to NATO's proposal and adopt an "associated 
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partnership" format, i. e. to pursue the course of possible rapprochement with NATO 

without formal accession. For Ukraine, the development of autonomous European 

defense structures opens a possibility for further deepening of cooperation with the EU 

and parallel strengthening of defense capabilities. Such cooperation is a mutually 

beneficial process during which Ukraine contributes to the security of the Euro-Atlantic 

area.  

Keywords: international security, collective defense, NATO, EU, European 

security strategy, cooperation.  

 

Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями). Управління у сфері 

безпеки у сучасному світі сприймається як один з найбільш важливих аспектів 

функціонування урядів і держав щодо недопущення глобальних воєн та 

уникнення регіональних конфліктів, які, з огляду на специфіку засобів і методів їх 

ведення, здатні призвести до знищення цивілізації та самого життя на нашій 

планеті. Сучасні події в світі, пов’язані з низкою збройних протистоянь у різних 

регіонах, активізацією сепаратистських рухів, відцентрових тенденцій, 

характерних для позицій окремих країн-членів інтеграційних структур, 

актуалізували проблему недосконалості тих систем глобальної та регіональної 

безпеки, що склалися історично і впродовж другої половини ХХ ст. 

функціонували на основі реалізації принципу непорушності територіальної 

цілісності та кордонів держав за підсумками Другої світової війни. На рубежі ХХ 

– ХХІ ст. перед структурами міжнародної безпеки постали завдання протидії тим 

засобам гібридних воєн, інформаційних диверсій, які надають фінансову, 

військову та дипломатичну підтримку деструктивних сил на території різних 

країн. Ці сили вносять хаос у політичні процеси, провокують недовіру до чинних 

політичних інститутів та загрожують не тільки засадам міжнародного права, але й 

самому існуванню сучасного світового порядку. Усвідомлення відповідальності 

глобального управління за вибір найбільш ефективних підходів і принципів 

організації регіональних та глобальних інтеграційних структур та систем безпеки, 

сумісних і здатних до взаємодії на глобальному рівні, обумовлює необхідність 

розробки тих теоретичних концепцій, реалізація яких на практиці здатна 

убезпечити майбутнє людства на основі консолідованих здобутків міжнародного 

досвіду. У цьому зв’язку особливої ваги набуває досвід вирішення питань війни, 

миру та безпеки, як цінності, яку держави покликані оберігати й захищати як на 

національному, так і на глобальному та регіональному рівні. З огляду на нові 

геополітичні виклики та загрози основною причиною яких є прагнення 

політичних гравців до перегляду сфер впливу, ЄС стала об’єктом як політичних 

так і збройних атак, головною метою яких є порушення консолідованої системи 
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управління співтовариства. З огляду на це ЄС шукає шляхи протидії через 

реформування своїх структур безпеки та оборони, досягнення високого рівня 

консолідованості в управлінні ними. Між тим, незважаючи на наявність спільної 

мети, між країнами ЄС, інтеграційними та національними безпековими 

інституціями є певні протиріччя щодо визначення шляхів реформування, внесків 

окремих країн у спільний оборонний бюджет, тощо. У цьому контексті важливим 

аспектом є побудова спільної політики ЄС та НАТО, де головною причиною 

розбіжностей є позиція США, як основної військової сили Альянсу. Саме це 

викликає необхідність аналізу сучасного стану взаємовідносин між НАТО та ЄС в 

контексті визначення шляхів створення ефективної системи колективної оборони.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій (аналіз останніх досліджень і 

публікацій в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 

автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття). Питання безпеки та оборони постійно 

знаходяться у центрі уваги наукової спільноти. Враховуючи міждисциплінарний 

характер питання, можна відзначити, що концептуальні засади міжнародної 

безпеки досліджувалися у працях західних авторів, зокрема, Р. Арона,                    

З. Бжезинського, Д. Болдуїна, К. Дойча, Е. Карра, Е. Картера, Г. Кларка,                  

Дж. Кеннана, Р. Кеохейна, Г. Кіссінджера, С. Хоффмана, Х. Маккіндера,               

Е. Менсфілда, М. Михалки, Д. Мілтрані, Г. Моргентау, Дж. Ная, Р. Нібура,           

У. Перрі, Дж. Розенау,  Дж. Снайдера, Дж. Стейнбруннера, Л. Сона, К. Уолтца,     

М. Хааса,  Howorth J. (2007), Mandragelya V., Novak-Kalyayeva L., Shay D., Walt S., 

Witney N. та інших. Розгляду деяких специфічних проблем розвитку країн 

європейського регіону, в тому числі й інтеграції, питань безпеки, їх 

геополітичного й політичного аспектів, присвятили свої роботи цілий ряд 

українських авторів: Ю. Борко, О. Бурсов, Л. Воробйова, А. Гальчинський,           

О. Гончаренко, К. Грищенко, В. Горбулін, В. Дергачов, Т. Закаурцева, Т. Зонова, 

І. Кузьмін, О. Литвиненко, О. Маначинський, І. Храбан, В. Чи, В. Шахов,              

А. Шевцова та інші.  

В той же час, в умовах перманентних змін характеру збройних протистоянь, 

постійного удосконалення засобів нападу й оборони та посилення терористичних 

загроз, дослідження завдань і підходів глобального стратегічного управління у 

сфері безпеки набуває особливої ваги. Це підтверджує актуальність теми статті та 

своєчасність наукової розробки обраної проблематики.  

Мета статті (формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою 

статті є обґрунтування теоретичних напрямів реалізації спільної політики у сфері 

воєнної безпеки НАТО ТА ЄС на фоні геополітичних змін. 

Завдання: 

– визначити основні причини змін пріоритетів у безпековій політиці ЄС; 
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– окреслити нові завдання у сфері колективної безпеки та оборони на фоні 

агресивної політики РФ; 

– обґрунтування теоретичних напрямів реалізації спільної безпекової 

політики ЄС та НАТО.  

Виклад основного матеріалу (виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів). 

Звертаючись до витоків питання європейської безпеки, можна констатувати, 

система міжнародної та європейської безпеки значною мірою залежала та 

залежить від позицій Німеччини, Великобританії, Франції, США та Росії, які 

переважно були ініціаторами чи суб’єктами війн і конфліктів у період нової та 

новітньої історії у їх прагненні до світового лідерства. У історичній ретроспективі 

ці країни постійно створювали військово-політичні союзи, які, з одного боку мали 

на меті захоплення чужих територій та багатств і їх політика носила агресивно-

наступальний характер. З іншого боку, їх противники створювали оборонні союзи 

та системи колективної безпеки, які через постійну боротьбу за геополітичні 

впливи не були ефективними.  

Від часів закінчення другої світової війни американська військова 

присутність та особливо ядерна складова НАТО гарантували безпеку країнам-

членам Альянсу, яка базувалась на принципах колективної та територіальної 

оборони. Під фактичною військово-політичною опікою США рівень економічного 

розвитку, якість життя та громадянських прав і свобод в країнах Євросоюзу 

досягли найвищих у світі стандартів. Саме тому, країни Західної Європи не 

формували спільної політики у сфері зовнішньої політики, безпеки та оборони. 

Зосередивши інтеграційні процеси у соціально-економічній та суспільно-

політичній площині, вони не бачили нагальної потреби активізуватися у цій сфері, 

з огляду на гарантії НАТО [1, P. 129]. 

Процес інтеграції європейських країн у сфері безпеки було розпочато 

укладанням 17 березня 1948 р. між Бельгією, Великобританією, Люксембургом, 

Нідерландами і Францією, Брюссельського договору, який. передбачав спільну 

діяльність в економічній, соціальній і культурній галузях та колективну 

самооборону. На початку 50-х років ХХ ст. в Європі виникають спроби створити 

власну структуру безпеки. 27 травня 1952 р. договір про Європейське оборонне 

співтовариство (ЄОС) був підписаний Бельгією, Італією, Люксембургом, 

Нідерландами, Францією та ФРН. Європейське оборонне співтовариство мало 

“наднаціональний характер”, загальні інститути, загальні збройні сили та 

загальний бюджет.. До основних цілей ЗЄС слід віднести “…надання військової 

та іншої взаємодопомоги як у підтримці міжнародного миру і безпеки, так і в 

протидії будь-якій агресивній політиці; сприяння єдності Європи; тісне 

співробітництво з НАТО; зміцнення і забезпечення демократії, особистої та 
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політичної свободи, конституційних традицій, поваги до закону; встановлення 

більш тісних економічних, соціальних і культурних зв’язків між державами-

учасницями”. ЄС сприяв формуванню договірних та інституційних засад спільної 

політики безпеки і оборони. Хоча формування європейської системи безпеки і 

здійснювалося європейськими країнами, які були країнами - членами ЄС, проте 

європейська політика безпеки проводилася на базі НАТО. Одним з головних 

завдань ЄС, визначеного Маастрихтським договором від 7 лютого 1992 року - є 

проведення загальної зовнішньої політики і політики безпеки та оборони. Разом із 

тим розвиток та формування такої політики безпеки відбувалося за рахунок 

об’єднання зусиль ЄС і НАТО. ЄС і НАТО встановили офіційні стосунки в січні 

2001 р. А 16 грудня 2002 р. було прийнято Декларацію ЄС - НАТО про Спільну 

Європейську політику у сфері безпеки і оборони (СЄПБО, ЄПБО). Ухвалені 

рішення свідчили про певну корекцію світогляду політичного керівництва країн 

ЄС та поступове посилення намірів розвивати концепцію безпеки, безпосередньо 

зорієнтовану на європейський політичний простір та втілення колективних 

інтересів держав ЄС у сфері міжнародної безпеки. Найважливішим документом 

щодо розвитку європейської системи колективної безпеки на початку ХХІ 

століття виявилася ухвалена в грудні 2003 року Європейська стратегія безпеки 

(ЄСБ).  

Між тим, на початку століття почали формуватися, як нова позиція США, так 

і прагнення ЄС стати самостійним центром сили із власним курсом у світовій 

політиці, спроможним захистити свої інтереси, що призвело до перегляду позицій 

ЄС. Разом з тим, швидке розширення ЄС загальмувало процеси координації 

зусиль європейських країн у галузі безпеки й оборони.  

В. Мандрагеля виділяє три хвилі реформ системи безпеки ЄС. Спочатку 

(протягом 2003 - 2005 років) увага спрямовувалася на розвиток всебічного 

антикризового управління. У 2006 - 2008 роках головні зусилля концентрувалися 

на вдосконаленні структур та зміцненні можливостей антикризового управління. 

З середини 2008 року стає помітною інша тенденція - спроба пристосувати ЄПБО 

до ширшого політичного контексту, тісніше зв’язати ієрархічну структуру з 

ЗЗППБ, з інструментами та ресурсами Єврокомісії [2, С. 135]. 

Різні інтереси членів ЄС, а також ресурси і, що важливіше, різна культура 

безпеки перетворилися на чинники, що рухали інституціональні реформи в 

площині ЄПБО [3, P. 22].  

Незважаючи на зусилля ЄС добитися більшої кооперації у сфері оборони 

існує ряд проблем у взаємовідносинах країн-членів, що пов’язані перш за все з 

прагненням окремих членів до поділення сфер впливу а також громіздка 

інституційна структура безпекової сфери, що призводить до проблем з 

оперативним прийняттям воєнно-політичних рішень.  
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Окрім того, Євросоюзу доводиться конкурувати у сфері безпеки з НАТО, 

ОБСЄ, ООН. Це значною мірою різні інститути, з різними підходами і потенційно 

конфліктними інтересами. Зважаючи на неможливість розв’язати проблеми, що 

виникають у сфері безпеки між тими організаціями, у 2006 році держави ЄС 

погодилися на так зване «довгострокове бачення” (Long Term Vision - LTV) для 

розвитку можливостей. Особлива увага при цьому зверталася на засоби 

комунікації та розвідки, високоточну зброю і засоби захисту, розвиток транспорту 

і технічно-тилового забезпечення [4].  

ЄПБО, відповідно до Лісабонського Договору, перейменована на Загальну 

безпекову і оборонну політику - ЗБОП (Common Security and Defence Policy - 

CSDP). Для досягнення успіху ЄС необхідно зосередитися на виконанні таких 

завдань: рішучі, термінові дії на ключових напрямках оборонного сектора; 

наполегливе об’єднання зусиль і ресурсів; підвищення ефективності діяльності 

Європейської оборонної агенції (ЄОА). [5, P. 33–34].  

Європейське оборонне агентство(ЕОА) є ключовим інститутом 

Європейського союзу у реалізації заходів по ресурсному забезпеченню Загальної 

політики безпеки і оборони(ЗПБО). Перед Агентством були поставлені завдання 

щодо розвитку військової ресурсної бази, оборонних наукових досліджень і 

розробок, загальноєвропейських проектів співпраці по озброєннях, посилення 

індустріально-технологічної бази і, в якості головного орієнтиру, створення 

спільного конкурентоздатного ринку продукції військового і подвійного 

призначення. Для досягнення поставлених цілей ЕОА були затверджені 

стратегічні ініціативи, що стали концептуальною основою діяльності цього 

органу. Проте за минулі роки Агентству не вдалося добитися серйозних 

результатів, воно лише частково просунулося в цьому напрямі.  

На думку більшості зарубіжних дослідників головною причиною 

формування європейської політики безпеки і оборони (ЄПБО) стала певною 

мірою гегемоністська позиція США та прагнення європейців створити автономну 

систему колективної безпеки для реалізації ЄС власного курсу у світовій політиці, 

зменшити залежність від США і розвинути спроможності для захисту своїх 

інтересів [6, P. 129].  

З огляду на військово-політичне протистояння України та Російської 

Федерації, проблеми безпеки в Європі набули особливої актуальності. У комплекс 

причин, що обумовлюють такий характер згаданих проблем входять страх перед 

політикою Росії на пострадянському просторі, позиція нових членів ЄС – 

колишніх Радянських Республік і колишніх соціалістичних країн Центральної і 

Східної Європи. Країни Центральної та Східної Європи розбудовують системи 

національної безпеки виходячи із власних національних інтересів, бачення і 

аналізу політичних процесів, що відбуваються у світі, політичного досвіду і і 
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професійної компетенції політичних еліт. Особливий характер має партнерство 

Росії з цими країнами.  

Більш країн Європи є членами Організації Північно-атлантичного договору – 

НАТО. Євроатлантичний альянс є вагомою складовою систем національної 

безпеки домінуючої кількості країн Центральної та Східної Європи.  

Більшість країн Центральної і Східної Європи свої системи безпеки 

пов’язують із США, визначаючи їх провідну роль у забезпеченні між народної 

безпеки. США відведена вагома роль у Європейській загальній політиці безпеки. 

Євроатлантична система безпеки на основі НАТО охоплює не усі країни, отже для 

запобігання конфліктам в Європі і за її межами потрібно консолідувати зусилля 

усіх держав регіону. Можливо доцільно на порядок денний поставити питання 

повернення ОБСЄ функцій, визначених для неї засновницькими документами, 

перетворення ОБСЄ в стержневий елемент системи регіональної безпеки, що 

надасть можливість розширити її повноваження по запобіганню і врегулюванню 

конфліктів, у тому числі по проведенню миротворчих операцій та вдосконалення 

контролю над озброєннями в зоні відповідальності ОБСЄ.  

В контексті переорієнтації дій НАТО на забезпечення колективної оборони 

повсякденна діяльність НАТО, яка розгортає нові підрозділи в своїх східних 

країнах-членах, проводить великі навчання, протидіє кіберзагрозам і тероризму, і 

приймає до своїх лав нових членів, протирічить політичним заявам про те, що 

НАТО ніби то є застарілим Альянсом, що потребує великих фінансових витрат. 

Водночас багато скептиків вважають, що його боєздатність знаходиться на 

низькому рівні, особливо після зміни позиції США, які почали вимагати 

збільшення витрат на отримання структури. Між тим, на думку європейських 

аналітиків, Альянс сьогодні діє в найбільш складному середовищі безпеки за усю 

свою історію. Він має справу зі спектром загроз, різноманітним як ніколи. Якщо 

не вдасться впоратися з тими загрозами то вони можуть покласти край 

ліберально-демократичним суспільствам, правам та свободам людини, які 

громадяни країн НАТО сьогодні сприймають як належне . Роль НАТО повинна 

полягати в активному стимулюванні і пошуку шляхів поєднання різних внесків 

задля максимального стратегічного результату. В міру того як НАТО долає 

виклики ХХІ сторіччя, широкий і різноманітний спектр різних активів, умінь, 

знань, сил і засобів може забезпечити НАТО перевагу над супротивниками.  

Наступною сферою активних дій Альянсу є забезпечення прозгалуженого та 

структурованого партнерства, що засноване на взаємній вигоді.. Партнерство з 

членами Альянсу робить роль партнерів в міжнародній безпеці більш істотною. 

Водночас зміна пріоритетів НАТО у бік колективної оборони поставило питання 

партнерства на другий план. Відбудова партнерств може допомогти переконати 

громадськість в тому, що Альянс має політичний, а не суто військовий підхід до 
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безпеки. І головне, щодо вирішення питання європейської оборони в контексті 

створення власних збройних сил, то дебати щодо того, чи має існувати 

Європейська армія, чи Європейська стратегічна автономія, не припиняються. Одні 

хочуть посилення європейських сил і засобів без окремих інституцій; інші – 

інституцій, не переймаючись занадто додатковими силами і засобами. Декотрий 

час стверджували, що власне європейська оборонна структура потрібна як 

запобіжник у разі відокремлення США. В інший час вона вважається способом 

зміцнення Альянсу і трансатлантичного партнерства через подолання 

розпорошеності європейських оборонних бюджетів і програм закупівель і надання 

більшого впливу ЄС за рахунок збільшення програм співробітництва. Періодичні 

декларації окремих провідників ЄС щодо створення Європейської армії в умовах 

проблематичності прийняття рішень в ЄС більше виглядають черговою спробою 

видати бажане за дійсне, і найближчим часом перспективи не мають. Особливо з 

огляду на те, що питання недостатнього фінансування європейськими країнами 

потреб оборони та безпеки стало вже хронічною проблемою для країн-членів ЄС. 

Тому реально перспективною поки що виглядає запровадження більш жорстких 

режимів безпеки у громадських місцях та посилення співпраці правоохоронних 

органів європейських країн з питань боротьби з проявами тероризму, 

нелегальною міграцією, організованою злочинністю, незаконним обігом 

наркотиків тощо [7, С. 10]. 

ЄС сьогодні опинився перед новими викликами та загрозами, що зумовлені 

як внутрішніми та зовнішніми чинниками, що мають розмитий характер через 

глобалізацію. Саме це змушує європейців взяти на себе більшу відповідальність 

за безпеку на континенті і навколо нього. Європейська стратегія безпеки стала 

одним з важливих етапів в суттєвому зближенні позицій НАТО та ЄС. Ефективна 

співпраця між НАТО і ЄС є запорукою вироблення комплексного підходу до 

врегулювання криз і проведення операцій, що вимагає ефективного застосування 

як військових, так і цивільних засобів. Перспективи створення надійної 

майбутньої системи Європейської безпеки значною мірою залежать від того, як 

швидко Європа зможе зробити належні висновки з поточної кризи і прийняти 

адекватні рішення [8, С. 86–92]. 

Європейська політика безпеки і оборони ЄС є частиною Спільної зовнішньої 

політики і політики безпеки (СЗППБ). За Лісабонським договором СЗППБ 

фактично складається з двох частин: спільної зовнішньої політики і її автономної 

складової - європейської політики безпеки і оборони (ЄПБО). Криваві конфлікти 

на кордоні з ЄС зробили проблему безпеки слабким місцем європейського 

інтеграційного проекту. Тепер Європа знаходиться у “вогняному кільці”, яке 

пролягає через Близький Схід і Кавказ аж до кордонів України. На думку 

провідних європейських політиків, причиною виникнення такої ситуації є 
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скорочення витрат ЄС на армію [9, С. 102–107]. Крім того, між країнами-    

учасницями немає єдності і довіри, вони по-різному оцінюють небезпеки.                                

Європейська політика безпеки та оборони виявилась неефективною перед новими 

викликами та загрозами, тому для структур ЄС стала актуальною проблема її 

реформування Все це створює перешкоди у побудові єдиної безпекової стратегії. 

На порядок денний стає потреба у створенні Європейського оборонного союзу, 

який допомагатиме НАТО [10, С. 30–37]. Ідея практичного наповнення спільної 

оборонної і безпекової політики (СПБО) ЄС оформилася у червні 2016 році з 

представленням нової Глобальної стратегії із зовнішньої та безпекової політики, 

яка змінила попередній документ від 2003 р. Стратегія під назвою “Спільне 

бачення, спільні дії: сильніша Європа” [11]. відобразила колективну думку країн-

членів і запропонувала стратегічне бачення глобальної ролі ЄС. Вона стала 

уособленням нового погляду на захист спільного майбутнього Європи, який став 

консолідованим для проєвропейських сил у Євросоюзі. За задумом членів 

Європарламенту, швидке створення Європейського оборонного союзу в 

партнерстві з НАТО дозволить ЄС діяти автономно в операціях за кордоном для 

стабілізації сусіднього простору і підвищення своєї ролі як гаранта безпеки. 

Резолюція Європарламенту пропонувала заснувати Головне управління з питань 

оборони, яке б на рівні Євросоюзу відповідало за внутрішні аспекти політики 

оборони і безпеки, а також створити Європейський розвідувальний відділ. 

Напрацювання Єврокомісії, Європраламенту, інших керівних органів вилилися у 

прийняття на грудневому 2016 р. засіданні Ради ЄС на рівні глав держав та урядів 

низки документів, об’єднаних у т. зв. “Зимовий пакет” з Європейської безпеки і 

оборони (2016 EU Security and Defense WinterP ackage) [12]. До нього увійшли: 

нові політичні цілі і наміри у сфері безпеки й оборони - План імплементації 

Глобальної стратегії ЄС з питань безпеки та оборони (Implementation Plan on 

Security and Defence); фінансові засоби, визначені в Європейському оборонному 

плані дій (European Defence Action Plan); комплект пропозицій з виконання 

Спільної декларації ЄС-НАТО (EU- NATO Joint Declaration). У розвиток цих 

рішень лідери країн Євросоюзу прийняли Римську декларацію, яка містить 

зобов’язання започаткувати союз країн-членів ЄС, який допоможе створити більш 

конкурентоспроможну і інтегровану оборонну промисловість і зміцнить спільну 

безпеку і оборону у співпраці та взаємодоповнюваності з НАТО. На початку 

грудня 2017 року Рада ЄС прийняла рішення про запуск програми Permanent 

Structured Cooperation (PESCO) – Постійної структурованої співпраці у сфері 

оборони країн-членів ЄС [13]. Програма дозволить спільно протистояти 

військовим загрозам з боку Росії і підсилити обороноздатність Євросоюзу, якщо 

цьому не перешкодять суперечки між учасниками. Участь в PESCO є 

добровільною для всіх країн-членів ЄС. Згодом до 23 країн, які у листопаді 2017 
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року підписали офіційну заяву про розширення співпраці, приєдналися також 

Ірландія і Португалія. Натомість до нового об’єднання не увійшли Данія, Мальта 

та Великобританія. Головною метою у сфері оборони стратегія проголошує 

збільшення потенціалу ЄС діяти автономно від НАТО у випадку необхідності, 

посилення його безпекових можливостей через поглиблення взаємодії між 

державами-членами щодо ефективного використання наявних ресурсів разом із 

паралельним збільшенням оборонних бюджетів. На шляху військової співпраці 

країн ЄС є ризик виникнення складнощів і розбіжностей, наприклад у питаннях 

розподілу воєнних контрактів, коли певна країна отримає те або інше оборонне 

замовлення. Сьогодні в рамках PESCO працюють 17 проектів з підготовки військ і 

розвитку бойового потенціалу, реагування на кризові ситуації, перекидання 

військових контингентів, посилення морської безпеки і реагування на 

кіберзагрози. Офіційний список видів співпраці налічує більш 50 безпекових та 

оборонних проектів. В рамках інституалізації безпекових орієнтирів було 

запропоновано створити окрему штаб-квартиру, яка б керувала усіма операціями 

ЄС за кордоном. На першому етапі із загальноєвропейського центру мають 

координуватися питання надання медичної допомоги, спільного використання 

транспортної авіації, обміну даними розвідки. Франко-німецькі ініціативи 

передбачали також повну бойову готовність спільних бойових тактичних груп, а 

також запровадження спільного бюджету на розробку і закупку транспортної 

авіації, супутників, БПЛА і кіберзасобів. Першим результатом таких 

інтеграційних ініціатив стало утворення військового штабу ЄС (Military Planning 

Conduct and Capability Facility). Хоча поки що він і не є класичним повноцінним 

військовим штабом, але відповідатиме за військові операції ЄС. Однією з причин 

нової оборонної ініціативи ЄС PESCO стала непередбачувана безпекова політика 

американського президента Д. Трампа, та “брекзит” Великобританії, побоювання, 

що США відмовляться від своїх зобов’язань в НАТО, а також бажання більшої 

автономії ЄС у питаннях європейської безпеки. Однак ЄС зовсім не планує 

відмежовуватись від НАТО, а натомість поглиблює співпрацю з альянсом. На 

думку експертів, без американських військово-стратегічних, супутникових, 

розвідувальних можливості та технологій ППО Європа безсила. Реалізація 

проектів PESCO повинна покращити оборонну потужність країн-членів ЄС, 

зокрема здатність протистояти викликам та загрозам з боку Росії. Сьогодні країни 

ЄС не здатні поодинці гарантувати свою безпеку в разі загрози військового 

конфлікту, адже їхні оборонні витрати і потенціал у сфері безпеки не 

відповідають вимогам сучасності [14]. В рамках цих оборонних ініціатив 

Європейське командування США (USEUCOM) провело у 2019 році серію навчань 

негайного реагування в Хорватії, Угорщині і Словенії. Серія навчань USEUCOM 

об’єднує союзників і партнерів по НАТО для підвищення оперативної сумісності. 
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Метою навчань є створення підготовлених спільних сил, готових для виконання 

повного спектру військових завдань по захисту національних інтересів, 

стримування російської агресії і підтримки стабільної і безпечної Європи.  

Таким чином, об’єднаній Європі вдалося за останній рік пройти шлях від 

окремих пропозицій щодо того, як активізувати співпрацю у сфері безпеки і 

оборони, до конкретних затверджених планів, які виглядають достатньо 

амбітними. У Європейському Союзі вже розпочалось переосмислення важливості 

самостійної здатності протистояти загрозам, він отримав стратегічну автономію 

та підняв питання СПБО на найвищий щабель уваги - на рівень глав держав. Крім 

прийняття політичних рішень, з реалізації Глобальної стратегії були зроблені 

певні практичні кроки щодо посилення цього безпеково-оборонного виміру в 

ЄС [15, С. 17–33]. 

По-перше, було схвалено низку документів, об’єднаних в т. зв. “Зимовий 

пакет” з Європейської безпеки і оборони, які стали рамочними для прийнятого 

пізніше плану “постійного структурного співробітництва”.  

По-друге, Євросоюз посилив свої оборонні управлінські структури. Кроком у 

реалізації Глобальної стратегії ЄС стало створення військового штабу ЄС.  

По-третє, створення військового штабу ЄС викликало експертні дискусії про 

створення власне “європейської армії”. Сьогодні малоймовірно, що Євросоюз 

зробить такий крок. Формування “європейської армії” створює ризики розколу 

трансатлантичної єдності, адже не всі країни ЄС підтримують цю ідею, та й 

провести лінію розмежування між повноваженням ЄС і НАТО у сфері безпеки та 

оборони вкрай складно. Однак, окремі елементи спільної політики у сфері безпеки 

і оборони реалізуються у Євросоюзі вигляді бойових тактичних груп, а також 

ведуться експертні дискусії про можливість створення т. зв. “оборонного союзу”  

По-четверте, активізувалась співпраця між ЄС і НАТО, що також було 

передбачено Глобальною стратегією. Для Євросоюзу Альянс залишається опорою 

в Європі з точки зору протистояння воєнним загрозам, оскільки жодна країна-

член ЄС не має достатніх військових можливостей. Одним з вдалих прикладів 

співробітництва між ЄС та НАТО у сучасних умовах та нових викликах стало 

підписання у квітні 2017 р. країнами-членами ЄС та НАТО угоди про заснування 

у Гельсінкі Центру протидії гібридним загрозам.  

По-п’яте, країни Євросоюзу змушені переглянути національні оборонні 

витрати. Низка країн вже заявили про збільшення оборонних витрат. 17 червня 

2019, міністри оборони Німеччини, Франції та Іспанії затвердили найбільший в 

Європі оборонний проект – систему ведення повітряних боїв майбутнього яка має 

бути готова до бойового використання до 2040 року. Система включатиме не 

лише бойові літаки але також супровідні загони безпілотників, флагманські і 

патрульні літаки, наземні станції і супутники. Загальна вартість проекту 
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оцінюється в суму до 50 мільярдів євро. Також цього ж дня, міністри закордонних 

справ і оборони всіх 28 країн Євросоюзу затвердили “Глобальну стратегію ЄС”, у 

якій описані спільні оборонні та безпекові спроможності та розглянуті шляхи 

подальшого зміцнення ролі Євросоюзу як глобального гравця.  

Активізувалася співпраця між ЄС і НАТО, що також було передбачено 

Глобальної стратегії. Для Євросоюзу Альянс залишається опорою в Європі з 

точки зору протистояння військовим загрозам, оскільки жодна країна-член не має 

достатніх військових можливостей. Одним з вдалих прикладів співпраці між ЄС і 

НАТО в сучасних умовах і нові виклики стало підписання в квітні 2017 країнами-

членами ЄС і НАТО угоди про заснування в Гельсінкі Центру протидії гібридним 

загрозам.  

Крім того, країни Євросоюзу були змушені переглянути національні 

оборонні витрати. Ряд країн вже заявили про збільшення оборонних витрат. 17 

червня 2019, міністри оборони Німеччини, Франції та Іспанії затвердили 

найбільший в Європі оборонний проект - систему ведення повітряних боїв 

майбутнього яка повинна бути готова до бойового використання до 2040 року. 

Система буде включати не тільки бойові літаки але також супровідні загони 

безпілотників, флагманські і патрульні літаки, наземні станції і супутники. 

Загальна вартість проекту оцінюється в суму до 50 млрд євро. Також в цей же 

день, міністри закордонних справ і оборони всіх 28 країн Євросоюзу затвердили 

"Глобальну стратегію ЄС", в якій описані загальні оборонні та безпекові 

можливості і розглянуті шляхи подальшого зміцнення ролі Євросоюзу як 

глобального гравця 

Висновки. Таким чином, перед світовою спільнотою стоять виклики нового 

типу, відповіді на які поки що не знайдені. Очевидно, що існуюча система 

міжнародної безпеки, по суті, себе вичерпала. Вона не здатна працювати на 

попередження загроз. Разом із тим, як ніколи зросла актуальність військової 

загрози для європейської безпеки. У цих умовах виникає необхідність визначення 

нового формату взаємодії країн, вироблення правил, які будуть закладені в основу 

формування нової системи міжнародної безпеки. У перспективі базовим 

елементом більш глобальної архітектури міжнародної безпеки повинен стати 

НАТО. Зона його відповідальності повинна бути розширена і за певних обставин 

вийти за рамки, окреслені кордонами держав-членів. Необхідно забезпечити 

єдність та сумісність військово-стратегічних планів усіх оборонних інститутів ЄС 

різних рівнів з НАТО зі створенням системи централізованого управління 

(об’єднаного командування)рішення якого повинні бути обов’язковими для 

виконання усіма країнами, що входять у систему колективної оборони. Це 

передбачає можливість обмеження національних суверенітетів настільки, 

наскільки це вимагає військово-політична ситуація. Важливо оптимізувати усі 
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оборонні інститути за рахунок інформатизації систем управління, забезпечення 

управлінськими кадрами вищої кваліфікації, що мають досвід в антикризовому 

управління та організації протидії гібридним загрозам.  

Діюча «Стратегія національної безпеки України» передбачає інтеграцію до 

ЄС і вступ до НАТО, і, так само, як і «Європейська стратегія безпеки» однією з 

основних цілей визначає утвердження загальнолюдських цінностей : «…. 

утвердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової якості 

економічного, соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції 

України до Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО» [16]. 

З урахуванням всіх елементів поточної обстановки, Україні на найближчу 

перспективу доцільно погодитися на пропозицію НАТО й прийняти формат 

«асоційованого партнерства», тобто взяти курс на максимально можливе 

зближення з НАТО без формального вступу (Шведсько-фінський варіант) [17]. 

Розглядаючи перспективи поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у 

сфері безпеки та оборони, треба брати до уваги, що Глобальна стратегія ЄС із 

зовнішньої і безпекової політики містить важливий напрям - «працювати з 

ключовими партнерами, державами і регіональними об’єднаннями, які поділяють 

погляди ЄС». За цим критерієм Україна є важливим партнером Євросоюзу на 

Сході. У стратегії наша держава відзначена у розділі «Європейська система 

безпеки», у контексті протидії агресії Росії, що підтверджує її ключову важливість 

для безпеки ЄС та визначає перспективність такого виміру співпраці.  

Для України розвиток автономних європейських оборонних структур 

відкриває можливість для додаткового поглиблення співпраці із ЄС і 

паралельного посилення обороноздатності. Таке співробітництво є 

взаємовигідним процесом, під час якого Україна робить свій внесок у безпеку 

Євроатлантичного регіону, а з іншого боку, в процесі навчань і тренувань отримує 

необхідний досвід.  

Отже, власне партнерський підхід до подальшого розвитку співпраці України 

з ЄС у сфері зовнішньої політики і безпеки окреслює три напрями: 

 взаємодія України і ЄС у міжнародному і регіональному вимірах 

заради спільної безпеки; 

 допомога ЄС у зміцненні стійкості і безпеки України; 

 внесок України у безпеку Європи.  

Очевидно, що в подальшому міжнародний і регіональний виміри співпраці 

України і ЄС спиратимуться на всебічну підтримку України Євросоюзом у 

питаннях, що стосуються суверенітету, територіальної цілісності, захисту 

національних інтересів, безпеки держави і людини. Зі свого боку, Україна має 

підтримувати політику ЄС, дотримуватись європейських цінностей та стати їхнім 

провідником у регіональному вимірі, перш за все в рамках формату Східного 
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партнерства. Головним внеском України до безпеки Європи є зміцнення власної 

обороноздатності і стримування російської агресії на своїх східних кордонах.  
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ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКИ І ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ В 

КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Анотація. У статті визначено сутність екологічної політики і екологічного 

моніторингу  в контексті державного управління. Проаналізовано наукові 

досягнення місцевих та зарубіжних дослідників у формуванні та реалізації 

державної екологічної політики для визначення мети державного управління в 

Україні. Підтверджено необхідність визнання пріоритетів прав людини для 

здорового та гармонійного довкілля, сформулювавши основи глобальної 

екологічної політики, яка включає екологічну політику на національному рівні. 

Охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування є 

пріоритетними завданнями, так як від їх рішення залежить життя на Землі, 

здоров'я і добробут кожної людини. У цих умовах від фахівців потрібно 

компетентність в даній області, завдання, що стоїть перед ними, полягає в тому, 

щоб вчасно і правильно оцінити ситуацію, що склалася, оптимізувати 

господарські дії, вибравши тим самим, тактику взаємодії людини і природи, 

виробити стратегію охорони навколишнього середовища і підняти її до рівня 

управління. Визначено, що важливим інструментом розробки та реалізації 

державної екологічної політики в Україні повинен стати CEO-систематичний 

процес, який здійснюється для аналізу впливу планів, програм та інших 

запропонованих стратегічних дій на навколишнє середовище, а також що 

стосується результатів досліджень у процесі прийняття рішень. З’ясовано, що 

стратегічна екологічна оцінка враховує екологічні аспекти та забезпечує його 

включення до процесу створення стратегічних рішень для підтримки екологічно 

чистого та збалансованого розвитку. В даний час розвиток набуває використання 

систем моніторингу для контролю за екологічною ситуацією. У загальному 

випадку, організація моніторингу розглядається в двох аспектах - глобальному і 

регіональному - і включає компоненти зовнішнього, внутрішнього і 

індивідуального моніторингу. Системи моніторингу створюються по окремих 

природних середовищ: повітря, вода, земля. Останнім часом розробляються 
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системи моніторингу здоров'я населення (медичний моніторинг). Розглянуто 

сутність державної екологічної політики, як інструменту організації, 

регулювання, координації та збалансування екологічних та соціально-

економічних інтересів суспільства, дозволяє безпосередньо регулювати правову 

екологічну діяльність, сприяє вирішенню практичних проблем та вирішенню 

існуючих проблем у галузі  державного управління. 

Ключові слова: державне управління, екологічна політика, екологічний 

моніторинг, екологічна безпека.  
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ENVIRONMENTAL POLICY AND ENVIRONMENTAL MONITORING         

IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Abstract. The article defines the essence of environmental policy and 

environmental monitoring in the context of public administration. The scientific 

achievements of local and foreign researchers in the formation and implementation of 

state environmental policy to determine the purpose of public administration in Ukraine 

are analyzed. The need to recognize human rights priorities for a healthy and 

harmonious environment has been reaffirmed by formulating the foundations of global 

environmental policy, including environmental policy at the national level. 

Environmental protection and rational use of nature are priority tasks, as life on Earth, 

health and well-being of each person depend on their solution. In these conditions, 

specialists need competence in this area, the task before them is to assess the situation in 

a timely and correct manner, to optimize economic activities, thus choosing the tactics 

of human-nature interaction, to develop a strategy for environmental protection and 

raise it to the control level. It is determined that an important tool for the development 

and implementation of state environmental policy in Ukraine should be the CEO-

systematic process, which is carried out to analyze the impact of plans, programs and 

other proposed strategic actions on the environment. It was found that strategic 

environmental assessment takes into account environmental aspects and ensures its 

inclusion in the process of creating strategic decisions to support environmentally 

friendly and sustainable development. Currently, development is gaining the use of 

monitoring systems to monitor the environmental situation. In general, the organization 

of monitoring is considered in two aspects - global and regional - and includes 

components of external, internal and individual monitoring. Monitoring systems are 
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created for individual natural environments: air, water, land. Recently, public health 

monitoring systems (medical monitoring) have been developed. The essence of state 

environmental policy as a tool for organizing, regulating, coordinating and balancing 

environmental and socio-economic interests of society, directly regulates legal 

environmental activities, helps to solve practical problems and solve existing problems 

in public administration. 

Keywords: public administration, ecological policy, ecological monitoring, 

ecological safety. 

Постановка проблеми. Останні кілька десятиліть внесли великі зміни до 

правових та екологічних норм кожної країни, зокрема до міжнародного 

екологічного права. Права людини на безпечне довкілля та якість цього 

природного середовища визнані головними цінностями цивілізації, а люди є 

невід’ємною частиною природи. Поступово формуються концепції екологічної 

політики, екологічної безпеки та прав людини на безпечне навколишнє 

середовище, визначається ступінь її екологічних прав та обов'язків. Розуміння 

сутності державної екологічної політики, як інструменту організації, 

регулювання, координації та збалансування екологічних та соціально-

економічних інтересів суспільства, дозволяє безпосередньо регулювати правову 

екологічну діяльність, сприяє вирішенню практичних проблем та вирішенню 

існуючих проблем у галузі  державного управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та методологічним 

проблемам присвятили свої праці В. Андронов, О. Веклич, Б. Воронович [1], 

І. Драган, В. Кравців, О. Лазор [2], О. Мордвінов, Г. Сєров, Л. Стасюк, 

Т. Трифонова. державна екологічна політика М. Шапочка, В. Шевчук, 

Л. Якушенко, Л. Яценко та ін. Слід зазначити, що в даний час не виникає 

труднощів у науковому визначенні сутності екологічної політики як об’єкта 

державного управління. Таким чином, метою дослідження є аналіз наукових 

досягнень місцевих та зарубіжних дослідників у формуванні та реалізації 

державної екологічної політики для визначення мети державного управління в 

Україні.  

Мета статті полягає в дослідженні екологічної політики і екологічного 

моніторингу в контексті державного управління. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки глобальний екологічний рух - це 

нова філософія взаємодії природи і людини, нова філософія між цим регіоном, 

вони відкидають значення продовження поведінки, галузі та технологічних 

традицій. Загальні екологічні висновки засуджують сучасні науково-технічні 

досягнення та підривають екологічну безпеку. Визнано, що реальний характер 

впливу людської діяльності на біосферу є сумною реальністю, що 
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неконтрольована реальність впливала на самооборону - це еволюційне управління 

біосферою. Почали створюватися програми практичних дій для вирішення 

суперечностей технічного прогресу: «Римський клуб», «Global change», 

«Геосфера - біосфера» та інші. Кожна з цих програм стикалася з проблемою 

зв'язку між еволюцією природного середовища та культурою людини. Тож у 70-ті 

роки ХХ ст. У роботі Римського клубу були чітко визначені сценарії можливої  

екологічної катастрофи, в якій сучасна цивілізація наближалася повільно і 

стабільно. Це рішення було запропоновано шляхом обмеження природного 

споживання енергії та мінімізації шкідливих відходів, що серйозно порушує 

динамічний баланс біосфери. Ідеали проголошувались як перехід до екологічно 

чистих технологій, відмова від технократичного підходу до природи та людини 

[3]. Однак це поставило низку проблем з точки зору умов, можливостей та шляхів 

досягнення цієї мети. 

У ХХ столітті як головне стратегічне призначення охорони навколишнього 

середовища, стратегія endof-pipe була доставлена до міжнародного розвитку 

навколишнього середовища, а наступний напрямок захисту навколишнього 

середовища був виміряний та напрямок збереження ресурсів та менш технічне 

переоснащення- технології відходів. Слід зазначити, що впровадження 

екологічних подій у глобальному масштабі вимагає неминучих витрат, що може 

становити 5-10% річного валового продукту. Ці витрати мають дві важливі риси, 

по-перше, як вони часто беруть участь у розробці деяких секторів світової 

економіки, але навпаки, пошуку альтернативних рішень. По-друге, в деяких 

випадках вони мають транснаціональний характер. Домовившись про такі 

витрати, людство здійснює перехід від завоювання до природи, щоб узгодити 

взаємодію з нею. У цьому випадку перед людством відкриється перспектива 

довгострокового кризового розвитку. Зазначений сценарій розвитку передбачає, 

що до кінця XXI ст. населення Землі стабілізується на рівні 8-12 мільярдів людей, 

і темпи зростання промислового виробництва дещо сповільняться; 

сільськогосподарське виробництво повинно значно випереджати приріст 

населення, і рівень забруднення та деградації природного середовища почне 

знижуватися приблизно з середини 21 століття. Коли все світове співтовариство 

вступає в постіндустріальну еру. Таким чином, у XXI ст. людство шукатиме 

відповіді на "екологічний виклик", що виник перед цивілізацією 20 століття. 

Кожна епоха додала свій внесок у трактування екологічної проблеми, 

намагаючись виявити та використовувати ефективні шляхи її вирішення в умовах 

природоохорони в процесі її технічного, наукового чи духовного розвитку, 

цивілізація досягає небезпечної межі повного розриву з цим. На цьому випуску є 

ряд різних точок зору. Картезіанський підхід відносин в системі «людина-

природа» дозволив людству повірити, що відчуження землі не дає права бачити, 
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що нежива колекція мінералів - багатства, які ми можемо використовувати. Це 

серйозна помилка сприйняття, яка привела нас до кризи сьогодні. Не менш 

небезпечна - ще одне полярне положення, яке люди є патогенними агентами, 

свого роду вірусом, який загрожує дуже існуванню землі; і єдиний спосіб зцілити 

це - стерти людство з поверхні Землі. Однак вони діаметрально протилежні точки 

зору і шукають відповіді на тривожні питання нашого часу, очевидно, між ними. 

Ясно, що питання більшого озеленення суспільної свідомості був на порядку 

денному.  

Необхідність формування екологічної культури, вирішального чинника 

гармонізації взаємовідносин суспільства та природи, набуває все більшої 

важливості. Не випадково Б. Воронович, П. Проскурін - визначають мати на увазі, 

що поки екологічна культура не буде доведена до відома кожного з нас, користі 

не буде. Екологічна культура в нашій країні повинна стати справою держави [1]. 

Як результат, за останні десятиліття міжнародна громадська обізнаність нарешті 

підтвердила необхідність визнання пріоритетів прав людини для здорового та 

гармонійного довкілля, сформулювавши основи глобальної екологічної політики, 

яка включає екологічну політику на національному рівні. Багато в чому це 

пов’язано з існуючими екологічними проблемами, що призводять до значного 

забруднення навколишнього середовища. Основні принципи державної 

екологічної політики України визначені в Декларації про державний суверенітет 

України [4]. Згідно з розділом «Екологічна безпека» цього документа, наша 

держава самостійно встановлює порядок організації охорони природи та порядок 

використання природних ресурсів на своїй території, має власну радіаційну 

охорону та екологічну безпеку. Конституція України, положення  (стаття 8) - 

основою для вітчизняного природоохоронного законодавства, заявляють одну з 

важливих повноважень Верховної Ради України - забезпечити захист 

навколишнього середовища, визначити екологічну політику країни поза урядом 

[5]. Екологічна політика України також визначає Верховну Раду України 

"Основними орієнтаціями державної політики у сфері охорони навколишнього 

середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки". Цей 

документ встановлює довгострокову стратегію для вирішення екологічних 

проблем в Україні на національному, регіональному, місцевому та об'єктному 

рівні [6]. Серед вітчизняних теоретиків та практиків існують різні підходи до 

визначення сутності та змісту державного впливу, спрямованого на вирішення 

екологічних проблем суспільства. Таким чином, відповідно до Стратегії 

Державної екологічної політики України на період до 2020 року завдання 

державної екологічної політики полягає в тому, щоб задовольнити зростаючі 

потреби населення в екологічних суб'єктах, тому її структура, якість та стійкість 

процесів, функції не погіршилися і не відповідають потребам людей [7]. В Законі 
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України "Про охорону навколишнього середовища", передбачено, що наша 

держава проводить державну екологічну політику, спрямовану на збереження 

існування живого та безперешкодного життя від навколишнього середовища, для 

захисту життя та здоров'я людини до несприятливого екологічного впливу на 

досягнення гармонійної взаємодії суспільства та природи [8].  

За словами Л. Мельника та М. Капса, шляхом управління природними 

ресурсами, діяльність держави спрямована на організацію раціонального 

використання та відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього 

середовища, а також забезпечити закон  екологічних відносинах [9]. Вчений 

О. Лірик каже, що економічні та природні ресурси означають, що вплив на 

навколишнє середовище суспільства, зокрема за його захист, раціональне 

використання та відтворення, а також економічний як процес у сфері екології та 

природних ресурсів, тобто законність установ: державних та громадських 

інституцій - виконує певні функції, а саме: законодавча, організаційна та 

регуляторна, координація, представник, контроль [2]..  На думку Д. Ветвицького, 

екологічну політику можна представити як систему цілей та діяльності органів 

державної влади та управління з метою забезпечення безпеки навколишнього 

середовища держави та задоволення екологічних потреб населення. Одночасно 

беручи до уваги глобальну екологічну політику, автор дійшов висновку, що 

екологічна політика держави - це сукупність інструментів та заходів для 

суспільства та держави щодо захисту та оздоровлення довкілля, ефективно 

поєднуючи природу та охорону навколишнього середовища та забезпечити 

нормальне життя, яке передбачає два заходи, включаючи регулятивний та 

нормативний [10]. Вчений О. Мягченко вважає, що екологічна політика держави - це 

система заходів щодо запобігання негативному впливу суспільства на природу [11].  

Слід зазначити, що з урахуванням потенційного впливу на екологію у стадії 

розвитку  плану та розробки не є законодавчо обов'язковими в Україні (на відміну 

від законодавства ЄС), але проблема впливу на навколишнє середовище не є 

основним політикою розвитку секторів відбитків. Як наслідок, на нашу думку, 

національна екологічна політика повинна розглядатися як основа для 

законодавчих цілей та національних органів на всіх рівнях та у всіх сферах 

суспільного життя для забезпечення раціонального державного управління. 

Екологічна безпека, дуже ефективне збалансоване природоохоронне управління, 

створення сприятливих умов для здоров'я, охорони навколишнього середовища, 

збереження та відтворення та потенціалу національних природних ресурсів. У той 

же час Національна екологічна політика ґрунтується на євроінтеграції, інтеграція 

України повинна бути обов'язковими наслідками екологічних наслідків, 

прийняття рішень з управлінням шляхом розробки документів, що містять 

національні принципи програму, галузеві (сектори), регіональні, місцеві та    
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об'єкти [12]. Розробка та реалізація національної екологічної політики має 

відбутися у сферах  спрямованих на забезпечення безпеки життєвого середовища 

України, таким чином, запобігаючи деградації навколишнього середовища. 

Впровадження матеріалів, процедурних, інституційних та інших механізмів та 

інструментів її врегулювання та створення правових, організаційних, фінансових 

та інших умов для реалізації та захисту прав людини з питань життя та охорони 

навколишнього середовища, а також забезпечення раціонального управління в 

природі .  

Тому не існує збігу, що екологічна державна політика за існуючою 

стратегією на період 2020 року зосереджена на досягненні цих стратегічних цілей:  

1) підвищує рівень свідомості в екологічному соціальному господарстві;  

2) поліпшення екологічної ситуації та підвищення екологічної безпеки;  

3) здоров'я особи;  

4) інтеграція екологічної політики та вдосконалення інтегрованого 

екологічного управління;  

5) припинення біологічного та ландшафтного різноманіття та побудови 

екологічної мережі;  

6) забезпечення екологічного збалансованого природокористування;  

7) поліпшення регіональної політики навколишнього середовища [7].  

Важливим напрямком створення та реалізації державної екологічної політики 

є екологічна освіта. Метою екологічного виховання є цілеспрямоване формування 

у кожної людини на всіх етапах її життя глибоких і міцних екологічних знань, 

цілісних уявлень про біосферу, розуміння органічного зв'язку та єдності людства 

та довкілля, ролі природи в суспільстві та людині, необхідність і важливість його 

охорони та раціонального використання ресурсів, виховання особистої 

відповідальності за стан довкілля. Кінцевою метою екологічної освіти є надання 

населенню можливості зрозуміти складну природу довкілля та необхідність 

розвитку всіх країн екологічно безпечним способом. Подібна освіта також 

повинна сприяти економічній, політичній та екологічній взаємозалежності 

сучасного світу з метою підвищення почуття відповідальності всіх країн, що стане 

передумовою вирішення серйозних екологічних проблем на глобальному рівні. 

Важливим інструментом розробки та реалізації державної екологічної 

політики в Україні повинен стати CEO- систематичний процес, який здійснюється 

для аналізу впливу планів, програм та інших запропонованих стратегічних дій на 

навколишнє середовище, а також що стосується результатів досліджень у процесі 

прийняття рішень. CEO надає оцінку найбільш екологічного впливу (включаючи 

наслідки для здоров'я), яка охоплює визначення екологічних звітів та його 

підготовці, зв'язків з громадськістю та консультацій, громадські результати та 

консультації з точки зору або програми [7].  
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Стратегічна екологічна оцінка враховує екологічні аспекти та забезпечує 

його включення до процесу створення стратегічних рішень для підтримки 

екологічно чистого та збалансованого розвитку, а також допомоги органам 

державних органів, які беруть участь у планах та програмах (П/П), враховувати 

наступне: ключові екологічні тенденції, можливості та обмеження, які можуть 

вплинути на П/П або П/П; можливо значний вплив на навколишнє середовище 

запропонованого П/П; заходи щодо уникнення, зменшення або запобігання 

негативним наслідкам та покращення позитивних наслідків; інформація від 

відповідних органів влади, громадськості та країн, яких може стосуватися [7].  

Тому вирішення екологічних проблем є головним завданням екологічної 

політики держави, а механізм її формування та реалізації вимагає вдосконалення 

у таких сферах: вдосконалення існуючої структури, яка все ще існує у галузі 

навколишнього середовища, на основі впровадження регулятивних принципів 

шляхом розвитку європейського доступу, де екологічне страхування створює 

екологічну небезпеку; сприяння розвитку української економіки на основі 

навколишнього середовища шляхом модернізації виробництва шляхом 

підвищення ефективності ресурсів та енергії, впровадження екологічно чистих 

технологій, що вимагає відповідних змін у законодавстві фіскальному та 

бюджетному; забезпечити міжцентральне та міжрегіональне співробітництво та 

партнерство між громадами, країнами та підприємствами у сфері вирішення 

екологічних проблем; створення ефективної системи екологічного моніторингу 

держави як компонента глобальної мережі  на основі сучасних технологій; 

підготовка та реалізація програм охорони навколишнього середовища на всіх 

рівнях та пріоритетах їх фінансування; розвиток безперервної екологічної освіти 

та екологічної освіти та діяльності, створення та підтримки громадських 

організацій охорони навколишнього середовища як основних компонентів 

підготовки та реалізації екологічної політики держави. 

Висновки. Як наслідок, оточення для людини не менш важливе, ніж 

матеріальні та духовні потреби. Важливо зрозуміти і прийняти нове значення 

цінностей, семантичні установки, створити новий образ людини: на відміну від 

споживача - гуманна людина по відношенню до природи. Без цієї глобальної 

реорганізації відносин у системі "Людина - екологія" головним завданням 

системи державного управління на всіх рівнях. Усі заходи політичного, 

економічного, соціального, науково-технічного характеру не матимуть великого 

значення і не матимуть значення мати можливість стати серйозною перешкодою 

для екологічної катастрофи, яка загрожує людству. Сучасна екологічна ситуація в 

Україні свідчить про необхідність переходу до стійкого та екологічно 

збалансованого типу розвитку держави. Екологізація повинна охоплювати всі 

сфери соціальної діяльності та всі сектори економіки, а головним завданням 
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державної екологічної політики має бути зменшення антропогенного ефекту на 

довкілля та збільшення відповідальності суб’єктів державної екологічної політики 

за недотримання існуючих вимог, залучення до формування та реалізації 

державної екологічної політики України підприємців, громадськості, засобів 

масової інформації, широких верств населення. 
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ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ 

ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ, СПРОВОКОВАНИХ COVID-19 

Анотація. Усі підприємства світу у тому числі і України, починаючи 

приблизно з грудня 20 19 року стали заручниками світової пандемії 

короновірусної хвороби, що надалі отримала офіційну назву COVID-19. Ці 

обставини призвели до безпрецедентних проблем у світовій економіці. 

Міжнародний валютний фонд оголосив настання нової економічної кризи. В 

таких умовах першочергової актуальності набувають питання антикризового 

управління персоналом, що обумовлено, по-перше, усвідомленням керівниками 

підприємств провідної ролі людського ресурсу у забезпеченні формування 

конкурентних переваг на ринку, а, по-друге, факторами наростаючого дефіциту 

висококваліфікованих працівників, дефіциту часу, зниження керованості, 

зростання виробничого стресу, наростання конфліктності інтересів в умовах  

високого ступеня невизначеності і ризику на ринку праці та нових викликів, що 

спровоковані складними кризовими умовами. 

В статті досліджено наслідки впливу економічної кризи, спровокованої у 

тому числі COVID-19 на різні аспекти функціонування персоналу, як головного 

ресурсу організації, а саме: на продуктивність праці, на психологічне здоров’я 
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працездатного населення, на рівень мотивації до праці та інші. На основі аналізу 

даних різних експертів щодо стану основних макропоказників економічного і 

соціального розвитку за минулий 2020 рік та можливих наслідків зміни 

економічної активності людей, було зазначено, що витрати, пов’язані із 

застосуванням іноді радикальних мір, зокрема часткового або навіть масового 

звільнення персоналу, можуть мати досить спірні наслідки, як економічного, так і 

соціального характеру. Тому за таких обставин виникає досить складне завдання 

для керівників підприємств щодо збереження морального корпоративного духу на 

досить високому рівні, щодо мотивування персонал та збереження його 

працездатності. 

В статті розглянуто результати опитувань населення щодо впливу 

COVID-19 на психологічне здоров’я населення, досліджено основні причини 

кризи персоналу в зазначених умовах. Автори звертають увагу на той факт, 

що фактор  зайнятості значною мірою впливає на зменшення негативного 

аспекту такого впливу, поліпшення рівня емоційного стану людей. Але цей 

факт не обмежує коло інструментів, які необхідно застосовувати керівництву 

компаній для зниження рівня негативних наслідків в кризових умовах що 

викликані COVID-19. В статті представлено систему нематеріальних та 

матеріальних інструментів стимулювання праці  в контексті психології 

управління. 

  Ключові слова: економічна криза, антикризове управління, коронавірус, 

COVID-19, психологічне здоров’я, мотивація, персонал, психологія управління, 

економіка. 
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PSYCHOLOGY OF PERSONNEL MANAGEMENT IN CONDITIONS              

OF ECONOMIC CRISIS, PROVOKED COVID-19 

 

Abstract. All enterprises of the world, including Ukraine, since about December 

2019, have become hostages of the global coronavirus pandemic, which later received 

the official name COVID-19. These circumstances have led to unprecedented problems 

in the world economy. The International Monetary Fund has announced a new 

economic crisis. In such conditions, the issues of anti-crisis personnel management 

become paramount, due, firstly, to the awareness of business leaders of the leading role 

of human resources in ensuring the formation of competitive advantages in the market, 

and secondly, the growing shortage of highly skilled workers, lack of time, reduced 

management , increasing production stress, increasing conflicts of interest in conditions 

of high uncertainty and risk in the labor market and new challenges provoked by 

difficult crisis conditions. 

The article examines the effects of the economic crisis provoked, including 

COVID-19, on various aspects of staff functioning as the main resource of the 

organization, namely: productivity, psychological health of the working population, the 

level of motivation to work and others. Based on the analysis of data of various experts 

on the state of the main macroeconomic and social development indicators for the past 

2020 and the possible consequences of changes in economic activity, it was noted that 

the costs associated with sometimes radical measures, including partial or even mass 

layoffs, may have quite controversial consequences, both economic and social. 

Therefore, in such circumstances, there is a very difficult task for business leaders to 

maintain morale at a fairly high level, to motivate staff and maintain their efficiency. 

The article considers the results of public opinion polls on the impact of COVID-

19 on the psychological health of the population, examines the main causes of the 

personnel crisis in these conditions. The authors draw attention to the fact that the 

employment factor significantly affects the reduction of the negative aspect of such 

influence, improving the level of emotional state of people. But this fact does not limit 

the range of tools that need to be used by the management of companies to reduce the 

level of negative consequences in crisis conditions caused by COVID-19. The article 

presents a system of intangible and tangible tools to stimulate work in the context of 

management psychology. 

Keywords: economic crisis, crisis management, coronavirus, COVID-19, mental 

health, motivation, staff, management psychology, economics. 

 

Постановка проблеми. Пандемія коронавірусу призвела до безпрецедентних 

проблем у світовій економіці, наслідки яких люди у всьому світі відчуватимуть 

протягом наступних кількох років. Нова економічна криза, настання 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

 

110 

якої оголосили у Міжнародному валютному фонді, може стати найбільшою та 

найпотужнішою з часів Великої депресії 1930-х років [1]. А дату її завершення та 

наслідки наразі майже неможливо спрогнозувати, оскільки пандемія коронавірусу 

все ще триває. У періоди економічної кризи, особливо світової та спровокованої у 

тому числі епідемією короновірусної хвороби - проблема управління є 

найважливішою. Висока компетентність управлінців у таких умовах, з одного 

боку, дає можливість впливати на розвиток окремих кризових процесів, а з іншого 

– потребує високої якості та адаптивності інструментів управління. Пандемія 

коронавірусу сповільнила зростання економіки України майже вдвічі. Такий 

прогноз публікував Віденський інститут міжнародних економічних досліджень 

(wiiw) [2]. До початку пандемії COVID-19 зростання ВВП України цього року 

очікувалося на рівні 3,6%, але коронавірус все змінив [2]. З таких обставин, 

роботодавці обмежені вимогами економії бюджету, зокрема витратами на оплату 

праці [3]. Для багатьох підприємців поширеними стали масові звільнення 

працівників, затримки з виплати заробітної платні і зменшення її розміру, та 

навіть закриття бізнесу та банкрутство. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дослідження особливостей 

управління персоналом підприємства в умовах економічної кризи  розглядаються 

в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів: Данилко В.К. [4], Фединець Н.І. [5], 

Зільберман А. [6], Воронкова В.Г. [7], Ровенська В.В. [8], Власенко О.С. [9], 

Култишкіна В.В. [10], Кулакова С.Ю. [11], Пшенична Д.М. [12], Лисогор В.М. 

[13], тоді як наступні автори вже аналізують кризові явища у суспільстві та 

зокрема економиці, що спровоковані саме коронавірусом (COVID 19), а саме:  

Долбнєва Д. В.[14], Блінов А.[15], Каценельсон В. [16], Шрамко Ю. [17] та інші. 

Мета статті. Особливої уваги в контексті викладеної проблеми вимагає 

антикризове управління персоналом, оскільки ситуація загрожує підприємству 

втратою цінних кадрів, без яких подолати економічну кризу , на яку окрім всіх 

факторів ще й впливає коронавірусна епідемія - неможливо. Керівниками 

підприємств усвідомлюється той факт, що головним ресурсом організації є люди, 

тому ефективність управління персоналом забезпечує формування їх 

конкурентних переваг на ринку. Метою статті є дослідження ситуації що 

пов’язана із поширенням епідемії коронавірусу, дослідження впливу економічної 

кризи, спровокованої у тому числі    насамперед на продуктивність праці, на 

психологічне здоров’я працездатного населення, на рівень мотивації до праці та 

на основі проведеного дослідження запропонувати ефективних інструменти 

антикризового управління персоналом, які дозволять  контролювати результати 

діяльності підприємства та його працівників.  

Виклад основного матеріалу. Зазвичай в умовах економічної кризи вище 

керівництво іноді вдається до радикальних мір, зокрема часткового або навіть 

https://hromadske.ua/posts/u-sviti-pochalasya-nova-ekonomichna-kriza-golovi-mvf
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масового звільнення персоналу, що іноді має досить спірні наслідки, як 

економічного, так і соціального характеру. З одного боку, скорочення витрат на 

оплату праці підвищує платоспроможність підприємства, що й є метою 

антикризового управління. Але з іншого боку, ці дії можуть негативно 

позначитися на стратегічному розвитку підприємства, регіону та навіть державиу 

майбутньому. Доцільності звільнень персоналу можна протиставити подальші 

витрати, пов’язані з пошуком, наймом і навчанням нових працівників після 

закінчення кризи. Важливо зазначити, що  експерти Програми «U-LEAD з 

Європою» [17] та SKL International підготували огляд основних параметрів 

уточнених макропоказників економічного і соціального розвитку на минулий  

2020 рік, затверджених Урядом наприкінці березня 2020 р., та проаналізували 

можливі наслідки зміни економічної активності для місцевих бюджетів  [3]. 

Загалом, станом на 25 січня кількість людей, які захворіли  корона вірусом  

Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 1 194 328, табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19  

від початку пандемії в Україні, станом на 25.01.2021 р. 

Область/місто Кількість захворювань Динаміка за попередню 

добу 

Київ  126 264 +146 

Одеська область  80 220 +166 

Харківська область  76 464 +51 

Львівська область   69 403 +138 

Київська область  67 864 +102 

Дніпропетровська область  66 338 +136 

Запорізька область  64 401 +241 

Івано-Франківська область  46 817 +238 

Сумська область  45 240 +101 

Рівненська область   45 081 +49 

Черкаська область  44 994 +68 

Чернівецька область  44 309 +160 

Житомирська область  43 613 +122 

Хмельницька область  43 245 +2 

Донецька область  43 174 +126 

Полтавська область  42 404 +84 

Миколаївська область  37 989 +123 

Загалом у світі 99,3 млн +576 

Систематизовано авторами на підставі [18] 

 

Слід  зазначити,  що  поки  що  спостерігається  тенденція щодо поширення 

https://zaxid.net/lviv_koronavirus_kilkist_hvorih_statistika_ostanni_novini_n1499402
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 короновірусу, тому  в різних країнах з метою підтримки підприємств, були 

введені різноманітні заходи. Так, наприклад в Україні для підтримки бізнесу та 

зниження податкового навантаження на час дії карантину в законодавство 

внесено наступні зміни (рис. 1 на підставі [19]) 

 
Рис. 1. Деякі зміни, що внесено в законодавство в Україні для підтримки 

бізнесу та зниження податкового навантаження на час дії карантину 

Систематизовано авторами на підставі [19] 

 

Безумовно на прогнози експертів щодо стабілізації економіки, значно 

вплинула інформація про світову ситуацію короновірусної епідемії, оскільки саме 

ця хвороба здатна впливати на психологічне та когнітивне  здоров’я персоналу 

підприємств, на трудовий потенціал, а отже на результативність та ефективність. 

Отже, хоча звільнення працівників і дозволяє зекономити у короткостроковій 

перспективі, проте витрати на виплату допомоги, збитки від втрати 

кваліфікованих фахівців разом з наступним витратами на пошук, найм, навчання 

й утримання персоналу можуть значно перевищити очікувану користь. Окрім 

того, такі заходи викликають негативний соціальний ефект – зростання 

чисельності безробітних та загострення соціальної напруги в суспільстві. 

Так, наприклад, ще наприкінці березня 2020  року президент Торгово-

промислової палати України Геннадій Чижиков зауважив, що наслідки карантину 

в Україні відчули на собі щонайменше 3,5 мільйона працівників [20]. За його 

словами, йдеться про "підприємства, малі підприємства та заклади освіти". 

Опитування Спілки українських підприємців (СУП) свідчить, що свій бізнес 

Звільнення від нарахування та сплати плати за землю, яка використовується в 
господарській діяльності, податку на нерухомість за житлові приміщення за березень

Обмеження застосування більшості штрафів за порушення податкового 
законодавства

Мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок (виключення 
– перевірки щодо відшкодування ПДВ)

Припинення оскаржень рішень контролюючих органів

Збільшення лімітів річного доходу для ФОП 1, 2 та 3 груп

Дозвіл фізичним особам-підприємцям тимчасово не заповнювати книгу обліку 
доходів

Звільнення від сплати ПДВ при ввезенні товарів, необхідних для боротьби з 
коронавірусом; та інші
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закрили шість відсотків власників, при цьому переважно йдеться про малі та 

середні підприємства [20]. 

Важливо зазначити, що за таких обставин виникає досить складне завдання 

для керівників підприємств щодо збереження морального корпоративного духу на 

досить високому рівні, щодо мотивування персонал, враховуючи зазначені вище 

кризові явища як в економіці, так і на ринку праці. Так, для мотивації найбільш 

значущих робітників часто необхідно введення додаткових виплат за виконання 

завдань у рамках антикризової програми, що ускладнює процес оптимізації 

витрат. Розмір премії або змінної частини заробітної плати мають бути такими, 

щоб дати можливість показати орієнтири діяльності кожного у разі 

максимального докладання зусиль та професійних навичок. Але необхідно 

враховувати, що ті ж самі робітники можуть залишатися працювати на 

підприємстві і після кризи [6]. 

В наші дні, як було зазначено вище,  найбільш гострою та 

найобговорюванішою причиною економічної кризи країни є пандемія COVID-19. 

Вона значно вплинула й на становище населення в цілому, рівень 

платоспроможності,  психологічне здоров’я кожної людини, безробіття (кількість 

безробітних в Україні за час карантину зросла на 1-1,3 мільйонів людей [21] та 

стан ринку праці. Оцінка психологами [22] впливу пандемії COVID-19 

встановила, що більшість опитаних вважають, що ситуація пандемії COVID-19 

деструктивно вплинула на психологічне здоров’я населення, серед яких 

безумовно є працівники різних підприємств країни.  Результати опитувань за 

допомогою діаграми зображено на рис. 2 

 
Рис. 2. Результати опитування щодо впливу COVID-19 на психологічне 

здоров’я населення 

Систематизовано авторами на основі [22] 

 

Щодо  негативного  впливу  ситуації  пандемії  COVID-19  на  психологічне  

38.4

46.2

12.4

3

Ситуація вплинула негативно

Ситуація вплинула скоріше негативно, ніж позитивно

Ситуація вплинула позитивно

Не змогли відповісти
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здоров’я населення України, то психологи вказали на такі його вияви (рис. 3). 

Також було досліджено, як саме зайнятість (працюю/працюю віддалено/не 

працюю) впливає на емоційні стани особистості. Серед тих, хто має роботу 

помітні нижчі показники розладів сну та депресії, аніж у тих, хто не працює хоча 

б віддалено. Робота допомагає урізноманітнити життя на карантині, частково 

зберегти активність, спілкування та взаємодію, відволіктися від негативних думок 

та мати більш усталений розпорядок дня. 

 
Рис. 3. Вияви негативного впливу COVID-19 на психологічне здоров’я 

населення на основі опитування 

Систематизовано авторами на основі [22] 

 

Незважаючи на всі деструктивні явища, що були викликані COVID-19, 

експерти вважають що є і позитивний вплив ситуації пандемії на психологічне 

здоров’я населення, що проявилосьу тому, що дана ситуація сприяла вирішенню 

певних завдань (рис. 4) 

Попри це в усіх категоріях практично однакові індекси втоми. Також серед 

тих, хто працює у віддаленому режимі рівень тривоги та паніки вищий, аніж в тих, 

хто ходить на роботу, оскільки працювати віддалено – це незвична ситуація, яка 

потребувала адаптації, до цих пір багато процесів ще не налагоджені, є частина 

завдань, які загалом неможливо зробити віддалено, або якість виконання яких 

знижена. Ті, хто мають можливість ходити на роботу, зберегли більшу частину 

свого звичайного життя та робочої взаємодії, ніж ті, хто працює віддалено [22]. 

58.30%

18.00%

12.50% 11.30%

Виникнення негативних 
емоційних станів 

(тривожність, 
роздратованість, 

агресивність, страх, 
депресія, розгубленість, 

гнів, паніка тощо)

Погіршення різних сфер 
здоров’я (психологічного, 
фізичного, професійного, 

духовного) 

Невизначеність щодо 
майбутнього

Переживання щодо 
матеріальної 

нестабільності 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

 

115 

 
 

Рис. 4. Вияви позитивного впливу COVID-19 на психологічне здоров’я 

населення на основі опитування 

Систематизовано авторами на підставі [22] 

 

Так, саме в  умовах економічної кризи, спричиненої у тому числі за рахунок 

коронавірусу, доречно визначити основні аспекти поведінки працівників. 

Претензії підлеглих до керівництва в таких умовах мають як суб’єктивний, так і 

об’єктивний характер, і вага кожного з них одночасно зростає. Об’єктивний 

характер претензій пов’язаний зазвичай з матеріальною складовою та 

нерівномірним розподілом завдань, перехід на віддалену робу, он-лайн наради 

тощо. Суб’єктивний характер визначається особливостями індивідуального 

характеру та психології кожного працівника. До найбільш гострих проблем 

підприємств під час економічної кризи слід віднести втрату кваліфікованих 

спеціалістів (причому втратити фахівця можна не лише у прямому розумінні 

цього слова, але і в переносному, коли знижується його працездатність, оптимізм, 

вірність спільній справі), зниження рівня мотивації персоналу і, як наслідок, 

недостатню ініціативність працівників під час вирішення виробничих проблем, 

конфронтацію між керівництвом і персоналом тощо [9].  

Отже, головною опорою антикризового управління є людина. Але слід 

пам’ятати, що персонал на підприємстві може бути не лише інструментом 

подолання кризових явищ, але й їх джерелом. Криза персоналу – це будь-яка 

невідповідність діяльності працівників новим умовам, що виникли в процесі 

32.30%

29.20%

23.00%

15.30%

Спілкування з 

близькими людьми 

(виконання спільних 

завдань, покращення 

відносин між членами 

родини, спільний 

відпочинок тощо) 

З'явився додатковий 

час для саморозвитку, 

реалізації творчих ідей 

(участь у різних он-

лайн заходах, 

можливість доробити 

всі заплановані справи 

тощо)

Виникла можливість 

для додаткового 

відпочинку та 

відновлення сил 

(релаксаційний час, 

виникло більше 

можливостей для 

приділення часу 

самому собі, 

можливість побути на 

самоті тощо)

Відбулася переоцінка 

цінностей (розвиток 

вміння цінувати 

«звичні» речі тощо)



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

116 

життєвого циклу підприємства. Найбільш значні причини кризи працівників 

підприємства в умовах економічної невизначеності  зображені на рис. 5. 

Рис. 5. Причини кризи персоналу в умовах економічної невизначеності 

Удосконалено авторами на основі [7] 

Як наслідок, під час кризи персоналу, можна спостерігати збільшення 

конфліктів, погіршення дисципліни, скорочення робочого часу, наявність 

надлишкового персоналу, високу плинність кадрів, збільшення кількості неявок 

на роботу, зниження продуктивності праці, ігнорування вказівок керівництва, 

погіршення психологічного клімату колективу, стресові стани окремих 

співробітників тощо  [12]. Кризова ситуація провокує декілька варіантів розвитку 

трудової активності працівників, що ускладнюється негативним психологічним 

станом працівників:  

1) робота йде у звичному режимі;

2) докладається більше зусиль на робочому місці, оскільки збільшився обсяг

роботи; 

3) докладається більше зусиль на робочому місці, щоб зберегти роботу;

4) докладається менше зусиль на робочому місці, оскільки зменшився обсяг

роботи; 

5) докладається менше зусиль на робочому місці, оскільки роботодавець

погіршив свої умови. 

Економічна криза – своєрідний тест і час можливостей для управлінців. 

Ефективність антикризових заходів визначається здатністю менеджерів до 

саморегуляції власної поведінки. Підвищенню рівня особистісної саморегуляції 

працівників організації та керівників сприятиме усвідомлення ними власних 

Невизначеність долі підприємства та його персоналу

Скорочення чисельності кваліфікованих працівників

Відстороненість персоналу від управління підприємстовм

Відсутність ефективних систем мотивації праці

Відсутність навичок у сфері психології, психофізіології, 
психоаналізі, психології праці, психології управління, 

психології впливу 

Дефіцит керівників, що підготовлені до управління 
організацією в кризових соціально-економічних умовах

Дефіцит керівників, що володіють зннями психології 
управління
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особливостей, пов’язаних з мотиваційною сферою, підвищення стресостійкості, 

розвиток адекватного оцінювання своїх можливостей і потенціалу, формування 

впевненості в собі, закріплення змін у поведінці в конкретних ситуаціях тощо [5].  

Також важливо зазначити, що за даними новинного видання Deutsche Welle, 

після епідемії стандартні графіки роботи в офісі (з дев'ятої до шостої) зникнуть 

[23]. Багато компаній відмовляться від частини орендованих площ і переведуть 

співробітників на віддалену роботу. На зміну офісам прийдуть коворкінги. Вони 

стануть особливо популярними серед людей, які не можуть працювати з дому. За 

підрахунками консалтингової компанії McKinsey&Company [23], в результаті цих 

змін під загрозою опиниться 60 мільйонів трудових місць - і це тільки в 

Євросоюзі і Великобританії [23]. Так що майже третина працюючого населення в 

Європі зараз на межі звільнення. Експерти стверджують, що стан економіки на 

2020-2021 роки багато в чому залежить від поведінкових факторів споживачів [23].  

Так, сьогодні, важливим елементом у кадровій політиці є добір стресостійких 

менеджерів для формування антикризової команди [4], які розуміють власну 

психологію поведінки та обов’язково володіють інструментами психології 

управління (впливу) на поведінку персоналу. Зрештою, важливе значення має 

особистість управлінця, який займається кадровими питаннями у період кризи. 

Він має відповідати ряду вимог, рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Вимоги щодо керівника, що відіграють вагому роль у антикризовому 

управлінні персоналом 

Систематизовано та удосконалено авторами на підставі [12] 
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Слід зазначити, що з метою ефективного управління персоналом в кризових 

умовах дуже важливим є збереження персоналу на основі використання 

поведінкових, психологічних методів, застосуванні підходів, що базуються на 

відкритості та достовірності інформації. В умовах кризи важливо зберегти 

важливі для компанії кадри та змотивувати персонал на ефективну роботу за 

мінімальних витрат [24]. Так, в умовах економічної кризи важко встановити 

високу заробітну платню, тому особлива увага належить нематеріальному 

стимулюванню праці (табл.1) Кожна людина має потребу в змістовній, корисній, 

цікавій роботі, пристойних умовах, проте вона хоче досягти певної кар’єри та 

реалізувати свої професійні амбіції, відчувати самоповагу. Практика та ситуація 

що викликана епідемією коронавірусу переконливо доводить про перенасиченість 

сучасного життя людини хворобами, емоціями, стресами. А невміння керівників у 

сучасних умовах забезпечити емоційну мотивацію призводить до катастрофічних 

втрат ресурсів підприємства. 

Таблиця. 2 

Нематеріальні та матеріальні інструменти стимулювання праці, в кризових 

умовах що викликані COVID-19 в контексті психології управління 

Інструменти стимулювання 

праці персоналу 

Сутність інструменту 

1.Налагодження інформаційних 

потоків, забезпечення 

персоналу достовірною 

інформацією (у тому числі в он-

лайн форматі) 

У кризовій ситуації люди сильніше реагують як на позитивні, 

так і негативні зміни. Тривожність і невпевненість людей 

активізує поширення чуток, зростання кількості конфліктів. 

Рекомендується перш за все сконцентруватись на зниженні 

тривожності від невизначеності шляхом забезпечення 

надійних комунікацій. Інформація для працівників повинна 

містити: характеристику ситуації, в якій перебуває 

підприємство; найбільш вірогідний варіант розвитку подій; 

заплановані заходи з подолання кризи і очікувані результати 

від їх реалізації; роль прцівників в реалізації антикризових 

заходів. 

2.Колективне формування цілей 

підприємства 

Використовуючи практику колективного формування цілей 

організації, керівнику варто обговорювати з членами своєї 

команди можливі варіанти розвитку підприємства за умов 

кризи та погодження строків виконання. 

3.Уважне ставлення до 

персоналу з боку керівництва. 

Адаптація даного інструменту із 

урахуванням психологічних 

особливостей працівників 

Управлінцю варто цікавитися, які побоювання мають його 

підлеглі, які проблеми виникли в їх житті внаслідок 

несприятливої ситуації на підприємстві в умовах економічної 

кризи; намагатись надавати психологічну допомогу та 

підтримку, налаштовувати працівників на оптимістичні 

погляди 

4.Соціальне партнерство та 

підтримка 

Бажано провести декілька недорогих, але емоційно 

насичених заходів для співробітників, щоб апелювати до 

таких емоційних відчуттів, як гордість за компанію, інтерес 

до колег, причетність до спільної справи і самоповага. 

Працівники повинні відчувати себе не підневільною 

найманою робочою силою, а повноправними учасниками 
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процесів, тобто партнерами, і усвідомлення цього неминуче 

приводить до зміни акцентів у методах управління, 

націлюючи їх на партнерські відносини. Формування 

спільних суспільних цінностей, які визнають пріоритет блага 

людини над прибутками, допомагає реалізувати потенціал 

співробітництва і підвищити рівень соціальної 

відповідальності. 

5.Метод змагання, як 

психологічний інструмент 

Склавши умови здорової конкуренції в колективі, можна 

досягти найвищої продуктивності кожного працівника, в 

деякій мірі відволікти від інформації що пов’язана із 

коронавірусом. Змагання стимулює до прояву потенціалу, а 

також дозволить скоротити в штаті незацікавлених 

працівників. 

6.Адаптація графіка роботи Неповний робочий час, гнучкий графік. Слід уважно 

віднестись до особливостей ситуації кожного працівника. 

7.Допомога підлеглим у 

випадку захворювання 

Ретельна робота з боку кадрової служби чи Hr- фахівця у 

контексті підтримки та надання певної допомоги в рамках 

чинного законодавства України, можливостей та 

корпоративної культури підприємства. 

Систематизовано та удосконалено авторами на підставі  [12, 13, 25, 26] 

 

Глибину впливу, який COVID-19 має і матиме на людей, підприємств, 

суспільство та економіку, не можна недооцінювати [27]. Реальність COVID-19 

поставила безпрецедентні вимоги та виклики для керівників бізнесу, враховуючи 

глибокий і миттєвий вплив на людський капітал. В Україні більшість компаній 

розуміють, що зміни до підходів у роботі неминучі [27]. Ще до оголошення 

пандемії коронавірусу економісти прогнозували початок світової економічної 

кризи, до якої Україна мала б підготуватися заздалегідь. Несподівані корективи 

вніс СOVID-19, адже через запровадження карантинних заходів в Україні 

призупинилась економічна активність населення, більшість підприємств 

середнього та малого бізнесу вимушені були припинити свою діяльність, люди що 

були задіяні у виробництві цих підприємств стали безробітними, а ті що 

залишились працювати кожного дня відчувають психологічний дискомфорт та 

певні страхи перед майбутнім. 

Нові для людини віруси і пов’язані з ними ризики періодично нагадують 

країнам про необхідність бути завжди готовими до надзвичайних ситуацій в 

галузі біологічної безпеки [28].  Так, навіть для вірусів грипу ВООЗ розроблено 

керівництво по управлінню ризиками пандемії грипу з урахуванням пандемічного 

потенціалу кожного відомого вірусу та постійного оновлення вірусологічних, 

епідеміологічних та клінічних даних [4]. При цьому для різних країн зазначені 

вище ризики можуть мати відмінності, тому на підставі  глобальної оцінки 

ризиків кожна країна повинна розробити власну - національну оцінку, та 

запропонувати власні заходи щодо подолання подібних криз, із урахуванням 

історичних, географічних, економічних, людських факторів , тощо[29].  
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Важливо зазначити, що у  відповідь на ситуацію, викликаною пандемією 

COVID-19, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України разом з Представництвом ЮНІСЕФ в Україні підготувало черговий 

тематичний випуск Консенсус-прогнозу [20,30]. Консенсус-прогноз [30] 

підготовлено з метою висвітлення консенсусного бачення майбутніх тенденцій та 

об’єктивної оцінки ризиків та викликів, які постали як перед світовою 

економікою, так і перед економікою України внаслідок світової рецесії та 

введення в Україні обмежувальних заходів під час боротьби з пандемією гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом [20]. 

Інноваційність даного випуску полягає у тому, що у публікації надається 

консенсусне бачення розвитку країни очима молоді та його зіставлення з 

експертними оцінками [20]. 

Висновки. Світова економічна криза, спровокована епідемією коронавірусу, 

стала одним із викликів як для економіки України в цілому, так і для керівників 

підприємств зокрема. Поширення кризових явищ вимагає від кожного керівника 

підвищення гнучкості кадрової політики та формуванню ефективних 

антистресових  інструментів управління підлеглими та їх мотивування, з 

урахуванням їх психологічного стану та стану здоров’я, а від працівників 

підвищенню свідомості, більшої адаптивності у нових виробних реаліях, та 

ретельного слідкування за станом свого здоров’я, задля мінімізації негативних 

наслідків кризи як для економіки підприємства, так і для економіки країни та 

добробуту громадян що створить умови щодо сталого економічного зростання. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ 

КІБЕРБЕЗПЕКИ: СИЛОВИЙ АСПЕКТ 

Анотація. Швидкі темпи технологічного розвитку в галузі інформаційно-

комунікаційних технологій призвели до того, що нації та народи стали більш 

залежними від кіберінфраструктури у своєму житті. Окрім можливостей, широке 

використання інформаційних технологій спричиняє й загрози критично важливим 

інфраструктурам та активам, необхідним для функціонування суспільства в 

цілому та економіки зокрема. Кібербезпека стала однією з найсерйозніших 

проблем національної безпеки.  

У цьому дослідженні стратегії кібербезпеки обрані через їхні специфічні 

особливості, такі як досвід у розробці кіберстратегій, економічна сила та 

наявність публікації стратегічного документа. Розглянуто досвід тих країн, які 

зосередили свою увагу на силовому аспекті кібербезпеки (запобіганні кібератакам 

на свою уразливу інформаційну інфраструктуру та ключові ресурси для 

підтримки свого суспільства). Відсутність широко прийнятих методів для оцінки 

ефективності кіберстратегій свідчить про те, що ця нова ера формування політики 

в галузі кібербезпеки все ще перебуває на початковому етапі, хоча ще у 2003 р. 

США першими підготували та опублікували національну стратегію кібербезпеки. 

За останні десять років 35 інших держав видали свій документ про національну 

стратегію кібербезпеки.  

Широке використання ІТ-систем для особистих цілей та ділових функцій 

зробило уряди держав залежними від цих систем. Не зважаючи на те, що перші 

кіберзагрози базувались на жартах і жазі до слави, в останнє десятиліття 

з’явилися хакери, орієнтовані на прибуток, а років шість як кіберпростір 

використовується країнами як поле для застосування специфічної військової сили. 

Для того, щоб впоратися з викликами та ризиками кіберпростору та максимально 

використати його можливості, країни розглядають кібербезпеку як невід’ємну 

частину власної національної безпеки.  
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IMPLEMENTATION OF NATIONAL CYBERSECURITY                     

STRATEGIES: THE POWER ASPECT 

 

Abstract. The rapid pace of technological development in the field of information 

and communication technologies has led to the fact that nations and peoples have 

become more dependent on cyber infrastructure in their lives. In addition to 

opportunities, the widespread use of information technology poses a threat to critical 

infrastructures and assets necessary for the functioning of society in general and the 

economy in particular. Cybersecurity has become one of the most serious national 

security issues. In this study, cybersecurity strategies are selected because of their 

specific features, such as experience in developing cyber strategies, economic strength, 

and the availability of a strategic document. The experience of those countries that 

focused on the force aspect of cybersecurity (prevention of cyber attacks on their 

vulnerable information infrastructure and key resources to support their society) is 

considered. The lack of widely accepted methods for assessing the effectiveness of 

cyber strategies suggests that this new era of cybersecurity policy-making is still in its 

infancy, although in 2003 the United States was the first to prepare and publish a 

national cybersecurity strategy. Over the past ten years, 35 other countries have issued 

their National Cyber Security Strategy Paper. The widespread use of IT systems for 

personal purposes and business functions has made governments dependent on these 

systems. Although the first cyber threats were based on jokes and the thirst for fame, 

profit-oriented hackers have emerged in the last decade, and for six years countries have 

been used as cyberspace as a field for the use of specific military force. In order to meet 

the challenges and risks of cyberspace and make the most of it, countries view 

cybersecurity as an integral part of their own national security. 

Keywords: cybersecurity, cyberspace, strategy, military cyber operations, 

intelligence, counterintelligence, cybercrime. 

 

Постановка проблеми. Швидкий поступ комп’ютерних технологій, 

вкорінення інформаційних та комунікаційних технологій змушує уряди держав та 

пересічних громадян приділяти все більшу увагу безпеці кіберпростору. Адже 
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окрім можливостей, що несуть цифрові технології, вони ж спричиняють і нові 

загрози – для критичної інфраструктури, економіки, суспільства в цілому та 

окремих його членів, а останнім часом, і для сфери національної безпеки.  

Сьогодні близько 50 країн світу вже мають загальнодержавні мережі 

кібербезпеки, які здатні досить швидко акумулювати сили та засоби публічних 

органів і приватного сектору для протидії кіберзагрозам, тим самим забезпечуючи 

кібербезпеку своїх країн. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам протистоянь у 

кіберпросторі присвятили свої роботи С. Гейкен та Р. Кларк; на питання аналізу 

стратегій кібербезпеки звертають увагу Дж. Гілі, А. Клімбург, М. Макміллан. 

Проте, яке саме місце у сфері кібербезпеки посідає силовий аспект (військова 

компонента) поки що залишається поза увагою науковців. 

Мета статті – дослідження особливостей державних стратегій у царині 

кібербезпеки з точки зору відображення у них військової компоненти. 

Виклад основного матеріалу. Як показує аналіз, стратегії кібербезпеки (в 

силовому аспекті) більшості держав зосереджують увагу на трьох основних 

сферах: 1) військові кібероперації; 2) розвідка і контррозвідка; 3) боротьба з 

кіберзлочинністю. Для того, щоб краще зрозуміти сутність наявних національних 

стратегій кібербезпеки стосовно зазначених сфер нижче у даному параграфі 

розглянемо особливості цих стратегій, розроблених у таких країнах як США, 

Великобританія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Індія. 

Одночасно з виникненням кіберзагроз протягом останніх десятиліть 

відбулись фундаментальні зміни у сприйнятті безпеки військовими силами. 

Зростання залежності від інтернет-технологій означає також зростання 

вразливості мереж і ймовірності атак, спрямованих на об’єкти критичної 

інфраструктури. Ці зміни змусили керівництва країн переглянути власні підходи 

до сприйняття загроз та механізми підтримки безпеки для боротьби з 

кіберзагрозами. Протягом останніх чотирьох років спостерігається тенденція з 

боку керівних органів до публікації стратегій кібербезпеки, котрі становлять 

основне джерело інформації про те, як військові сили трактують кіберпростір і як 

формують стратегії кібербезпеки. 

Вага, що надається воєнному підходу до кіберпростору в стратегічних 

документах, проаналізованих в цьому дослідженні, значно відрізняється в кожній 

державі. У деяких державах для вирішення головних питань, пов’язаних з 

кіберпростором, застосовується воєнний підхід, тоді як в деяких інших державах 

найбільше уваги отримують інші питання, наприклад – боротьба з 

кіберзлочинністю. 

Можна із впевненістю сказати, що у стратегії безпеки кіберпростору США 

переважає військовий підхід, оскільки влада у Вашингтоні все частіше називає 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

 

128 

кіберзагрози проблемою національної безпеки. У Стратегії національної безпеки, 

опублікованій Білим домом у 2010 р., «масштабні кібератаки» вважають загрозою 

для США нарівні з тероризмом, стихійними лихами і пандеміями, наголошуючи 

на їхньому асиметричному характері [1]. Ще одним пунктом, що демонструє 

сприйняття кіберзагроз розробниками стратегії в США, є внесення цифрової 

інфраструктури до списку стратегічних активів, що повинні бути захищеними.  

«Наша цифрова інфраструктура, таким чином, є національним стратегічним 

активом, а її захист – так само як захист приватної та цивільної свободи – є одним 

із пріоритетів національної безпеки» [1, с. 27].  

Широкомасштабні кібератаки – не єдиний вимір кіберзагроз. Можливості, 

що надає інтернет, активно використовують транснаціональні терористичні 

групи, для яких кіберпростір є середовищем не лише для пропаганди, вербування 

чи хакерства, але також для викрадання коштів, фінансування терористичних атак 

та отримання конфіденційної інформації про безпеку. У Стратегії звернено увагу 

на використання терористами кіберпростору з метою підриву глобальної довіри до 

міжнародних фінансових систем як на основну складову ланцюга «злочин-

тероризм» [1, с. 49].  

Для більш детального вивчення воєнного підходу США до кіберпростору 

варто поглянути ближче на Стратегію кібербезпеки Міністерства оборони США, 

частина якої була оприлюднена в 2011 р. На самому початку документу вказано, 

що Міністерство оборони розглядає кіберпростір як операційний простір «для 

організації, тренування та оснащення» [2]. З цього документа можна зробити 

висновок, що основною причиною воєнного підходу США до кіберпростору, 

згідно з яким кіберзагрози вважаються загрозами для національної безпеки, є 

залежність критичної інфраструктури держави від мереж. Описуючи критичну 

інфраструктуру США, у Міністерстві оборони виокремлюють п’ять послуг, 

надавці яких є стратегічно важливими для національної безпеки: енергетика, 

банківська справа і фінанси, система транспортування, система комунікацій і 

оборонна промисловість [3]. Важливо зазначити, що об’єкти критичної 

інфраструктури, визначені Міністерством оборони, контролюються переважно 

приватним сектором. Оскільки питання підтримки безпеки мереж, що належать 

приватному сектору, є темою для окремої дискусії, очевидною є необхідність 

створення нової структурної організації між державою та приватним сектором, 

що підтримуватиме хиткий баланс між безпекою і конфіденційністю з повагою до 

ліберальних цінностей. 

Хоч в стратегічних документах США не згадується інституційна основа 

стратегій кібербезпеки, варто відзначити створення у 2010 р. Кіберкомандування 

США – спеціального підрозділу у складі Стратегічного командування Збройних 

сил США, що спеціалізується на протидії кіберзагрозам. Створення 
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Кіберкомандування дало початок ще одній важливій дискусії в контексті стратегії 

кібербезпеки США: яку позицію займають США з приводу захисту кіберпростору 

– оборонну чи наступальну? 

У сухопутних, військово-повітряних і військово-морських силах можна 

простежити більш чіткий розподіл між наступальними та оборонними силами. 

Однак проведення такого ж чіткого розподілу між цими сферами в кіберпросторі 

є більш складним завданням. Незважаючи на те, що в документах з питань 

кібербезпеки основним завданням визначено оборону, існують конкретні 

практики, які вказують на те, що США розглядають саме «активну оборону». Ті, 

хто вважають, що в основі стратегії кібербезпеки повинен бути наступальний 

підхід, стверджують, що вища вартість забезпечення стійкості є одним з перших 

факторів, які повинні мотивувати керівництво держави до вибору наступальних 

засобів. 

За словами Дж. Гілі: «Кібербезпека є надзвичайно дорогою; вона передбачає 

величезні інвестиції фінансових і людських ресурсів для налаштування 

організацій, технологій та процесів (навіть базових рис людської поведінки) 

відповідно до процедур інформаційної безпеки» [4]. Наголошуючи на 

обов’язковому передбаченні наступальних заходів в стратегії кібербезпеки, Дж. 

Гілі вказує, що самих лише оборонних заходів недостатньо для підтримки 

мережевої безпеки: «Наприкінці 1990-х у Міністерстві оборони США чітко 

визначили оборону одним із пріоритетів, вважаючи, що традиційні військові сили 

здатні стримати будь-якого потенційного противника без застосування 

наступального потенціалу. Однак якби власні кіберсистеми Міністерства оборони 

зазнали вторгнення, усі ці традиційні військові сили залишились би глухими і 

сліпими» [4]. 

У стратегічних документах США немає прямих посилань на наступальний 

потенціал у сфері кібербезпеки, однак на практиці число доказів свідчить про те, 

що Вашингтон вбачає у військових засобах для підтримки кібербезпеки 

ефективний стримувальний актив для досягнення зовнішньополітичних цілей. 

Інцидент з вірусом Stuxnet, незважаючи на відкритість питання його 

дипломатичної ефективності, показав, що кіберзброя може бути використана для 

атаки на стратегічні об’єкти. Варто також мати на увазі те, що трансформація 

американської воєнної стратегії після подій 11 вересня 2001 р. привела до того, 

що американські лідери обирають превентивні операції, ймовірність чого є також 

досить високою в умовах кібервійни з ускладненою атрибуцією. 

Безсумнівно, США – не єдина держава, що прагне використовувати власний 

кіберпотенціал для захисту мереж шляхом здійснення наступальних заходів. 

Великобританія є ще однією державою, що висловлюється на підтримку 

наступальних заходів. Пріоритетом «Стратегії кібербезпеки Великобританії» 
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визначено боротьбу з кіберзлочинністю, в результаті чого країна має стати 

найбезпечнішим середовищем для ведення бізнесу (тобто економічно-

орієнтований підхід), однак Міністерство оборони Великобританії водночас має у 

своєму активі наступальні кіберзасоби [5]. 

З метою покращення стану кібербезпеки у сфері воєнних поставок, 

Великобританія сформувала Партнерство з питань кібероборони і захисту 

(Defence Cyber Protection Partnership, DCPP) і продовжує зосереджуватись на 

найкращих практиках, усвідомленні і пропорційних стандартах. У 2015 р. було 

офіційно запущено модель кібербезпеки для оборони, однак її реалізація 

затрималась і відбулась у другому кварталі 2016 р. [6]. Для ведення кібервійни 

було сформовано підрозділ збройних сил під назвою 77-а Бригада                      

(77th Brigade) [6].  

Як вказано у звітах, одним із основних кроків Великобританії на шляху до 

активної кібероборони є співпраця з окремими хакерами, навіть якщо деякі з них 

були ув’язнені. Стверджується, що держава планує залучити таких комп’ютерних 

хакерів до створеного нещодавно підрозділу з питань кіберзахисту – Об’єднаної 

резервної групи з питань кібербезпеки (Joint Cyber Reserve Unit, JCRU), про що 

уряд Великобританії оголосив у вересні 2012 р. Міністерство оброни розробило 

ініціативу вартістю 500 млн. фунтів для набору до резерву сотень комп’ютерних 

експертів для забезпечення оборони держави поряд із з регулярними військовими 

силами. Діяльність Об’єднаної резервної групи спрямована на зміцнення 

національної безпеки шляхом захисту комп’ютерних мереж і критичних даних, а 

також на здійснення превентивних наступальних операцій в кіберпросторі [7]. 

У свою чергу, на думку представників Німеччини, кібератака – це атака на 

IT-систему держави, ціллю якої є доступність, конфіденційність та цілісність 

інформаційних систем. Німеччина не згадує про воєнний потенціал у своїй 

стратегії, але водночас працює над завершенням створення спеціального 

Кіберінформаційного командування з центром кібероперацій, а також Центру з 

питань кібербезпеки Збройних сил Німеччини (Bundeswehr cyber-security centre) 

на 13800 працівників [8]. 

Індія ще не сформувала власне кіберкомандування, але за наказом Кабінету 

Міністрів (Cabinet Note) формуванням Командування керує Генерал 

Інтегрованого оборонного штабу (Integrated Defence Staff, IDS) [8]. Станом на 

сьогодні визначені агентства – Розвідувальне управління Міністерства оборони 

(англ. Defence Intelligence Agency, DIA) і Національна організація технічних 

досліджень (National Technical Research Organization, NTRO) – проводять 

наступальні кібероперації за потребою. У Національній організації технічних 

досліджень Індії згадується, що одним із компонентів її місії є реакція на 

кіберзагрози, однак не говориться про захист кіберкордонів шляхом активного 
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кіберзахисту, як це вказано в документах Великобританії, США і Німеччини. 

США і Німеччина говорять про кібервійну, натомість Індія окрім кібервійни 

враховує також ризики, пов’язані з хмарними обчисленнями. 

Збір розвідувальної інформації в кіберпросторі не вимагає втручання до 

іноземного територіального суверенітету шляхом відправлення агентів за кордон, 

агенти, як правило, залишаються у своїх країнах. Оскільки така ситуація не 

порушує норм міжнародного законодавства, збирання розвідувальної інформації в 

кіберпросторі рідко викликає занепокоєння у сфері міжнародного права. Більше 

того, міжнародне право не забороняє країнам шпигувати за кордоном або карати 

шпигунів на своїй території. 

Однак, слід зазначити, що чіткого розподілу між кіберзлочином, 

кіберкрадіжкою і кібершпигунством досі немає. Протиріччя також 

спостерігається в розрізненні військової кіберактивності, кіберзлочинності і 

кібершпигунства. Що станеться, якщо група хакерів за певної допомоги від 

держави А здійснить кібероперацію проти комп’ютерних мереж держави Б, 

спрямовану на заволодіння конфіденційною інформацією про військові таємниці 

держави Б? Чи такі дії можна вважати кіберзлочином, за котрий слід карати 

хакерів, військовою діяльністю чи кібершпигунством? 

Не говорячи вже про невизначені сірі зони, кібершпигунство є найбільш 

небезпечною частиною діяльності, спрямованої проти кібербезпеки, що вражає як 

приватний, так і публічний сектори. Велика кількість викраденої інтелектуальної 

власності та пов’язані з цим проблеми спонукали багато організацій вжити 

додаткових заходів безпеки. Окрім організацій, особливу увагу кібершпигунству 

приділяють також самі держави, фіксуючи це у планах дій щодо підтримки 

безпеки. Викрадена інформація є не лише значною втратою в аспекті наукових 

досліджень і розвитку, але також чинником, що значно підриває довіру до 

відповідного відомства. 

У кіберстратегії США немає конкретних згадок про кібершпигунство. Однак 

право власності, промислове шпигунство, а також захист конфіденційних даних, 

що належать сфері бізнесу і державі – ці питання розглядаються у відповідних 

стратегічних документах [2]. Крім цього, стратегія кібербезпеки Міністерства 

оборони США пов’язує діяльність по боротьбі з кібершпигунством із зусиллями 

по встановленню особистостей нападників і хакерів. Вирішення складних завдань 

атрибуції кібератак покладається на особливі підрозділи кіберрозвідки [3]. 

Міністерство оборони Великобританії спільно з Агентствами безпеки та 

розвідки і Центром урядового зв’язку (Government Communications Headquarters, 

GCHQ) відіграють головну роль у виявленні кіберзагроз і нівелюванні ризиків, 

пов’язаних з ними. Кіберстратегії також передбачають певні бюджетні 

асигнування, виділені для цих агентств. Так, у 2018 році на виявлення кіберзагроз 
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було заплановано виділити 157 млн. фунтів [6]. 

Зменшення вразливості до кібершпигунства є одним із перших кроків, до 

яких вдалось керівництво Нідерландів. У Стратегії кібербезпеки цієї держави 

зазначено, що розвиток технічного потенціалу йтиме поруч з корегуванням 

правових процедур в аспекті контркіберрозвідки. Стратегія також містить заклик, 

звернений до публічних організацій, до тісної співпраці з метою протидії 

кібершпигунству, особливо тому, що виникає з-за кордону [9]. 

У стратегії кібербезпеки Німеччини кібершпигунству надається такої ж  ваги як 

в інших стратегіях. Окрема частина документу присвячена цьому питанню [10]. 

В Індії розвідка і контррозвідка була важливим елементом геополітичної 

стратегії з найдавніших часів. Тому не дивно, що Індія у своїх стратегічних 

документах, пов’язаних з кібербезпекою, згадує про глобальну співпрацю між 

агентствами безпеки різних держав та проводить постійні діалоги для 

ефективного обміну інформацією. 

Кіберзлочинність – вид кримінальної діяльності, що здійснюється за 

допомогою комп’ютерів чи Інтернету [11]. Як і в багатьох інших сферах 

кіберпростору, тут бракує чіткого окреслення деталей, яке могло б нас 

задовольнити. Так, кіберзлочини можна розділити на дві основних групи. Дуже 

поширеними є злочини, спрямовані на заволодіння персональною інформацією 

здебільшого з метою крадіжки грошей за допомогою експлойтів і прогалин в 

безпеці. Основна частина злочинів цієї групи зосереджена на ідентичності – 

крадіжки і фішинг. Зловмисники, за допомогою шкідливого програмного 

забезпечення, що створює копії усіх натиснень клавіш, можуть отримати паролі та 

втрутитись у фінансові зв’язки, створюючи проблеми не лише для індивідуальних 

користувачів, а й для великих компаній. 

В інших сферах здійснюються більш поважні злочини – це стосується 

кібератак з конкретними інституційними цілями, спрямованими на затримку 

надання послуг державних установ. DDoS/DoS-атаки (розподілені атаки на 

відмову в обслуговуванні), спрямовані проти адміністраційних мереж, можуть 

також бути спрямованими проти відомств, що є критично важливими для 

підтримки повсякденного життя людей – транспортна система, енергетика, 

банківська сфера. 

Боротьба з кіберзлочинністю є багатовимірним завданням. Цілями 

кіберзлочинців є різноманітні мережі – від воєнних до університетських. Кожне 

відомство має власні проблеми у сфері кібербезпеки, але через брак комплексного 

підходу в багатьох державах та транснаціональний характер кіберзлочинів, різні 

відомства вживають власних заходів безпеки для протидії кіберзлочинам. Утім, зі 

зростанням числа кіберзлочинів, що становить загрозу для національної безпеки, 

керівники різних публічних організацій розпочали брати участь у спільній 
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боротьбі з кіберзлочинністю., у тому числі, на міжнародному рівні. І першим 

міжнародним договором стала Будапештська конвенція про кіберзлочинність 

(також: Конвенція про кіберзлочинність), ціллю якої є гармонізація національного 

законодавства, оновлення методів розслідування і розвиток міжнародної співпраці 

для більш ефективної протидії кіберзлочинності [2]. Крім того, боротьба з 

кіберзлочинністю є однією зі сфер, що має велику потребу у публічно-приватній 

співпраці, тому активна підтримка приватних компаній у сфері кібербезпеки зі 

сторони держави набуває стратегічного значення [8].  

Великобританію можна справедливо назвати державою, що докладає багато 

зусиль для боротьби з кіберзлочинами. Середня сума збитків від кіберзлочинності 

для великих організацій Великобританії становить у середньому 4,1 млн. 

фунтів/рік [13]. Тому свого часу для підтримки безпечного бізнес-кіберсередовища 

керівництво Великобританії виділило 860 млн. фунтів на Національну програму 

кібербезпеки, яка тривала з квітня 2011 р. по березень 2016 р. [6]. 

Більше того, першою і головною метою Стратегії кібербезпеки 

Великобританії є саме підтримка безпеки бізнесу. Для досягнення цього у 

документі передбачено певні законодавчі поправки, розвиток кіберпотенціалу і 

нарощення потенціалу правоохоронних органів [5]. Також Стратегія містила три 

конкретних кроки для розвитку потенціалу кібербезпеки: 

– запуск Національного агентства з питань кіберзлочинності – нового 

органу для боротьби з кіберзлочинністю; 

– дотримання плану дій, затвердженого під час Лондонської конференції 

2012 року з питань кібербезпеки, для впровадження схваленої міжнародною 

групою «дорожньої карти» стосовно користування кіберпростором; 

– створення єдиної системи звітування для громадян і малого бізнесу для 

повідомлення про кіберзлочини, так щоб злочинну дію було зафіксовано і 

правоохоронні органи могли визначити масштаб кіберзлочину (включно з 

впливом злочину на окремих осіб, організації та економіку в цілому). 

Але зрозуміло й те, що самостійна боротьба з кіберзлочинністю не принесе 

користі жодній державі, так само як боротьба одного солдата проти цілої армії. 

Гарантія цілковитої кібербезпеки в національному кіберпросторі при існуванні 

небезпечного глобального кіберпростору є неправдивою обіцянкою.  

Саме тому такі держави як Великобританія та США голосно і однозначно 

говорять про необхідність розробки плану дій для покращення глобальної 

співпраці і боротьби з кіберзагрозами і тероризмом. У США доклали величезних 

зусиль для створення міжнародної основи з метою відділення її від стратегій 

кібербезпеки для запобігання кіберзлочинам. Не зупиняючись на цьому, США 

також працювали і продовжують працювати над створенням правової системи для 

пристосування до швидких змін і видозмін кіберзлочинів. Додатково, у Стратегії 
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кібербезпеки США оголошено про намір вести міжнародну війну проти 

кіберзлочинності в 2011 р. До речі, загальна сума збитків, завданих американській 

економіці кіберзлочинами за останні десять років, становить у середньому 15 

млрд. дол./рік [13].  

Натомість із Стратегії кібербезпеки Німеччини можна побачити, що 

кіберзлочинність не вважається найважливішим питанням, адже боротьба з 

кіберзлочинністю є однією з десяти цілей, перерахованих наприкінці 

стратегічного документу. Німеччина прагне найняти кращих спеціалістів до 

правоохоронних відомств і створити сприятливу платформу для того, щоб 

Федеральне управління з питань інформаційної безпеки (Federal Office for 

Information Security) могло діяти спільно з представниками приватного сектору 

для отримання високих результатів для країни у боротьбі з кіберзагрозами; цим 

держава показує свій намір виробити ширшу національну перспективу. 

Одночасно ведеться боротьба з кібершпигунством і робота з використанням 

отриманих розвідданих. Керівництво Німеччини також виразило готовність тісно 

співпрацювати з міжнародними структурами, включно з Радою Європи і ООН, 

зокрема у сфері обміну інформацією [10]. Тому попри всі зусилля та ініціативи, 

можна із впевненістю сказати, що Німеччина не працює над питанням загроз 

кіберзлочинності як над одним із пріоритетів кіберстратегії. І це дещо дивно, 

оскільки Німеччина посідає другу позицію після США за збитками, завданими 

кіберзлочинністю – у середньому 5,950 млрд. дол./рік за останні десять років [13]. 

Нідерланди у своїй національній стратегії мають тенденцію до застосування 

правового підходу. У контексті кіберзлочинності, стратегія Нідерландів 

стосується в основному розробки сумісних законів, вдосконалення методів 

розслідування і деяких додаткових аспектів для підтримки попередніх кроків. 

Розвиток потенціалу правоохоронних органів для боротьби із кіберзлочинністю 

також входить до переліку заходів, передбачених стратегічним документом [9]. 

Франція, надаючи меншого значення кіберзлочинності, єдиним засобом для 

боротьби з нею вважає посилення законодавчих заходів. Стратегія кібербезпеки 

Франції передбачає також міжнародну співпрацю у сфері протидії 

кіберзлочинності [14]. 

Індія суттєво потерпає від шахрайства у сфері інтернет-банкінгу та 

кредитних карток, наприклад, Індійська комп’ютерна команда з реагування на 

надзвичайні ситуації (Indian Computer Emergency Readiness Team, CERT-In) 

повідомила про 49455 інцидентів у сфері кібербезпеки лише за один 2016 р. [8]. У 

Стратегії кібербезпеки Індії зазначається про ефективні механізми підтримки 

верховенства права, що впроваджуються законодавчим шляхом, а також про те, 

що усвідомлення небезпечності кіберзлочинів залишається найкращим засобом їх 

попередження [13]. 
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КЛАСИЧНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

Анотація. В результаті дослідження було здійснено аналіз літературних 

джерел та нормативно-правового забезпечення, в результаті якого розкрито 

сутність класичних та інноваційних підходів в системі безперервного 

професійного навчання публічного службовця. Так, в класичних підходах до 

навчання державних кадрів приділяється значна увага формуванню нових знань 

та навичок у сфері збільшення державного доходу, функціонуванні суспільних 

систем на основі централізованої ієрархічної моделі державного управління без 

проявів політичної активності службовців. Інноваційні підходи на відміну від 

класичних роблять значний акцент на здобуття нових знань та навичок в сфері 

державного управління на засадах демократії, децентралізації та відкритості 

влади, електронному урядуванні. Встановлено, що розвиток системи 

професійного навчання публічного службовця тісно пов’язаний із 

трансформацією суспільства в контексті зміни моделей публічного управління та 

типу соціально-економічних систем. Проаналізовано історичні та соціально-

політичні аспекти становлення сучасної системи професійного навчання 

публічного службовця. Визначено принципи оновленої системи професійного 
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навчання публічного службовця, серед яких основними є інноваційність, 

можливість прикладного застосування, відкритість, цілеспрямованість та 

географічна наближеність надання освітніх послуг до місця проживання 

публічного службовця. Визначено складові інституційної структури та 

національної мережі закладів системи професійного навчання публічних 

службовців. Досліджено питання якості та результати навчання студентів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на базі Поліського 

національного університету (ЖНАЕУ). Перспективою дослідження є подальше 

удосконалення системи професійного навчання публічного службовця в контексті 

відповідності сучасним соціально-політичним та економічним викликам є 

посилення уваги на засвоєння публічними службовцями нових знань навичок в 

сфері електронного урядування, комунікаційних технологій влади та суспільства 

та протидії корупції. 

Ключові слова: система професійного навчання публічних службовців, 

підвищення кваліфікації державних службовців, безперервна система навчання 

публічних службовців. 
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CLASSICAL AND INNOVATIVE APPROACHES IN THE SYSTEM OF 

CONTINUOUS PROFESSIONAL TRAINING OF A PUBLIC EMPLOYEE 

 

Abstract. As a result of the research, an analysis of literature sources and 

regulatory support was carried out, as a result of which the essence of classical and 

innovative approaches in the system of continuous professional training of a public 

servant was revealed. Thus, in the classical approaches to the training of public 
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personnel, considerable attention is paid to the formation of new knowledge and skills 

in increasing public income, the functioning of social systems based on a centralized 

hierarchical model of public administration without political activity of employees. 

Innovative approaches, in contrast to the classical ones, place a significant emphasis on 

acquiring new knowledge and skills in the field of public administration on the basis of 

democracy, decentralization and openness of power, e-government. It is established that 

the development of the system of professional training of public servants is closely 

related to the transformation of society in the context of changing models of public 

administration and the type of socio-economic systems. The historical and socio-

political aspects of the formation of a modern system of professional training of public 

servants are analyzed. The principles of the renewed system of professional training of a 

civil servant are determined, among which the main ones are innovation, applicability, 

openness, purposefulness and geographical proximity of educational services to the 

place of residence of a civil servant. The components of the institutional structure and 

the national network of institutions of the system of professional training of public 

servants are determined. The issues of quality and results of students’ study in the 

specialty “Public Administration” on the basis of Polissia National University 

(ZNAEU) are studied. The prospect of the study is to further improve the system of 

professional training of civil servants in the context of modern socio-political and 

economic challenges. 

Keywords: system of professional training of civil servants, advanced training of 

civil servants, continuous system of training of civil servants. 

 

Постановка проблеми. В умовах децентралізації державного управління 

постає актуальне питання забезпечення органів влади достатньою кількістю нових 

професійних кадрів та вдосконалення вже набутих професійних знань, умінь та 

навичок публічних службовців відповідно до сучасних вимог та викликів. 

Система навчання публічного службовця має бути безперервною, гнучкою, 

адаптивною до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання становлення системи 

освіти публічного службовця досліджували в своїх працях такі вчені, як: 

Ф. Тейлор [1], Т. Клікауер [2], А. Уэйкфилд [3], В. Бойко [8], С. В. Крисюк [10],   

Т. Лукіна, Н. Протасова, Л. Прокопенко та багато інших. 

Мета. Узагальнення науково-прикладного доробку з досліджуваної 

проблематики, визначення основних класичних та інноваційних підходів в 

системі безперервного професійного навчання публічного службовця як базису 

для подальшого удосконалення публічного управління на всіх рівнях влади. 

Виклад основного матеріалу. Еволюція підходів до навчання публічного 

службовця тісно пов’язана із трансформацією суспільства в контексті зміни 
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моделей публічного управління та типу соціально-економічних систем. Вперше, у 

XVII‒XVIII ст., зміст роботи публічного сектору спробували пояснити у своїх 

працях німецькі дослідники фон Зекендорф та фон Юсті, які розглядали монархію 

як інструмент служіння інтересам держави та її громадянам в цілому. На основі 

досліджень того періоду набула розвитку наука про управління державним 

майном «камералістика» («камералізм»), акцент в якій був зроблений на 

централізованому стилі керування державою та досягнення високого рівня 

державного фінансового самозабезпечення [1], [2]. В результаті зростаючої 

потреби в спеціалістах з управління державним майном у XVIII ст. в Німеччині 

були створені камеральні факультети (нім. Kameralwissenschaft, Cameralia), 

провідною метою яких було надання освітніх послуг та формування нових знань 

та навичок у майбутніх службовців у сфері збільшення державного доходу. Слід 

зазначити, що камералізм як наука тісно пов’язаний з розвитком бюрократії в 

ранній сучасний період, оскільки він був методом, спрямованим на впровадження 

та підвищення ефективності ієрархічної системи камералістів (тодішніх 

публічних службовців) [3]. Поступово камералізм еволюціонує у теорію 

класичного державного управління, в основу якої були покладені принципи 

бюрократії. 

Теорії класичного державного управління були широко впровадженні у 

систему навчання публічних службовців таких провідних країн початку XX ст. як 

США, Великобританія, Австралія, Німеччина та ін. Основоположниками таких 

моделей публічного управління були М. Вебер, В. Вільсон, Ф. Гундау та інші. 

Ключові питання даних теорій державного управління полягали у засвоєнні знань 

та набутті практичних навичок адміністрування як необхідного базису для 

державних реформ та забезпечення державного апарату спеціально 

підготовленими фахівцями, які не повинні були бути політично активними.  

Пізніше, у 50-х рр. XX ст. з’явилася концепція публічного управління, в 

основу якої лягли праці Ф. Тейлора, Д. Муні, Ф. Гілберта, Г. Емерсона. Дана 

концепція базувалася на необхідності створення такої системи державного 

управління, яка б забезпечувала максимально ефективне досягнення мети з 

найменшими витратами. Дослідники пропонували впроваджувати в систему 

навчання державних службовців певні спеціалізації, які б стали основою 

делегування відповідальності та розвитку корпоративної культури державного 

сектору.  

У 1980-х рр. відбулася тотальна криза систем державного управління, які 

базувалися на бюрократичних та централізованих принципах. Виникла потреба у 

розбудові нової, більш гнучкої моделі публічного управління, яка б відповідала 

умовам стрімкого економічного розвитку світу. Моделі централізованого 

управління почали частково замінюватися моделями місцевого самоврядування, 
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які були демократичними та відповідали суспільним викликам того історичного 

періоду.  

Зміна централізованих методів управління на більш гнучкі та демократичні в 

Україні розпочалася після проголошення її незалежності у 1991 році. Слід 

зазначити, що дані зміни відбувалися дуже повільними темпами з причини 

низької адаптивної здатності системи державного управління до нових ринкових, 

турбулентних та невизначених умов. Початком розбудови нової національної 

системи навчання державного службовця можна вважати видання Указу 

Президента України «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців» в травні 1995 року. Даним указом 

передбачалося створення Української академії державного управління при 

Президентові України (УАДУ, згодом – НАДУ) та її філіалів. Одночасно 

планувалося створити галузеву систему навчання при міністерствах та інших 

центральних органах влади [4].  

В 1996 році вийшла постанова КМУ «Про центри підвищення кваліфікації 

державних службовців і керівників державних підприємств, установ і 

організацій», якою було зобов’язано уряд Автономної Республіки Крим та обласні 

державні адміністрації «активізувати роботу, пов’язану з перетворенням центрів в 

освітні, науково-методичні установи  загальнонаціональної системи». В цьому ж 

році важливою постановою КМУ у сенсі розбудови національної системи освіти 

публічного службовця стала постанова № 321 згідно якої посади директора, його 

заступника та двох начальників відділів центрів підвищення кваліфікації 

державних службовців було віднесено до посад державної служби. Згодом, 

постанова КМУ 1997 р. № 55 затвердила оплату праці для працівників даних 

центрів у відповідності до аналогічних посад державної служби самостійних 

структурних підрозділів обласних державних адміністрацій [5-8]. В той період 

невизначеності стратегічних напрямів розвитку системи підготовки державних 

службовців дані постанови відіграли значну роль. Пізніше, у 2000 році була 

затверджена урядова Комплексна програми підготовки державних службовців, на 

основі якої здійснювалася підготовка державних службовців для органів 

центральної влади та органів місцевого самоврядування до червня 2020р. [9]. 

Програма ґрунтувалася на положеннях Конституції України, Законах України 

«Про державну службу», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» та інших нормативно-правових актах, які регулюють питання в 

системі освіти державних службовців. Дана програма втратила чинність в 2020 

році на підставі Указу Президента № 214/2020 від 5 червня 2020 р.  

Підготовка та підвищення кадрового потенціалу публічної служби в 

сучасних умовах здійснюється на основі постанови КМУ від 6 лютого 2019 р. № 

106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання 
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державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад» та  наказу Національного агентство України з питань 

державної служби (НАДС) від 26 листопада 2019 р. № 211-19 «Про затвердження 

Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування» [11], [12]. В Законі України «Про 

державну службу» (ст. 48, 49) зазначено, що характер навчання державного 

(публічного) службовця має бути безперервним, тобто питання організації 

підвищення професійного рівня таких службовців має здійснюватися постійно. В 

Законі також визначено нову галузь знань «Публічне управління та 

адміністрування», яка замінила попередню «Державне управління». 

Професійне навчання державних службовців може здійснюватися за рахунок 

фінансування з державного бюджету, а також за рахунок інших коштів, які не 

заборонені законодавством України. Здобуття професійних знань та підвищення 

кваліфікації проводиться на базі навчальних закладів, установ, організацій незалежно 

від форм власності, які мають законне право надання таких освітніх послуг.  

Оновлена система професійного навчання публічного службовця ґрунтується 

на принципах інноваційності, практичного застосування, відкритості, 

цілеспрямованості та географічної наближеності надання освітніх послуг до місця 

проживання публічного службовця, який є споживачем освітніх послуг. 

Інституційна структура системи професійного навчання публічних службовців 

представлена на рисунку 1.  

За підсумками професійного навчання публічних службовців нараховуються 

кредити ЄКТС, які підлягають обліку та зобов’язані вести служби управління 

персоналом. Публічні службовці мають підвищити свою професійну компетентність 

не менше одного кредиту ЄКТС на рік (1 ЄКТС становить 30 годин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Інституційна структура системи професійного навчання публічних 

службовців 
Джерело: сформовано авторами на основі [11-12]. 
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Слід зазначити, що мережа навчальних закладів з професійної підготовки 

публічних службовців за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців формується 

НАДС на конкурсній основі з дотриманням певних вимог КМУ до учасників 

конкурсу (професорсько-викладацький склад, норми часу навантаження) та 

розміру передбаченого бюджету.  

До національної мережі закладів системи професійного навчання публічних 

службовців входить:  

- Національна академія державного управління при Президентові України 

(НАДУ) та її 4 регіональні інститути; 

- вищі навчальні заклади, які ліцензовані та акредитовані Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти для підготовки бакалаврів та 

магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

З метою постійного підвищення якості надання освітніх послуг та результатів 

навчання вищими навчальними закладами мають проводитися опитування 

студентів, здобувачів, випускників, роботодавців, викладацького складу. В 

опитуваннях основний акцент робиться на задоволеність здобувачем процесом та 

результатами навчання, актуальність освітніх програм, відкритість та чесність 

оцінювання знань, доступність до навчально-методичного забезпечення та інше. 

Проведене анкетування серед здобувачів та роботодавців на базі Поліського 

національного університету (ЖНАЕУ) у 2018 р. свідчить про те, що здобувачі 

вищої освіти за спеціальністю галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування» у цілому задоволені якістю навчання за обраною освітньою 

програмою (рис. 2). Серед відповідей респондентів 82 % зазначили, що така 

задоволеність проявляється часто, 76% учасників опитування вважають, що 

освітня програма є актуальною. 
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Рис. 2. Результати анкетування здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

галузі знань «Публічне управління та адміністрування» Поліського національного 

університету (ЖНАЕУ), 2018 р. 

Джерело: авторські дослідження. 

 

Студенти також визначили достатній рівень співвідношення теорії та 

практики (65 %). Крім цього здобувачі добре та відмінно оцінили спрямованість 

освітніх програм на майбутню професію. 

Результати анкетування здобувачів щодо якості викладання дисциплін 

наведені на рисунку 3. Студенти відзначили високий методичний рівень занять 

(78 %) та теоретичний рівень занять (70 %). Було проведено також опитування 

серед роботодавців, результати якого представлені на рисунку 4. 
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Рис. 3. Результати анкетування здобувачів спеціальності галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування» Поліського національного університету 

(ЖНАЕУ) щодо якості викладання дисциплін, 2018  р. 

Джерело: авторські дослідження 

 

Одним із ключових питань роботодавцям, було питання «наскільки Ви 

зацікавлені в прийомі на роботу випускників даного ВНЗ (Поліського 

національного університету)?».  

 
Рис. 4. Результати анкетування роботодавців у сфері готовності прийняття на 

роботу на задоволення якості підготовки випускників Поліського національного 

університету (ЖНАЕУ), 2018 р. 

Джерело: авторська розробка. 

 

Більшість роботодавців відповіли на дане питання «повністю зацікавлений» 

(79%), задоволені рівнем професійної підготовки випускників 90 % від загальної 

кількості респондентів. 
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Слід зазначити, що в результаті постійної комунікації з усіма зацікавленими 

сторонами професійного навчання публічного службовця, відбувається перегляд 

поточної ситуації стосовно актуальності освітніх програм, розробляються та 

впроваджуються інноваційні підходи щодо викладання та засвоєння дисциплін в 

офлайн та онлайн просторі, які забезпечують студентам нові знання та практичні 

навички в сфері публічного управління. Даний факт є особливо важливим в 

сучасних умовах стрімкого розвитку електронного врядування та вимушеного 

оцифровування значної частини навчального та управлінського процесу у 

зв’язку із появою та поширенням короновірусної інфекції COVID-19. 

Висновки. В результаті аналізу літературних джерел та нормативно-

правового забезпечення розкрито сутність класичних та інноваційних підходів в 

системі безперервного професійного навчання публічного службовця. Так, в 

класичних підходах до навчання державних кадрів приділяється значна увага 

формуванню нових знань та навичок у сфері збільшення державного доходу, 

функціонуванні суспільних систем на основі централізованої ієрархічної моделі 

державного управління без проявів політичної активності службовців. 

Інноваційні підходи на відміну від класичних роблять значний акцент на 

здобуття нових знань та навичок в сфері державного управління на засадах 

демократії, децентралізації та відкритості влади, електронному урядуванні.  

Аналіз історичних та соціально-політичних аспектів становлення сучасної 

національної системи професійного навчання публічного службовця дав змогу 

визначити основні принципи оновленої системи професійного навчання 

публічного службовця в Україні, серед яких провідними є інноваційність, 

можливість прикладного застосування, відкритість, цілеспрямованість та 

географічна наближеність надання освітніх послуг до місця проживання 

публічного службовця.  

Результати дослідження якості та результатів навчання студентів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на базі Поліського 

національного університету (ЖНАЕУ) свідчать про те, що в цілому студенти, 

здобувачі, випускники, роботодавці та викладацький склад задоволені процесом 

та результатами навчання. Перспективними напрямами удосконалення системи 

професійного навчання публічного службовця в контексті відповідності 

сучасним соціально-політичним та економічним викликам є посилення уваги на 

засвоєння публічними службовцями нових знань навичок в сфері електронного 

урядування, комунікаційних технологій влади та суспільства та протидії корупції. 
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РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО  

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЕПІДЕМІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ: 

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  

(НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Анотація. У статті на конкретному матеріалі констатується, що Україна і 

надалі залишається однією із п’яти країн з найвищим рівнем захворюваності на 

мультирезистентний (форма туберкульозу, що резистентна (від лат. resistentia) — 

«опірність», «здатність чинити опір чому-небудь» - 149н.149.). до щонайменше 

двох найбільш ефективних протитуберкульозних препаратів) туберкульоз у 

Східній Європі та Центральній Азії (2014 року Україна вперше ввійшла до п’яти 

країн світу з найвищим рівнем захворюваності на хіміорезистентний туберкульоз 

(форму туберкульозу, при якій пацієнт виділяє мікобактерії туберкульозу, 

резистентні до одного або більшої кількості протитуберкульозних препаратів, що 

підтверджено лабораторним методом в тесті медикаментозної чутливості (ТМЧ – 

149н.149.); попри те, що впродовж останніх п’яти років в Україні спостерігається 
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тенденція до зниження рівня захворюваності на туберкульоз, показано, що 

епідемічна ситуація з туберкульозом (ТБ) у світі в цілому та в Україні зокрема 

залишається складною та на цьому етапі (початок 20-х років ХХІ століття) має 

певні особливості; переконливо доведено, що прогнози щодо подолання ТБ 

найближчим часом є досить сумнівними, хоча й, як зазначалося вище, 

зберігається тенденція до зменшення захворюваності на туберкульоз, проте має 

місце низка складних і суперечливих питань щодо ліквідації цього інфекційного 

захворювання згідно зі стратегією ВООЗ End TB; розкрито, що відповідно до 

національного законодавства протидія захворюванню на туберкульоз є складовою 

державної політики щодо забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, 

реалізації державних цільових програм лікування найбільш поширених 

небезпечних для здоров’я і життя людини захворювань, проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів з метою ранньої діагностики захворювань, 

надання гарантованого обсягу безоплатної медичної допомоги; показано, що 

завершення виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, відповідних регіональних та 

місцевих програм на ці та наступні роки, зокрема Херсонської області й міста 

Херсона, сприяло те, що фінансування заходів, передбачених програмами, 

здійснюється не повним обсягом, що призводить до невиконання завдань, отже, 

невиконання повним обсягом цільових показників програм; доведено, що органи 

публічної влади регіонального рівня (державного управління і місцевого 

самоврядування) мають докласти всіх зусиль задля докорінної зміни ситуації з 

поширенням туберкульозу з тим, щоб у найближчій перспективі досягти бажаних 

позитивних результатів у боротьбі з цією соціально небезпечною інфекційною 

хворобою; запропоновано розглядати протидію туберкульозу не як систему 

медичних заходів, а як складну комплексну політичну, управлінську, економічну, 

соціальну, медичну, гуманітарну, культурну тощо проблему, вирішення якої лише 

медичними засобами та галузевим медичним управлінням не є ефективним.  

Ключові слова: туберкульоз, епідемія туберкульозу, епідеміологічна 

ситуація, механізми формування та реалізації регіональної політики щодо 

запобігання та протидії епідемії туберкульозу, органи публічної влади 

регіонального рівня, регіональні органи управління системою охорони      

здоров’я. 
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REGIONAL POLICY OF UKRAINE REGARDING PREVENTION  

AND CONTROL OF THE TUBERCULOSIS EPIDEMIC:              

MECHANISMS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION  

(ON THE EXAMPLE OF THE KHERSON REGION) 

 

Abstract. The article states that Ukraine continues to be one of the five countries 

with the highest incidence of multidrug-resistant (a form of tuberculosis that is resistant) 

(from Latin resistentia) – «resistance», «ability to resist something» – author). to at least 

two of the most effective anti-TB drugs) tuberculosis in Eastern Europe and Central 

Asia (in 2014, Ukraine was among the five countries in the world with the highest 

incidence of chemoresistant tuberculosis the number of anti-TB drugs, which is 

confirmed by a laboratory method in the drug sensitivity test (DST – author), despite 

the fact that over the past five years in Ukraine there has been a tendency to reduce the 

incidence of tuberculosis, it is shown that the epidemic situation with tuberculosis (TB) 

in the world in general and in Ukraine in particular remains difficult and at this stage 

(early 20s of the XXI century) has certain features, it is convincingly proven that the 

forecasts for overcoming TB in the near future are quite doubtful, although, as noted 

above, to reduce the incidence of tuberculosis, but there are a number complex and 

controversial issues regarding the eradication of this infectious disease in accordance 

with the WHO End TB strategy; It is revealed that in accordance with national 

legislation, the fight against tuberculosis is part of state policy to ensure quality and 

affordable medical care, the implementation of state targeted programs for the treatment 

of the most common diseases dangerous to human health and life, mandatory preventive 

medical examinations for early diagnosis of diseases, provision of a guaranteed amount 

of free medical care; It is shown that the completion of the National Targeted Social 
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Program for TB Control for 2012-2016, relevant regional and local programs for these 

and subsequent years, in particular the Kherson region and the city of Kherson, 

contributed to the fact that funding for measures provided by the programs is not 

complete volume, which leads to non-fulfillment of tasks, therefore, non-fulfillment of 

the full target indicators of programs; it is proved that public authorities at the regional 

level (public administration and local self-government) should make every effort to 

radically change the situation with the spread of tuberculosis in order to achieve the 

desired positive results in the near future in the fight against this socially dangerous 

infectious disease; It is proposed to consider the fight against tuberculosis not as a 

system of medical measures, but as a complex political, managerial, economic, social, 

medical, humanitarian, cultural, etc. problem, the solution of which only by medical 

means and branch medical management is not effective. 

Keywords: tuberculosis, tuberculosis epidemic, epidemiological situation, 

mechanisms of formation and implementation of regional policy on prevention and 

counteraction of tuberculosis epidemic, public authorities of regional level, regional 

authorities of health care system management. 

 

Постановка проблеми. 1993 року ВООЗ вперше в своїй історії почала бити 

на сполох і визнала туберкульоз глобальною небезпекою та повідомила, що якщо 

уряди країн не вважатимуть боротьбу з туберкульозом своїм найпершим 

пріоритетом і не будуть фінансувати боротьбу з цим захворюванням, то 

туберкульоз нанесе колосальних збитків економікам і населенню нашої планети. 

Зважаючи на такий стан справ, високорозвинені країни відразу ж виділили значні 

кошти на подолання епідемії туберкульозу і вже через 1-3 роки взяли під 

контроль над ситуацією з туберкульозом у своїх країнах. Бідні ж країни не змогли 

профінансувати протитуберкульозні заходи, й епідемія туберкульозу в них 

прогресувала орієнтовно аж до 2005 року, і лише, починаючи з 2006 року, у 

більшості цих країн, як і в Україні, епідемія туберкульозу почала повільно 

відступати.  

Аналіз доступної публічної бази даних наукових джерел засвідчив, що 

загальна кількість хворих на туберкульоз (ТБ) в останні роки була відносно 

стабільною, хоча тягар поширеності хвороби сильно різниться серед сукупності 

країн: від меншої кількості в країнах з високим рівнем економіки – більше 5 та до 

понад 500 нових випадків на 100 тис. населення на рік у країнах з низьким 

економічним рівнем розвитку. Середній показник у світі становить близько 130 на 

100 тис. населення [1]. Статистичний аналіз, опублікований у рапорті Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ) 2019 р., показав, що в усьому світі 2018 р. 

захворіли на ТБ майже 10,0 млн осіб (діапазон 9,0-11,1 млн). Отже, попри 

позитивні результати, досягнуті в питанні подолання туберкульозної інфекції (ТІ), 
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епідеміологічна ситуація з ТБ у світі та в Україні залишається складною та на 

сьогодні має певні особливості, а прогноз щодо її подолання найближчим часом є 

досить сумнівним. 

Водночас захворюваність на туберкульоз в Україні на 32% вища від 

середньоєвропейської. Епідемію туберкульозу в Україні вперше було 

зареєстровано 1995 року. Саме тому туберкульоз у нашій державі наразі 

залишається серйозною проблемою у сфері охорони здоров’я. Так, 2018 року в 

Україні від цієї хвороби щодня помирало 10 людей. Україна має один із найвищих 

рівнів захворюваності на хіміорезистентний туберкульоз у світі та посідає третє 

місце у світі за абсолютною кількістю зареєстрованих випадків туберкульозу з 

розширеною резистентністю. 

4-5 березня 2020 року Міністерство охорони здоров’я України у партнерстві 

з міжнародною організацією «Лікарі без кордонів» провело перший в Україні (9-й 

за порядком – 153н.153.) регіональний симпозіум з питань лікування 

туберкульозу під назвою «Подолання перешкод у лікуванні туберкульозу: від 

стратегії до дій» [2]. Під час симпозіуму було розглянуто питання лікування та 

труднощів при лікуванні туберкульозу в країнах Східної Європи та Центральної 

Азії. Зокрема, серед 160 учасників були представники ВООЗ, USAID, експерти у 

сфері боротьби з туберкульозом зі США, Франції, Німеччини та інших 

європейських країн, а також українські неурядові організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До проблеми запобігання і 

протидії захворюванню на туберкульоз упродовж останніх трьох років (2018-

2020) у своїх наукових розвідках зверталися: К.Ф. Марквас (проаналізовано 

досвід боротьби з туберкульозом на півдні України у міжвоєнний період (за 

матеріалами Херсонщини, 2018) [3], Ю.І. Фещенко (розглянуто сучасні тенденції 

вивчення проблем туберкульозу, 2019) [4], К. О. Талалаєв, В. С. Гойдик,                

Р. С. Вастьянов, А. В. Тодорова (153н.153153остов динаміку змін епідемічної 

ситуації з туберкульозу в областях Причорноморського регіону та в Україні в 

період з 2006 до 2018 р., 2019) [5], Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, М. І. Гуменюк, 

М. І. Линник (вивчено епідеміологічну ситуацію з туберкульозу в Україні, 2019) 

[6], Л. Д. Тодоріко, М. І. Гуменюк, О. С. Шевченко, І. В. Єременчук, І. О. Сем’янів 

(здійснено прогностичний аналіз ситуації з туберкульозу у світі за результатами 

щорічної доповіді ВООЗ, 2019) [7], А. М. Нагорна, І. Г. Кононова, М. П. Соколова 

(проаналізовано нормативно-правове регулювання профілактики та надання 

медичної допомоги хворим на загальний і професійний туберкульоз в Україні, 

2020) [8], Л. Д. Тодоріко, В. І. Петренко, Ю. М. Валецький, О. С. Шевченко,          

І. О. Сем’янів, І. Я. Макойда, М. І. Сахелашвілі, Грищук. А. Л (показано 

досягнення та складні питання щодо подолання туберкульозу в Україні 

(консолідований погляд з різних регіонів), 2020) [9] та 153н.. Водночас названі 
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вище вчені переважно є фахівцями в галузі медицини. У галузі ж науки 

державного управління по суті відповідних публікацій не було. 

Формування мети дослідження полягало в тому, щоб підсумувати досягнення 

органів публічної влади регіонального рівня та визначити складні питання щодо 

подолання туберкульозу у світі в цілому, в Україні та на регіональному рівні 

зокрема (на прикладі Херсонської області) на етапі сьогодення, що потребує від 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування більшої уваги, 

детальнішого вивчення чи зміни підходів до вирішення окремих завдань на шляху 

до реалізації стратегічних глобальних цілей щодо ліквідації цієї вкрай соціально 

небезпечної інфекції. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про протидію 

захворювання на туберкульоз» [10] «туберкульоз – соціально небезпечна 

інфекційна хвороба, що викликається мікобактеріями туберкульозу» [10].  

Законодавство України у сфері протидії захворюванню на туберкульоз 

складається з Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з 

ВІЛ», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про протидію 

захворювання на туберкульоз» [10], інших нормативно-правових актів, прийнятих 

відповідно до них, зокрема розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 

березня 2017 року № 248-р «Про схвалення Стратегії забезпечення сталої 

відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-

інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її 

реалізації» [11].  

Протидія захворюванню на туберкульоз є складовою державної політики 

щодо забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, реалізації державних 

цільових програм лікування найбільш поширених небезпечних для здоров’я і 

життя людини захворювань, проведення обов’язкових профілактичних медичних 

оглядів з метою ранньої діагностики захворювань, надання гарантованого обсягу 

безоплатної медичної допомоги. 

Як закріплено в Законі [10], здійснення протитуберкульозних заходів, 

забезпечення кожному громадянину в разі захворювання на туберкульоз 

безоплатності, доступності та рівних можливостей отримання відповідної 

медичної допомоги належать до завдань центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування [10]. 

Відповідно до Закону [10] місцеві органи виконавчої влади у сфері протидії 

захворюванню на туберкульоз в межах своїх повноважень: 1) забезпечують 

реалізацію державної політики у сфері протидії захворюванню на туберкульоз, 
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організовують розроблення і виконання відповідних регіональних та місцевих 

програм, беруть участь у розробленні та виконанні державних програм; 2) 

забезпечують відповідно до закону виконання заходів соціального захисту хворих 

на туберкульоз та малолітніх і неповнолітніх осіб, інфікованих мікобактеріями 

туберкульозу; 3) здійснюють протитуберкульозні заходи та контролюють їх 

виконання юридичними і фізичними особами; 4) інформують населення через 

засоби масової інформації про епідемічну ситуацію щодо захворюваності на 

туберкульоз у регіоні та заходи, що здійснюються з метою її поліпшення; 5) 

організують забезпечення кадровими, фінансовими та матеріально-технічними 

ресурсами комунальні протитуберкульозні заклади [10].  

Органи місцевого самоврядування у сфері протидії захворюванню на 

туберкульоз: 1) затверджують місцеві програми протидії захворюванню на 

туберкульоз, здійснюють їх матеріально-технічне і фінансове забезпечення та 

контроль за їх виконанням; 2) забезпечують виконання передбачених законом 

заходів соціального захисту хворих на туберкульоз; 3) здійснюють інші 

повноваження, визначені законом [10]. 

27 грудня 2017 року Уряд України схвалив Концепцію Загальнодержавної 

цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 

роки [12]. Метою Документа є стабілізація рівня захворюваності, зменшення 

рівня смертності та підвищення ефективності лікування хворих. Ухвалення 

програми, на думку урядовців, допоможе досягти цілей Плану дій по боротьбі з 

туберкульозом для Європейського регіону ВООЗ на 2016-2020 роки, сприяючи 

тим самим досягненню мети глобальної стратегії «Покласти кінець ТБ» – 

зупинити епідемію туберкульозу, а саме до 2035 року: на 95% зменшити 

смертність від ТБ порівняно з 2015 роком, досягти рівня захворюваності менше 10 

на 100 тисяч та з нульовим рівнем страждань від ТБ. До 2050: досягти нульового 

рівня смертності від туберкульозу та нульового рівня захворюваності [12]. 

Виконання програми також дасть змогу забезпечити: 100% доступ до 

неперервної діагностики ТБ шляхом закупівлі витратних матеріалів, 100% доступ 

до лікування всіх хворих на ТБ шляхом впровадження пацієнтоорієнтованого 

підходу, 100% доступ до консультування та тестування на ВІЛ/СНІД тощо. 

Відповідно до статті 93 Конституції України 14 січня 2019 року Кабінет 

Міністрів України в порядку законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради 

України для розгляду парламентом 155н.155155о Закону України «Про 

затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки, зареєстрований за № 9467 [13], 

що, на жаль, не розглянутий і до цього часу. Як зазначалося в 155н.155155ос, 

метою Програми є стабілізація рівня захворюваності, зменшення рівня смертності 

та підвищення ефективності лікування хворих на чутливий туберкульоз, 
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хіміорезистентний туберкульоз, ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), 

забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з 

профілактики, діагностики і лікування туберкульозу [13]. 

Як видно, Українська держава на рівні нормативно-правового забезпечення 

намагається докласти максимум зусиль до боротьби з такою соціально 

небезпечною хворобою, якою є туберкульоз. Водночас, як було сказано вище, 

результати реалізації цих документів досить скромні. Передусім слід відзначити, 

що незадовільна ситуація з туберкульозу на 90% залежить від соціально-

економічних чинників, від влади, від політиків і лише на 10% – від медицини, від 

діяльності медичних працівників. Як зазначає Ю.І. Фесенко, до соціально-

економічних й політичних чинників незадовільної ситуації з туберкульозу слід 

віднести: 1) соціально-економічну кризу в країні, що призвела до: погіршення 

добробуту й освіченості народу; стресів, бідності, безробіття; зростання 

алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, бездомних, жебраків та інших соціально 

дезадаптованих верств населення; збільшення чисельності осіб у пенітенціарній 

системі; міграції населення і зростання груп ризику щодо туберкульозу. Крім 

того, соціально-економічна криза призвела й до погіршення фінансування 

охорони здоров’я, до кризи охорони здоров’я і непристосованості охорони 

здоров’я до ринкових умов, а це, своєю чергою, призвело до: кадрової кризи 

(понад 60% лікарів-фтизіатрів глибокого пенсійного віку); до поганого 

забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичною апаратурою, 

обладнанням, ліками, соціальною підтримкою хворих; неналежних санітарно-

гігієнічних умов перебування і поганого харчування хворих у стаціонарах; 

недоступності медичної допомоги для більшості населення, особливо сільського; 

нестачі антимікобактеріальних, патогенетичних і симптоматичних препаратів; 

недоступності фтизіохірургічного лікування хворих через погане фінансування 

фтизіохірургічної допомоги [4]. 

Усі ці соціально-економічні й політичні чинники та криза охорони здоров’я 

призвели до: відсутності реформування, реорганізації та реструктуризації охорони 

здоров’я загалом і протитуберкульозної служби зокрема; невиконання через брак 

фінансування повним обсягом протитуберкульозних заходів; прогресування 

епідемії туберкульозу і ВІЛ/СНІДу, у т. ч. хіміорезистентного туберкульозу та ко-

інфекції туберкульозу/ВІЛ/СНІДу як серед всього населення, так і в 

пенітенціарній системі (на Херсонщині – особливо – 156н.156.), серед тих, що 

звільнилися з ув’язнення, бездомних, мігрантів, біженців та знедолених [4]. 

Водночас міжнародний досвід організації державних заходів щодо 

запобігання розвитку соціально небезпечних хвороб свідчить про те, що сфера 

відповідальності держави за дотримання епідемічного благополуччя населення 

більш ефективна тоді, коли вона поділена між центральними органами виконавчої 
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влади та відповідними інстанціями на місцях, які безпосередньо не належать до 

медичної галузі (охорони здоров’я), а є керованою іншими відомствами, 

наприклад, у сфері охорони природи, сільського господарства, енергетики, 

надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ, соціальної політики, освіти тощо. 

Більше того, цей досвід вказує на те, що питання відповідальності суб’єктів 

управління за здійснення заходів соціальної профілактики туберкульозу бажано 

імплементувати в діяльність практично кожного міністерства (служби, агентства, 

інспекції, департаменту, управління тощо). При цьому, галузеве державне 

управління у сфері протидії захворюванню на туберкульоз продовжує 

здійснюватися виключно в межах організації медичної профілактики, медичної та 

соціальної допомоги, організації санітарної освіти та виховання населення. 

З огляду на такі обставини фахівцями Громадського руху «Українці проти 

туберкульозу» було розроблено Концепцію загальнодержавної і регіональної 

міжвідомчої та 157н.157157остовано157ої координації діяльності в сфері протидії 

епідемії туберкульозу. Цю Концепцію спрямовано на створення сприятливих 

суспільно-політичних умов для всебічного захисту населення України від 

туберкульозу, забезпечення ефективного державного контролю епідемічної 

ситуації, скорочення рівня захворюваності, поширеності та смертності від цієї 

особливо небезпечної соціальної інфекційної хвороби, подолання соціально-

економічних, політичних, медичних, культурних та інших чинників і наслідків 

епідемії туберкульозу в Україні. 

Проте основною новизною Концепції є те, що вона, уперше за часи епідемії 

туберкульозу в України, пропонує розглядати протидію туберкульозу не як 

систему медичних заходів, а як складну комплексну політичну, управлінську, 

економічну, соціальну, медичну, гуманітарну, культурну тощо проблему, 

вирішення якої лише медичними засобами та галузевим медичним управлінням не 

є ефективним. 

На основі Концепції було розроблено: 157н.157157о Путівника (дорожньої 

мапи) для забезпечення успішної протидії захворюванню на туберкульоз на 

основі комплексного міжвідомчого та 157н.157157остовано157ої157 підходу в 

умовах переходу на моделі його лікування, орієнтовані на пацієнта в Херсонській 

області та 157н.157157о Стратегії Міжвідомчої та 157н.157157остовано157ої 

протидії захворюванню на туберкульоз у Херсонській області, ухвалені 

Херсонською обласною координаційною радою з питань протидії туберкульозу та 

ВІЛ-інфекції/СНІД 05 грудня 2018 року. 

Путівник розроблено на основі опрацювання міжнародних рекомендацій 

щодо подолання туберкульозу, чинного законодавства України у сфері протидії 

захворюванню на туберкульоз, «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, 

вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

 

158 

допомоги дорослим «Туберкульоз», положень про обласні органи державної 

влади Херсонської області, а також наукової та науково-популярної літератури з 

туберкульозу [14 та 158н..]. 

Стратегія міжвідомчої та 158н.158158остовано158ої протидії захворюванню 

на туберкульоз  в Херсонській області являє собою перелік наявних вимог чинної 

обласної нормативно-правової бази та чинного законодавства, що безпосередньо 

уповноважують різні органи державної виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування Херсонської області брати участь (або позначають можливість 

цього) в реалізації державної політики у сфері протидії захворюванню на 

туберкульоз та дозволяє скоординувати її. 

Путівник і Стратегія дозволять всім зацікавленим органам державної влади 

області, іншим сторонам та особам віднайти своє місце у загальнодержавній 

справі подолання тягаря туберкульозу в Україні, допоможуть окремим групам 

населення, що мають високий ризик захворювання на туберкульоз, зорієнтуватися 

із ситуацією із туберкульозом в Україні та дізнатися, як уберегтися від 

захворювання, а тим, хто захворів на туберкульоз, дасть змогу зрозуміти свої 

права й обов’язки та основні правила поведінки на шляху «від кашлю до 

одужання». 

До цього в Херсонській області вже було реалізовано обласну цільову 

соціальну програму протидії захворювання на туберкульоз на 2013-2016 роки 

(знято обласною радою з контролю 08 вересня 2017 року) та обласну програму 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки та заходи протидії захворюванню 

на туберкульоз. 

Водночас, слід зазначити, що Херсонська обласна рада так і не спромоглася 

розробити і затвердити наступну цільову соціальну програму протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки (мабуть, очікувала ухвалення 

відповідного Закону), проте Херсонська міська рада таку програму була ухвалила 

і виконала впродовж трьох років – 2018-2020. Хоча це і не завадило їй у грудні 

2020 року ліквідувати, посилаючись на брак коштів, міський 

протитуберкульозний диспансер попри масований супротив хворих і 

громадськості. 

Далі проаналізуємо фактичний стан справ щодо запобігання і протидії 

епідемії туберкульозу на Херсонщині. За 9 місяців 2020 року показник 

захворюваності на туберкульоз на нові випадки туберкульозу (уперше виявлені + 

рецидиви) становить 46,2 випадку на 100 тис. населення (9 місяців 2019 року – 

56,6). Зменшення показника на 17,4% ( Україна: 9 місяців 2020 – 33,0; 9 місяців 

2019 – 45,3. Зменшення показника на 27,1%) [15]. 

Захворюваність на вперше 158н.158158остовано випадки в Херсонській 

області становить 34 випадки на 100 тис. населення (зареєстровано 349 нових 
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випадків туберкульозу), що на 23,4% менше ніж у відповідний період минулого 

року (44,4 на 100 тис. нас. – 460 хворих) (Україна: 9 місяців 2020 року – 27,0 на 

100 тис. населення, 9 місяців 2019 року – 37,1; зменшення на 27,2%) [15]. 

Зменшення показника захворюваності, як нам видається, пов’язане 

насамперед зі зменшенням виявлення хворих на туберкульоз та обмеженим 

доступом до надання медичної допомоги, що зумовлено складною епідемічною 

ситуацією та запровадженням упродовж 2020 та початку 2021 року 

обмежувальних заходів у зв’язку з COVID-19; не проводяться обстеження 

пересувними флюорографами; низька обізнаність населення щодо захворювання 

на туберкульоз та через стигму (негативна асоціація людини з чим-небудь 

ганебним, непрестижним, відразливим – 159н.159.) до туберкульозу. 

Крім того, попри зниження рівня захворюваності, зростає кількість важких 

форм туберкульозу: 51,4% хворих мають деструктивні форми легеневого 

туберкульозу, 14 хворих – з генералізованими формами туберкульозу множинних 

локалізацій [15]. 

Обласний показник смертності за 9 місяців 2020 року склав 8,7 на 100 тис. 

населення, що на 7,4% менше ніж за 9 місяців 2019 року (показник 9,4). Станом 

на початок грудня 2020 року показник смертності знизився лише на 0,9% 

порівняно з аналогічним періодом 2019 року (з 10,6 до 10,5 випадку на 100 тис. 

населення). Водночас значно зросла кількість посмертно виявлених випадків 

туберкульозу серед нових випадків та рецидивів туберкульозу: за 9 місяців 2020 

року зареєстровано посмертно 25 осіб, а впродовж 9 місяців 2019 року було 

зареєстровано 19 таких випадків [15]. 

У соціальній структурі хворих на туберкульоз на Херсонщині переважає 

захворюваність серед осіб працездатного віку (76,1%), пенсіонерів (8,5%), учнів 

та студентів – 2,9%, безхатченків 2,9%. За чинниками впливу на результати 

лікування хворі, які зловживають алкоголем, становлять 14,3%, уживають 

159н.’єкційні наркотики – 1,8% [15]. 

І надалі в області реєструються хворі із лікарсько-стійким туберкульозом. 

Так, упродовж 9 місяців 2020 року зареєстровано 182 випадки, за аналогічний 

період 2019 року виявлено 188 таких осіб. 

Таблиця 1 

Результати лікування нових випадків лікарсько-стійкого                

туберкульозу 1-3 когорти 2018 року 

Показник МРТБ  (%) РР ТБ (%) ЛС ТБ (%) 

Ефективне лікування 51,9 49,2 64,3 

Померло 12,1 12,7 14,3 

Невдале лікування 16,0 19,0 7,1 

Перервали лікування 19,9 19,0 14,3 

Складено за [15]. 
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Наразі залишається значною питома вага хворих на лікарсько-стійкий 

туберкульоз, які переривають лікування. Так, 2019 року таких було 11,7%, 2020 – 

6,5%. Серед хворих на чутливий туберкульоз цей показник становить 3,7% та 

3,4% відповідно [15]. 

Крім того, велика питома вага соціально незахищених груп населення, 

безробітних та соціально дезадаптованих серед тих, хто захворів, на фоні 

відсутності соціальної підтримки на амбулаторному етапі лікування призводить 

до перерв у лікуванні, що впливає на показник ефективності лікування. 

Спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз надає 

єдине в області КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської 

обласної ради. Амбулаторне лікування за допомогою Інтернет-ресурсів 

здійснюється на базі амбулаторно- поліклінічного відділення КНП «ФМЦ» ХОР 

хворих на туберкульоз із міста Херсона та хворих на туберкульоз із районів 

області за бажанням пацієнта, а також на базі протитуберкульозних кабінетів 

районних лікарень та підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги (ЦПМСД). Водночас, наразі відсутні лікарі-фтизіатри у 

Верхньорогачицькому, Великоолександрівському, Каланчацькому, 

Високопільському, Нижньосірогозькому районах Херсонської області, лише на 

0,5 ставки зайнято фтизіатричні посади в Бериславському та Чаплинському 

районах [15]. 

Відсутність лікарів-фтизіатрів у районних медичних закладах створює 

перешкоди для амбулаторного лікування хворих на туберкульоз, які працюють, 

оскільки листки непрацездатності через туберкульоз мають право видавати лише 

лікарі-фтизіатри [15]. 

У Херсонській області 2020 року, як уже зазначалося вище, на тлі 

неблагополучної ситуації через COVID-19 та запровадження обмежувальних 

заходів, виникли складнощі в доступі до послуг з діагностики та лікування 

туберкульозу. Невідкладним стало питання організації транспортування 

біологічного матеріалу для забезпечення діагностики туберкульозу (ТБ) та ко-

інфекції ТБ/ВІЛ-інфекції, доставки протитуберкульозних ліків та препаратів для 

антиретровірусної терапії в райони області з метою забезпечення неперервності 

процесу лікування. 

Завдячуючи такій необхідній та вчасній підтримці команди міжнародної 

організації PATH (міжнародна некомерційна організація, що сприяє поліпшенню 

здоров’я населення в усьому світі шляхом впровадження оптимальних технологій, 

зміцнення системи охорони здоров’я та пропаганди здорового способу життя – 

авт.) у цій складній ситуації в межах проєкту «Підтримка зусиль у протидії 

туберкульозу в Україні», у Херсонській області було організовано логістичні 
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перевезення біологічного матеріалу та протитуберкульозних препаратів. Було 

затверджено графік та маршрут руху транспорту, укладено договір з 

автотранспортним підприємством та організовано доставку біоматеріалу до 

лабораторії КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської 

обласної ради із районів області для проведення повноцінного комплексу 

бактеріоскопічних, бактеріологічних та молекулярно-генетичних досліджень на 

туберкульоз, визначення вірусного навантаження для хворих на поєднану 

патологію туберкульоз/ВІЛ. У частину районів області, у яких ліквідовано 

протитуберкульозні кабінети, визначені куратори-фтизіатри районів контролюють 

доставку потрібних лікарських засобів для лікування хворих на туберкульоз та 

ТБ/ВІЛ за місцем проживання. 

Украй актуальним в межах проєкту наразі стало транспортування 

біологічного матеріалу для дослідження за допомогою методу GenoTypeMTB у 

Миколаївській області, що набагато скоротило терміни виявлення лікарсько-

стійкого туберкульозу та призначення адекватного лікування. Це вчасне і 

правильне управлінське рішення, ухвалене з урахуванням фінансової підтримки 

партнерів, змінило долі багатьох пацієнтів. 

Допомога таких надійних та професійних партнерів команди проєкту USAID 

«Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні» надихає та стимулює 

медичну спільноту області до вдосконалення та підвищення рівня якості 

діагностики, лікування туберкульозу, та дає надію пацієнтам на швидке 

одужання. 

Завдяки проєкту USAID «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в 

Україні», що реалізує міжнародна організація РАТН, у кабінетах мікробіологічної 

лабораторії та в приміщеннях медичного складу обласного центру (КНП 

«Фтизіопульмонологічний медичний центр» ХОР) демонтовано старі та 

встановлено 8 сучасних кондиціонерів. Завдяки цьому в приміщеннях, де 

зберігається вартісне обладнання лабораторії та реактиви, потрібні для якісної 

лабораторної діагностики туберкульозу, лікарські засоби та витратні матеріали, 

забезпечено необхідний температурний режим. 

Крім того, у межах проєкту надано значну фінансову підтримку для 

проведення оцінки якості роботи обладнання мікробіологічної лабораторії 

(валідація шаф біологічної безпеки), що є вкрай важливим у забезпеченні вимог 

інфекційного контролю та захисту працівників лабораторії від зараження на 

робочому місці.  

Висновки.  

1. Зниження імунітету населення за рахунок поширення ВІЛ-інфекції, 

широкого використання імуносупресивних (що ослаблюють імунітет з тих чи 

інших причин – авт.) та цитостатичних (протипухлинні препарати, що 
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порушують процеси росту, розвитку та механізми поділу всіх клітин організму, 

уключаючи злоякісні – авт.) препаратів, економічне зубожіння та перманентне 

перебування в умовах хронічного стресу у повсякденному житті та побуті 

пересічного населення України, невпевненість у завтрашньому дні, воєнні дії на 

Сході країни, інтенсивна алкоголізація та наркотизація населення, безробіття, 

значна міграція населення, скорочення та закриття протитуберкульозних 

стаціонарів, скорочення кількості працівників протитуберкульозної служби 

(імовірно, це відбувається з метою мінімізації витрат на боротьбу з ТБ) роблять 

прогноз щодо контролю ситуації над перебігом епідемії ТБ в Україні невтішним – 

не виключено погіршення епідеміологічної ситуації з ТБ в найближчих кілька 

років.  

2. Попри зниження захворюваності на туберкульоз упродовж останніх 5 

років (2016-2020) статистичні показники залишаються високими, перевищуючи 

епідемічний поріг, тобто епідеміологічна ситуація із цього інфекційного 

захворювання залишається складною. Прогнозування за допомогою трендів 

показує, що суттєвої динаміки епідемії в найближчі 5 років не очікується. 

Спостерігається зростання захворюваності на туберкульоз у поєднанні зі СНІДом, 

а також смертності хворих до 1 року спостереження, захворюваності на ТБ 

контактних осіб. Показники охоплення дорослого населення профілактичними 

флюорографічними оглядами та дітей віком 0-14 років туберкулінодіагностикою 

продовжують знижуватися, у зв’язку із цим реальні показники захворюваності 

значно вищі. Усе це вимагає невідкладних заходів з удосконалення наявної 

системи виявлення, діагностики, лікування, профілактики туберкульозу. 

3. Виходячи з такого стану справ, існує нагальна потреба перегляду та зміни 

підходів до організації, планування і фінансування програм протидії туберкульозу 

та ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до нових глобальних стратегій та керівних 

документів Всесвітньої організації охорони здоров’я та Об’єднаної програми 

ООН з ВІЛ/СНІДу щодо прискорення відповіді для зупинення епідемій, 

забезпечення фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 

а також удосконалення стратегії залучення міжнародної технічної допомоги. 

4. З огляду на особливу соціальну небезпеку туберкульозу державна політика 

в цьому напрямку (і регіональна в т.ч.) має вирішувати завдання досягнення 

взаємодії і координації зусиль різних органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні для протидії туберкульозу з метою сприяння 

усуненню докорінних соціально-економічних причин поширення епідемії 

туберкульозу, тобто наріжним каменем сучасної державної політики протидії 

туберкульозу має стати первинна, або ж соціальна профілактика туберкульозу, до 

вирішення завдань якої повинно бути залучене широке коло органів державної 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
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ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ - ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ 

КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

Анотація.  У статті проаналізовано інструменти електронної демократії, як 

ефективний засіб подолання корупційних ризиків в економіки публічного сектору  

публічній сфері.  У статті зазначено, що в сучасній Україні тривають  процеси 

трансформації вітчизняної системи публічного управління у напрямку 

децентралізації влади, реформування публічного сектору економіки та створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку електронної демократії з метою 

зменшення корупції в органах  публічної влади.  У державі   впроваджено 

діджетелізацію  в управління державою. В останні роки зазнають змін відносини 

між громадянським суспільством і політичними владою. Традиційні зв'язки між 

громадянами і політиками значно слабшають, все більш активніше у 

вітчизняному суспільстві застосовують електронні  інструменти впливу на 

електорат. Саме застосування електронних інструментів в державі: надають 

можливість брати безпосередню участь громадян в управлінні державою; сприяє 

поліпшенню та прискоренню надання публічно-адміністративних послуг, як 

наслідок, діяльність уряду стає більш прозорою та відкритою, що дозволяє 

зменшити рівень корупції в державі; стимулює розвиток інноваційних технологій 
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в державі; позитивно впливає на економічне зростання в державі та добробут 

населення; зміцнює засади демократії в державі через електронне врядування. 

Наголошено, на тому, що запровадження електронної демократії в Україні 

потребує подальшого моніторингу особливостей існування та визначення 

напрямків оптимізації та урегулювання викликів електронної демократії. Метою 

дослідження є з'ясування стану електронного врядування в Україні та в світі 

визначення стану впровадження “відкритого уряду” в нашій державі, та надання 

рекомендацій на основі врахування світового досвіду впровадження е-демократії, 

щодо подальших напрямків оптимізації та урегулювання проблем електронної 

демократії. У досліджені з'ясовано, що успішне запровадження е-демократії 

безпосередньо повязано з  соціально-економічним потенціалом держави. Чим 

вище рівень соціально-економічного розвитку держави, тим вище темпи розвитку 

е-демократії у середині держави. Данія,  Південна Корея, Великобританія, 

Австрія, Естонія, Сінгапур  мають високий рівень ВВП, тому населення країни 

зазвичай має високі зарплати й це сприяє всебічному розповсюдженню 

інноваційних технологій у середині держави. І навпаки, чим нижче рівень ВВП 

держави, тим нижче покажчик розповсюдження “е-демократії” у державі. 

Фунціонування “е-демократії” можливо в умовах гарантування державою дієвих 

засобів національної безпеки спрямованої на запобігання втечі інформації про 

персональні данні громадян. Загалом, удосконалення інструментів “е-демократії” 

є перспективним напрямком і нагальною необхідністю для держав світу  особливо 

в умовах епідемій, стихійних лих, техногенних катастроф тощо. Зокрема, епідемія 

коронавірусу й введення карантинних заходів  з метою запобігання 

розповсюдження Сovid-19 у країнах світу засвідчили ефективність 

функціонування та нагальну необхідність запровадження “е-демократії”в 

державах світу. 

Ключові  слова: е-демократія, е-уряд, елетронний документообіг, корупція, 

публічний сектор економіки, диджеталізація.   
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ELECTRONIC DEMOCRACY - AN EFFECTIVE MEANS OF OVERCOMING 

CORRUPTION IN THE PUBLIC SECTOR OF THE ECONOMY 

 

Abstract. The article analyses the tools of e-democracy as an effective means of 

overcoming corruption risks in the public sector economy in the public sphere. The 

article notes that in modern Ukraine the processes of transformation of the domestic 

system of public administration in the direction of decentralization of  authority, reform 

of the public sector of the economy and creation of favourable conditions for 

comprehensive development of e-democracy to reduce corruption in public 

authorities. The state introduced digitization in the management of the state.   In recent 

years, the relationship between civil society and political power has 

changed.  Traditional ties between citizens and politicians are significantly weakening, 

and electronic tools of influencing the electorate are being used more and more actively 

in the domestic society. It is the use of electronic tools in the state: provide an 

opportunity to participate directly in the management of the state; contributes to 

improving and accelerating the provision of public administration services, as a result, 

the government's activities become more transparent and open, which reduces the level 

of corruption in the state; stimulates the development of innovative technologies in the 

state; has a positive effect on economic growth in the country and the welfare of the 

population; strengthens the foundations of democracy in the state through                     

e-government. It is emphasized that the introduction of e-democracy in Ukraine requires 

further monitoring of the peculiarities of existence and identification of areas for 

optimization and resolution of the challenges of e-democracy. The purpose of the study 

is to clarify the state of e-government in Ukraine and in the world to determine the state 

of implementation of "open government" in our country, and provide recommendations 

based on global experience in e-democracy, further optimization and resolution of         

e-democracy. The study found that the successful implementation of e-democracy is 

directly related to the socio-economic potential of the state. The higher the level of 

socio-economic development of the state, the higher the rate of development of             

e-democracy in the middle of the state. Denmark, South Korea, the United Kingdom, 

Austria, Estonia, and Singapore have high levels of GDP, so the country's population 

usually has high salaries and this contributes to the full spread of innovative 

technologies within the country. Conversely, the lower the state's GDP, the lower the 

rate of "e-democracy" in the country. The functioning of "e-democracy" is possible in 
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the conditions of the state guaranteeing effective means of national security aimed at 

preventing the leakage of information about personal data of citizens. In general, the 

improvement of the tools of "e-democracy" is a promising direction and an urgent need 

for the world, especially in the face of epidemics, natural disasters, man-made disasters, 

and more. In particular, the coronavirus epidemic and the introduction of quarantine 

measures to prevent the spread of David-19 in the world have demonstrated the 

effectiveness of the functioning and the urgent need to introduce "e-democracy" in the 

world. 

Keywords: e-democracy, e-government, electronic document management, 

corruption, public sector of the economy, digitalization. 

 

Постановка проблеми. У сучасній Україні триває вже не один рік процес 

трансформації вітчизняної системи публічного управління у напрямку 

децентралізації влади, реформування публічного сектору економіки та створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку електронної демократії з метою 

зменшення корупції в органах  публічної влади.   

З обранням   Президента України В. Зеленського в нашій державі набирає 

обертів  активна фаза  впровадження диджетелізації  в  управління державою та 

створення “відкритого уряду”. В останні роки зазнають змін відносини між 

громадянським суспільством і політичною владою. Традиційні зв'язки між 

громадянами та політиками значно слабшають, все все частіше  й активніше   у 

вітчизняному суспільстві застосовують електронні інструменти (інтернет, сайти 

соціальних мереж, електронні ЗМІ, тощо) впливу на електорат. Саме застосування 

різноманітних електронних інструментів в державі: по-перше, надають 

можливість брати безпосередню активну участь громадян в управлінні державою; 

по-друге, сприяє поліпшенню та прискоренню  надання публічно-

адміністративних послуг, як наслідок, діяльність уряду стає більш прозорою та 

відкритою, що дозволяє зменшити рівень корупції в державі;   по-третє, стимулює 

розвиток інноваційних технологій в державі; по-четверте, позитивно впливає на 

економічне зростання в державі та добробут населення; по-п'яте,  зміцнює засади 

демократії в державі через електронне врядування або “відкритий уряд”. 

Різні аспекти проблеми електронної демократії в останні роки були 

дослідженні науковцями. Зокрема, правові проблеми електронної демократії були 

досліджені  О. Барановим, П. Куфтарєм, Ю. Рижуком, П. Городницьким, 

А. Акімовим, Я.  Янсонс, А. Семенченко тощо. Політичні аспекти електронної 

демократії розглянуті в наукових публікаціях О. Золотар, С. Приходько, 

П. Клімушин, Д. Спасібов, Н. Грицяк, В. Бабич, Р. Скадовська, С. Мельник, 

О.  Карпенко, О. Левченко та інші науковці.  Т. Нижній, С. Мазур, С.  Кандзюба, 

Р. Матвійчук, Я. Сидорович, П. Мусієнко, Т. Краснопольська, І. Милосердна та 
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інші вчені розглянули у своїх  наукових розробках окремі теоретичні питання 

електронної демократії. 

Деякі питання впровадження електронної демократії в Україні стали 

тематикою  дослідження  вітчизняних науковців. Зокрема, І. Принь, 

Я. Жовнірчик, В. Квасюк, Ю. Ткачук, С. Кривошапка,  С. Денисюк, Г. Татаренко, 

І Щебетун, Б.Довгань та інші дослідники. 

Однак, запровадження електронної демократії (далі - е-демократія) в 

Україні  потребує подальшого моніторингу особливостей існування, та 

визначення подальших напрямків оптимізації та урегулювання викликів 

електронної демократії.  

Мета  статті.  З'ясування стану електронного врядування в Україні й у світі 

визначення стану впровадження “відкритого уряду” в нашій державі, та надання 

рекомендацій на основі врахування світового досвіду впровадження е-демократії, 

щодо подальших напрямків оптимізації та урегулювання проблем електронної 

демократії.   

Виклад основного матеріалу. Сутністю електронної демократії на думку 

депутатів Європарламенту є те, що “електронна демократія передбачає 

використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення 

каналів консультацій та участі громадськості, зокрема при проведенні виборів, 

консультацій або референдумів; для залучення громадян держави у процес 

розробки політики, для надання людям інформації та послуг в електронному 

вигляді”[1].  

Функціонування “електронної демократії” безпосередньо пов’язано з такими 

інструментами як “електронні адміністративні послуги”, “електронний уряд”,     

“е-урядування”, “е-консультації”, “е-агітація”, “е-опитування”, “е-обговорення”, 

“е-форум”, “відкритий бюджет”, “бюджет участі”, “е-участь”, “е-середовище”,    

“е-вибори”, “е-референдуми”, “е-ініціативи”, “е-голосування”, “е-звернення”,     

“е-петиції”,  “е-посередництво”. 

“Електронна демократія” передбачає, по суті, створення в державі 

сприятливих умов для становлення та функціонування електронного (хмарного) 

уряду (“е-уряду” або “е-урядування”).  

Ключовими документами які стали законодавчою основою впровадження в 

нашій державі електронної демократії є ряд розпоряджень кабінету міністрів  

України (далі - кабміну України):  “Про затвердження Положення про набори 

даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” [2]; “Про 

схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів 

щодо її реалізації”  [3]; “Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку електронної демократії в Україні” [4]; “Про затвердження 

плану  заходів  щодо  реалізації  Концепції   розвитку  електронної  демократії  в 
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 Україні на 2019-2020 рр.” [5]. 

Для забезпечення керівництвом процесом електронної демократії України в 

нашій державі було створено 4 червня 2014 р. “Державне агентство з питань 

електронного урядування”. З 29 серпня 2019 р. означене агентство  було 

переведено до Міністерства та комітету цифрової трансформації (далі мінцифра).   

До компетенції мінцифри належить широке коло компетенцій пов'язаних з: 

розробкою вимог до електронного документообігу в органах влади;  наданням 

пропозицій щодо встановлення стандартів, норм, правил, порядків, 

класифікаторів у сфері  електронного урядування; забезпеченням інформаційної 

безпеки держави; створенням Єдиного державного порталу адміністративних 

послуг; державною реєстрацією електронних інформаційних ресурсів органів 

публічної влади; забезпечення функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету 

Міністрів України; координацією та контролем за Національним реєстром 

електронних інформаційних ресурсів; забезпеченням функціонування 

автоматизованої системи  (далі - АС) “Єдине вікно подання електронної 

звітності"; здійсненням заходів щодо впровадження електронного підпису; 

сприянням запровадження в органи публічної влади технологій електронного 

самоврядування та інших компетенцій пов'язаних із застосуванням інноваційних  

технологій  [6].   

Отже,  розробка нормативно-правої бази та створення міністерства та 

комітету цифрової трансформації в нашій державі дало позитивні результати  у 

питанні подальшого розвитку е-демократії та е-уряду в Україні.  Зокрема, 

авторитетний комплексний  покажчик Глобальний індекс розвитку електронного 

уряду (Global E-Government Development Index) складаний за даними Організації 

Об'єднаних Націй (ООН), дозволяє простежити динаміку та  рівень розвитку 

електронної демократії й електронного уряду в державах світу.  В означеному 

рейтингу міститься оцінка стану розвитку електронного уряду в державах світу, а 

також висвітлено інформацію про спроможність національних державних 

структур застосовувати інформаційно-комунікаційні технології при наданні 

громадянам адміністративних послуг. При  оцінці рівня розвитку е-демократії та  

електронного уряду державі за критерії беруться наступні оцінки: з'ясування 

ступеню охоплення та якість наданих адміністративних послуг для населення 

держави через інтернет (інтерент послуг);  визначення рівня розвитку ІКТ 

інфраструктури, а також  людський потенціал. Рейтинг складається раз у 2 два 

роки.  

 

 

 

 

https://regulation.gov.ua/catalogue/functions/id2497
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Таблиця 1.1.  

Динаміка розвитку електронного уряду в Україні й у державах  світу            

в 2012 - 2020 рр. 

Рік /кількість 

держав 

 

Місце в рейтингу /покажчик 

1 місце 2 місце 3 місце Україна 

/ місце 

Останнє місце 

/ Сомалі 

2012 р. 

(190 країн) 

Південна 

Корея / 0.9283 

Нідерланди 

/ 0.9125 

Велика 

Британія 

/0.8960 

68/ 

0.5653 

/ 0.0640 

2014 р. 

(193 країни) 

Південна 

Корея / 0.9462 

Австралія 

/0.9103 

Сінгапур 

/0.9076 

87/ 

0.5032 

0.0139 

2016 р. 

(193 країни) 

Велика 

Британія 

/0.9193 

Австралія 

/ 0.9143 

Південна 

Корея /0.8915 

62 / 

0.6076 

0.0270 

2018 р. 

(193 країни) 

 

Данія  /0,9150 Австралія / 

0,9053 

Південна 

Корея   0,9010 

82 місце 

/ 0,6165 

0.0270 

2020 р. 

(193 країни) 

 

Данія  /0,9758 Південна 

Корея 

/ 0,956 1 

Естонія 

/ 0,9473 

69 місце 

/ 0,7119 

0,0566 

 

(складено на за даними Global E-Government Development Index ООН протягом 

2012 - 2020 рр.  К. Мануіловою, К. Колесніковою, В. Бондарь) [7; 8; 9, с. 154 - 159; 

10,  с. 221-227; 11, с. 267-273].   

 

Данія останні чотири роки займає перше місце в рейтингу Global                    

E-Government Development Index. Ключовим напрямком розвитку е-уряду Данії є 

створення передумов для користування цифровими сервісами всіх громадян. Для 

розв'язання означених завдань уряд Данії створив так звані “правильні ресурси 

для надання допоміжних цифрових послуг” у приміщеннях органів державної 

влади, бібліотеках тощо для тих, хто не засвоїв цифрові сервіси. Таким чином, 

Данія в 2019 р. мала найвищий рівень використання цифрових державних послуг 

в ОЕСР близько 70%. Зокрема, через інтернет у Данії  надаються  такі електронні 

адміністративні послуги, як прийняття на роботу, і зокрема, заяву на допомогу у 

зв'язку з вагітністю та пологами має цифровий коефіцієнт прийняття 100%, 

реєстрація для отримання початкового і неповної середньої освіти має коефіцієнт 

прийняття 97%, і навіть заяву на державну пенсію має коефіцієнт 95% [12].    

Отже, як видно із таблиці 1.1. ще однією з держав, успішно розвивається 

електронна демократія є Південна Корея.  Зокрема, південнокорейський е-уряд 

надає своїм громадянам понад 1000  адміністративних послуг, таких як податки, 

митне оформлення та закупівлі [13].  Ключовою особливістю е-демократії  

https://gtmarket.ru/countries/singapore
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Південної Кореї є те що, в цій державі термін «електронний уряд» іноді 

замінюють терміном «мобільне уряд». Надалі у Південній Кореї планується 

подальшому розвивати платформу на підтримку мобільної роботи державних 

органів та надання державних послуг “в будь-якому місці в будь-який час”[14].   

Висновки. Втім, “е-демократія” має свої виклики. По-перше, успішне 

запровадження демократії безпосередньо пов'язано з  соціально-економічним 

потенціалом держави. Чим вище рівень соціально-економічного розвитку 

держави, тим вище темпи розвитку “е-демократії” у середині держави. Так, такі 

держави, як Данія,  Південна Корея, Великобританія, Австрія, Естонія, Сінгапур  

мають високий рівень ВВП, тому населення країни зазвичай має високі зарплати й 

це сприяє всебічному розповсюдженню інноваційних технологій у середині 

держави. І навпаки, чим нижче рівень ВВП держави, тим нижче покажчик 

розповсюдження “е-демократії” у державі. 

По-друге, функціонування “е-демократії” можливо в умовах гарантування 

державою дієвих засобів національної безпеки спрямованої на запобігання втечі 

інформації про персональні данні громадян.  

Загалом, впровадження й удосконалення інструментів “е - демократії” є 

перспективним напрямком і нагальною необхідністю для всіх держав світу  

особливо в умовах епідемій, стихійних лих, техногенних катастроф тощо. 

Зокрема, епідемія коронавірусу й введення карантинних заходів  з метою 

запобігання розповсюдження Сovid-19 у країнах світу засвідчили ефективність 

функціонування і нагальну необхідність запровадження “е-демократії”в державах 

світу. 
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Анотація. У статті проаналізовано стан дослідження феномену  “державного 

регулювання” в науковому дискурсі та розвинуто понятійно-категорійний апарат 

теорії державного управління завдяки уточненню сутності поняття “державне 

регулювання” в сучасних трансформаційних умовах. Базові дефініції дослідження 

обґрунтовано, виходячи із трьох проєкцій, а саме: 1) включає систему первинних і 

взаємопов’язаних понять “управління”, “менеджмент” та “регулювання”, які 

впливають на змістовне наповнення поняття “державне регулювання”;  

2) представлена поняттями “державне управління” та “державне регулювання”,

що часто в науковій літературі використовуються як синоніми, проте, не є такими;
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meaningful modern transformations of public administration, namely: “public 

management” and “public administration”. It is established that state regulation in the 

conditions of modern transformation processes should play the role of an “arbiter” in 

the relations between the state and business entities and the population. Accordingly, 

the problem of finding the optimal combination of state regulation and self-regulation in 

the formation of market relations in practice remains one of the basic. 

It is proved that in modern scientific discourse the essence of the definition of 

“state regulation” is determined by the ratio of the essence of state regulation with 

public administration by 4 main approaches. In view of this, state regulation is proposed 

to be considered as a derivative category of public administration in the context of: 1) 

the defining function of public administration, which is related to other management 

functions (organization, planning, coordination and control);         2) a special type of 

state influence (practical, organizing, coordinating, authoritative, goal-setting, 

controlling and regulating, etc.). 

Keywords: management, regulation, state management, state regulation, public 

management, public administration. 

 

Постановка проблеми. Системні реформи, що відбуваються в Україні, та її 

шлях до європейського співтовариства зумовлюють об᾿єктивну необхідність 

перегляду ролі держави в керуванні суспільними справами, яка дедалі більше 

набуває регулятивного характеру. У результаті в державно-управлінській теорії та 

практиці разом із поняттям “державне управління” широко починає 

використовуватися поняття “державне регулювання”. І це є зрозумілим, адже в 

основі як державного управління, так і державного регулювання “знаходиться 

процес цілеорієнтованого впливу держави, проте у випадку державного 

регулювання, об’єктом впливу виступає середовище та процеси” [1, с. 72]. 

Означені суспільні тенденції та наявний у вітчизняному науковому просторі 

“термінологічний хаос” у сфері державного управління актуалізують необхідність 

уточнення сучасного понятійно-категорійного апарату, що є вихідним моментом 

та важливим напрямом подальшої наукової рефлексії в контексті визначеності 

науково-теоретичного мислення. При цьому слід акцентувати увагу на тому, що  

однією  з  найбільш  складних методологічних проблем наукового пізнання в 

соціально-гуманітарній галузі (на відміну від природничих, точних та технічних 

наук) є робота з неоднозначною, часто доволі суб’єктивною інформацією [2, с. 61]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні категорія “державне 

регулювання” залишається однією з базових дефініцій в теорії та практиці 

державного управління. Студіюванню особливостей державного регулювання, 

державного управління та стратегічного управління присвячені праці багатьох 

відомих зарубіжних науковців, серед яких: І. Ансофф, Е. Ведунг, Д. Веймер,         
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Е. Вайнінг, та інші. Водночас, враховуючи й досить широкий спектр вітчизняних 

наукових досліджень із питань державного регулювання загалом (В. Авер’янов, 

В. Бакуменко, В. Бодров, З. Бурик, Н. Васюк, Г. Дмитренко, О. Іваницька, 

О. Оболенський, Н. Обушна, М. Орлів, І. Розпутенко, та інші), маємо 

констатувати відсутність єдиного підходу до розуміння сутності поняття 

“державне регулювання”.  

Мета статті – проаналізувати стан дослідження  феномену  державного 

регулювання” в науковому дискурсі та розвинути понятійно-категорійний апарат 

теорії державного управління завдяки уточненню сутності поняття “державне 

регулювання” в сучасних трансформаційних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Обґрунтування змісту поняття “державне 

регулювання” розпочнемо із визначення сутності системи первинних             

базових понять, які відображають предмет нашого дослідження, та з’ясування 

діалектики взаємозв’язку між ними. Для цього розглянемо базові дефініції 

дослідження, виходячи із трьох проєкцій (рис. 1), а саме: 1) включає систему 

первинних і взаємопов’язаних понять − “управління”, “менеджмент” та 

“регулювання”, −    які впливають на змістовне наповнення поняття “державне 

регулювання”; 2) представлена поняттями “державне управління” та “державне 

регулювання”, що часто в науковій літературі використовуються як синоніми, 

проте, не є такими;    3) складається із понять, що відображають суть категорійних 

та змістовних сучасних трансформацій державного управління, а саме: “публічне 

управління” та “публічне адміністрування”. 

 

Рис. 1. Проєкційні підходи до визначення змістовної  наповнюваності терміну  

“державне регулювання” в науковому дискурсі [власна розробка автора] 

 

Вивчення етимології понять “управління” та “менеджмент” уможливлює 

висновок,  що  в  обох  випадках  йдеться  про вміння управляти. 

Зокрема, у давньоруській та інших слов᾿янських мовах “управління” 

(походить від кореня “прав”) означало “правити, тобто виховувати”, а також 

“прямий, правильний, невинний”, як і в інших давньослов᾿янських мовах [3].  

У “Новому тлумачному словнику української мови” термін “управляти” 

розглядається в таких аспектах як: 1) спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-
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небудь; бути на чолі когось, чогось; керувати; 2) користуючись кермом та іншими 

регулюючими пристроями, спрямовувати рух, хід, роботу чого-небудь; 

спрямовувати хід якогось процесу, впливати на розвиток, стан чого-небудь [4, c. 642].  

Заслуговує на увагу точка зору одного із найбільш впливових теоретиків 

філософії постіндустріалізму Пітера Ф. Друкера (P. Drucker), який розглядає 

управління як “специфічний вид діяльності, що перетворює неорганізований 

натовп на ефективну цілеспрямовану продуктивну групу” [5, c. 48]. Тобто 

управляти – це організовувати, розпоряджатися, узгоджувати. контролювати.  

Отже, в загальному розумінні “управління” – цілеспрямований вплив на 

складну систему (вплив на свідомість, поведінку, діяльність людей та їх 

взаємовідносини).  

Поняття “менеджмент” (“manage” (від лат. manus (рука)) − управляти, 

ухитрятися, керувати, примудрятися) дійшло до нас лише в кін. 80-х – поч. 90-х 

років ХХ ст. Свою інтерпретацію терміну “менеджмент” пропонує німецький 

історик І. Шайд, який розглядає його етимологію від італійського “maneggiare” − 

вміння керувати конем, згодом – вміння володіти зброєю та керувати колісницями 

[6]. Звичайно, управління конем і управління людьми − різні речі, але не 

настільки, щоб не бачити спільні моменти, що визначають саму специфіку 

управління як мистецтва: головне в мистецтві менеджера − не примушувати й 

маніпулювати, а мотивувати і зацікавлювати людей у добровільному 

підпорядкуванні.  

У свою чергу, болгарські лінгвісти констатують, що слово “management” 

означає систему видів діяльності щодо управління бізнесом, господарською 

діяльністю за допомогою ефективних форм і методів, спрямованих на збільшення 

прибутку [7, с. 92]. Тобто менеджмент – це більш спеціалізоване управління, в 

основному, у сфері діяльності приватного сектору. 

І, нарешті, розглянемо сутність терміну  “регулювання” (“regulation”) (від 

лат. regula − норма, правило (англ. − arule).  

Сучасні підходи до трактування сутності дієслова “regulate” (регулювати) 

знаходимо в англійському тлумачному словнику Collins English Dictionary, де 

мають місце такі визначення: 1) налаштувати (настроїти) (кількість тепла, звуку, 

щось) належним чином; контролювати; 2) налаштувати (інструмент або пристрій) 

таким чином, щоб він працював правильно; 3) привести у відповідність із 

правилом, законом або звичною практикою [8].  

Отже, регулювання доцільно розглядати як певну діяльність, що 

спрямовується, в основному, на коригування роботи певної системи (або її 

елементів) з метою забезпечення досягнення системою (або її елементами) такого 

стану, який забезпечує її (їх) функціонування відповідно до наперед заданих 

характеристик. Водночас ми підтримуємо думку В.Б. Авер᾿янова, про те, що, 
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маючи спільну сферу застосування, поняття “управління” та “регулювання” 

передбачають різний за характером вплив на об’єкти управління з метою 

досягнення певних результатів, тобто реалізації  встановлених цілей і завдань 

управлінського впливу. При цьому регулювання охоплює порівняно з 

управлінням ширшу сферу організаційної діяльності. “Управління” ж означає 

цілеспрямований вплив саме на об’єкти управління, з використанням методів, що 

передбачають підпорядкування цих об’єктів управлінському впливу з боку 

суб’єкта управління. “Регулювання” ж пов’язується з впливом не стільки на 

об’єкти управління, скільки на  навколишнє середовище.  Воно передбачає 

високий ступінь альтернативності поведінки керованих об’єктів [9, с. 28].  

Надалі перейдемо до розгляду понять 2-ї проєкції (“державне управління” та 

“державне регулювання”), що часто в науковій літературі використовуються як 

синоніми, проте, не є такими. 

Традиційно під державним, як і будь-яким іншим видом управління, мають 

на увазі керуючий вплив суб’єкта управління (керуючої системи) на об’єкт 

управління (керовану систему) [10].  

Відомий російський учений Атаманчук Г.В. [11] визначає державне 

управління як практичний, організуючий і регулюючий вплив держави на 

суспільну життєдіяльність людей з метою її впорядкування, збереження або 

перетворення, який спирається на його владну силу.  

В “Енциклопедії державного управління” державне управління (англ. 

governance) визначається як діяльність держави (органів  державної  влади),  

спрямована на створення умов для якнайповнішої реалізації функцій  держави, 

основних прав і свобод  громадян,  узгодження  різноманітних  груп  інтересів у 

суспільстві та між державою і суспільством, забезпечення  суспільного  розвитку  

відповідними ресурсами [12, с. 157].   

Цікавою видається позиція академіка Авер’янова В., який характеризує 

державне управління як складову змісту діяльності держави і, яке здійснюється: 

1) у межах діяльності органів виконавчої влади; 2) поза межами діяльності органів 

виконавчої влади, а саме: усередині апаратів будь-яких інших (окрім органів 

виконавчої влади) органів державної влади. Науковець пропонує використовувати 

термін “державне  впорядкування (або регулювання) суспільних процесів”, 

зауважуючи, що виконавча влада у певній своїй частині реалізується поза межами 

державного управління [13].  

З огляду на викладене, можна дійти висновку, що більшість дефініцій 

сутності державного управління розкривають його як цілеспрямований вплив на 

об’єкти управління, тобто процес діяльності органів державної влади, який 

спрямовується на регулювання суспільних відносин шляхом зовнішнього й 

матеріального впливу на них із застосуванням  відповідних  методів,  важелів  та  
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інструментів тощо. Відповідно розкривається й зміст влади в державному 

управлінні. Так, В. Бакуменко звертає увагу на те, що основними рисами 

державного управління є його владний характер, витоками якого є державна воля 

та поширеність на все суспільство [14, c. 11].  

Водночас у зв’язку з процесами демократизації, децентралізації, 

євроінтеграції та ін. в Україні виникла необхідність визначення нових пріоритетів 

змісту державного управління, яке дедалі більше набуває регулятивного 

характеру.  

На перший погляд, державне регулювання дуже схоже на державне 

управління, адже частина завжди має властивості цілого, однак цей висновок не 

може повністю нівелювати відмінності між цими поняттями.  Як правило, 

“державне регулювання” порівнюється з втручанням держави в діяльність галузі 

або з чіткою регламентацією адміністративно-правового впливу на суб‘єктів 

господарської діяльності [15]. А сам термін “державне регулювання” часто 

трактується  як  у  широкому,  так  і  вузькому  значенні. 

У широкому розумінні сутність “державного регулювання”  виражається у 

встановленні державою загальних правил поведінки (діяльності) суб’єктів 

суспільних відносин та їх корегуванні відповідно до змін певних  умов. Тобто, 

згідно твердження З. Бурик, − це “загальний вплив держави на усі  суспільні 

процеси та створення сприятливого середовища й умов для розвитку” [1, с. 74]. 

Аналогічний підхід до визначення сутності державного регулювання 

знаходимо й у словнику-довіднику “Державне управління та державна служба”: 

“Державне регулювання − здійснення державою комплексних заходів 

(організаційних, правових, економічних тощо) у сфері соціальних, економічних, 

політичних,  духовних та інших суспільних процесів з метою їх упорядкування, 

встановлення загальних правил і норм суспільної  поведінки,  а  також  

запобігання  негативним явищам у суспільстві” [3]. 

У вузькому визначенні державне регулювання трактується, в основному, як: 

одна з функцій державного управління, спрямована на забезпечення загальних 

правил поведінки (діяльності) суб‘єктів тих чи інших правовідносин” [2; 16]; 

форма державного впливу шляхом встановлення та застосування державними 

органами правил, спрямованих на коригування  діяльності фізичних та 

юридичних осіб, що підтримується можливістю  застосування правових санкцій 

при їх порушенні [17, с. 17]; означення  окремого засобу впливу на процеси та 

досягнення результату; сукупність інструментів впливу; діяльність владних 

органів, що зорієнтована на отримання результатів” [1, с. 74]. 

У свою чергу, О. Якименко пропонує розглядати державне  регулювання через 

“сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до 

організацій і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні 
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розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також 

недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава 

делегувала регуляторні повноваження” [18]. Тобто нормативно-правове 

регулювання суспільних  відносин виступає важливим механізмом і водночас 

формою державного регулювання. 

На нашу думку, державне регулювання покликане здійснювати коригування 

діяльності об’єкта, що спрямовується управлінням загалом. Відповідно метою 

державного регулювання у широкому сенсі є приведення об’єкта до 

впорядкованого стану, тому воно наповнене організаційним змістом. Саме  через  

організацію,  через застосування  різних  способів  і  засобів, механізмів 

обмежуючого та стимулюючого характеру (встановлення певних стандартів, 

нормативів, квот, лімітів, тарифів тощо) досягається упорядкований стан та 

реалізується мета державного регулювання, яке може здійснюватися  шляхом  

об’єднання,  узгодження,  організації, координації, контролю тощо. При цьому, 

державне управління пов’язується з наявністю у суб’єктів управління підлеглих 

їм об’єктів, а державне регулювання – із впливом переважно на організаційно не 

підпорядковані об’єкти.  

Загалом державне регулювання в умовах сучасних трансформаційних 

процесів має відігравати роль “арбітра” у відносинах між державою та суб’єктами 

господарювання і населенням. Відповідно проблема пошуку оптимального 

поєднання державного регулювання та саморегулювання в умовах становлення 

ринкових відносин на практиці залишається однією з базових.  

На наше переконання, державне регулювання повинно базуватись,  

насамперед, на соціальному ефекті, що можливий лише за раціональної 

організації суб’єктів регулювання й оптимального функціонування  його  об’єктів. 

Хоча  важливим  фактором ефективного  прогресивного  розвитку  держави має 

залишатися також оптимальне співвідношення економічної ефективності, 

запровадження парадигми маркетингу й менеджменту з принципами  соціальної  

ефективності  державного  управління. 

Отже, проведені дослідження засвідчили, що в сучасному науковому 

дискурсі сутність дефініції “державне регулювання” визначається за 4-ма 

основними підходами  (рис. 2), які більш детально охарактеризуємо               

нижче. 
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Рис. 2. Підходи до визначення сутності дефініції “державне регулювання”  в 

науковому дискурсі  [власна розробка автора] 

1-й підхід: ототожнює поняття “державне управління” та “державне

регулювання” та визнає недоцільність/складність їх розмежування (зокрема, за 

метою, функціями, змістом тощо), так як не вбачає принципових відмінностей 

між ними в умовах становлення ринкових відносин. Такий підхід частково має 

місце і в законодавстві України, оскільки зміст державного регулювання іноді 

розкривається через функції, що тотожні функціям державного управління 

(нормативного регулювання, контролю, обліку даних, планування та ін.) [19]. 

2-й підхід: обгрунтовує трансформацію державного управління в державне

регулювання в умовах розвитку ринкової економіки, тому визнає пріоритетність у 

сучасному науковому вжитку саме поняття “державне регулювання”, яке 

поступово витісняє поняття “державного управління”. Тобто стверджується думка, 

що управління більш притаманне адміністративно-командній системі економіки 

часів СРСР, а засади ринкової економіки передбачають повну господарську 

самостійність суб’єктів господарювання, яка ґрунтується на ефективному 

державному регулюванні [20, с. 251].  

3-й підхід: визнає державне регулювання поняттям більш широким, ніж

державне управління, оскільки державне регулювання передбачає вплив не тільки 

на об’єкти управління, а також на їх середовище та забезпечує високий ступінь 

альтернативності поведінки учасників суспільних відносин. Прихильники підходу 

[1; 3; та ін.] стверджують, що в умовах ринкової економіки державне управління 

реалізується виключно шляхом прямого впливу на підставі права власності на 

майно. Відповідно державному управлінню притаманні управлінські функції 

відносно об’єктів, що знаходяться лише в державній власності, а всі інші галузі і 

сфери  суспільства  охопило   державне   регулювання.  Отже,   мета   державного  

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЇ  
“ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ” 
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регулювання, порівняно з державним управлінням, також є ширшою. 

4-й підхід: передбачає визнання державного регулювання поняттям більш

вузьким, ніж державне управління, оскільки науковцями [2; 16; 17; та ін.] 

державне регулювання розглядається як частина (або похідна) державного 

управління, його функція, вид/форма управлінського впливу та ін. Ми вважаємо 

такий підхід найбільш обґрунтованим.  

Резюмуючи зауважимо, що державне управління та державне регулювання 

взаємопов’язані і взаємодоповнюють одне одного, оскільки в основі як 

державного управління, так і державного регулювання знаходиться процес 

цілеорієнтованого впливу держави. Проте спрямованість цього впливу 

виявляється по-різному (табл. 1). 

З огляду на викладене, державне регулювання надалі пропонуємо розглядати 

як похідну категорію від державного управління в контексті:1) визначальної 

функції державного управління, що пов’язана із іншими управлінськими 

функціями (організація, планування, координація і контроль), тому їх не завжди 

вдається  розмежувати; 2) особливого виду впливу держави.  

Таким чином, державне регулювання − сукупність цілеспрямованих форм, 

інструментів/засобів і методів впливу органів  державного управління та  

уповноважених державою суб’єктів  для  реалізації  державної політики (у 

відповідній сфері) з метою її стабілізації, пристосування до умов, що постійно 

змінюються, реагування на нові виклики задля забезпечення результативності й 

ефективності її функціонування, стратегічного розвитку та запровадження  

механізмів саморегулювання.   

Водночас важливо відзначити, що зміст державного управління, характер 

управлінського впливу на суспільні процеси з розвитком громадянського  

суспільства та  поширенням  демократичних  цінностей  у світі з кінця ХХ ст. 

суттєво змінився і продовжує змінюватися. Так, закономірним кроком щодо 

розвитку державного управління наразі стає процес заміни традиційних 

механізмів соціального управління “наказувати і контролювати” на ринкові − 

“мотивувати та отримувати результат”.  А за таких умов управління справами 

суспільства перестає бути лише справою державних    органів   та   обумовлює  

необхідність   застосування   категорії “публічного управління” (англ. – public 

management), оскільки вона, окрім державних, включає в себе участь в управлінні 

суспільними процесами ще  й недержавних інституцій (органи місцевого 

самоврядування, політичні партії, громадські організації, профспілки, об’єднання 

підприємців, бізнес-асоціації тощо), яким держава делегує частину своїх 

повноважень. 
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 Таблиця 1 

Характерні ознаки сутності понять “державне управління” 

та  “державне регулювання”* 

Характерні 

ознаки сутності 

понять 

Сутність ознаки поняття  

“державне управління” (ДУ) 

Сутність ознаки поняття “державне 

регулювання” (ДР) 

1.Сутність Форма реалізації виконавчої влади [21, с. 179] 

2.Мета впливу ДУ передбачає будь-який вплив 

суб’єкта управління на об’єкт 

управління, здійснюваний з 

метою спрямувати його дії 

бажаним для суб’єкта чином 

ДР здійснює коригування / стабілізацію 

діяльності об’єкта, що спрямовується 

управлінням загалом, тобто сприяє відповідній 

стабілізації, пристосуванню до умов, що 

змінюються, реагуванню на нові виклики 

задля забезпечення ефективності його 

функціонування, стратегічного  розвитку  та  

запровадження  механізмів саморегулювання 

3.Суб᾿єкт впливу Органи виконавчої влади, публічні органи, що мають виконавчі функції [21, с. 179] 

4. Поноваження

субєкта

Має повноваження з перевірки 

законної діяльності, що є об’єктом 

управління, а також втручання 

в діяльність та її припинення  

Має можливість проводити перевірку 

тільки на предмет законності 

функціонування об’єкту, діяльність 

якого регулюється 

5. Об’єкт

впливу

Прояви,сторони, взаємозв’язки  

суспільних  відносин,  явищ  і  

процесів, поведінки, свідомості  й 

діяльності людей,що є суттєвим  для  

всього суспільства, безпосередньо 

стосуються реалізації загальних 

інтересів і як такі [16, с. 7] 

Процеси  та  відносини,  сама  

економічна,  соціальна  система  (або  ж  

її підсистеми  

6. Вид впливу

на об’єкт

Передбачає прямий управлінський 

вплив на об’єкти управління з  

використанням адміністративно-

владних повноважень та  методів, 

що  відзначаються директивними 

вказівками, обов’язковими для 

виконання 

Передбачає введення до системи 

вбудованих регуляторів і спирається, в 

основному, на використання економічних 

методів управління, механізмів обмежуючого 

та стимулюючого характеру (встановлення 

певних стандартів, нормативів, лімітів, квот, 

тарифів тощо) 

7.Рівень

підпорядкованості

об’єктів впливу

Традиційно пов’язується з 

наявністю у суб’єктів управління 

підлеглих їм об’єктів 

Традиційно пов’язується із впливом 

переважно на організаційно не 

підпорядковані об’єкти 

8. Сфера впливу Безпосередньо на об’єкт 

управління як такий 

Середовище функціонування суб’єктів 

регулювання, створення відповідних 

умов для їх діяльності 

9. Спрямованість

інтересів, які

забезпечують

ДУ/ДР

ДУ застосовується у тих 

сферах життя суспільства, де 

необхідне забезпечення першочергової 

реалізації публічних інтересів  

і  виконання  цілей  держави,  

як  універсальної  організації  

суспільства, що наділена публічною 

владою.  

ДР також є формою реалізації 

виконавчої влади, зміст якої полягає у 

створенні умов, за яких забезпечується 

виконання законів:  впорядкуванні, 

налагодженні,  визначенні  напрямків  

розвитку, підкорення  певному  порядку,  

встановленні  вірної  взаємодії,  

створенні умов нормальної роботи тощо 

*Джерело: побудовано автором з використанням [16; 21]
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У цьому й полягає основна суть категорійних та змістовних трансформацій 

сучасного державного управління, що знаходить своє віддзеркалення й у 

осучасненні підходів до трактування й розширення сутності державного 

регулювання. З огляду на це, виникає необхідність у дослідженні сутності понять 

3-ї понятійно-категорійної проекції (див. рис. 1), а саме: “публічне управління” та 

“публічне адміністрування”. 

Професор К. Поллітт стверджує, що термін “публічне управління” може 

вживатися у щонайменше таких значеннях: 1) діяльність державних службовців і 

політиків; 2) структури і процедури органів державної влади;  3) системне 

вивчення чи то діяльності, чи то структур та процедур [22, c. 12-13].  

Професор С. Чернов визначає публічне управління як організуючий і 

регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її 

впорядкування, збереження чи перетворення, опираючись на владну силу, яку 

обмежує дієвий суспільний контроль [23, с.7]. Тобто публічне управління – це, 

перш за все, управління людьми. Звертаючись до людей, органи публічної влади 

впливають на них індивідуально і через їх різні колективи, створені природним 

шляхом або за бажанням людей (наприклад, партії). У свою чергу, громадяни, їх 

колективи, суспільство реагують на публічне управління і встановлюють зворотні 

зв’язки з органами, державою в цілому. 

Водночас, суто управлінська виконавчо-розпорядча діяльність здійснюється 

переважно органами виконавчої влади, також органами місцевого 

самоврядування, в окремих випадках − суб’єктами делегованих повноважень. 

Така діяльність дістала назву “публічне адміністрування”, що стало закономірним 

кроком у розвитку державного управління. Важливо, що введення цього терміну в 

понятійно-категорійний апарат науки пов’язано із впровадженням так званої 

“людиноцентристської ідеології”, яка власне і вимагає заміни поняття 

“управління” категорією “адміністрування” (від лат. “administratio” − “служіння”,  

“допомога”, “управління”). 

Висновки. Таким чином, проведений аналіз підтверджує тісний 

взаємозв’язок понять “державне управління”, “державне управління”, “публічне 

управління” та “публічне адміністрування” й одночасно унеможливлює 

використання цих понять як синонімів, оскільки всі вони мають характерні 

відмінні особливості. Адже розвиток управлінських відносин від владного 

імперативного керування суспільними процесами до створення умов і надання 

якісних адміністративних послуг, прагнення до балансу публічних і приватних 

інтересів членів суспільства спричинило трансформаційні зміни від “державного 

управління”, “державного регулювання” до більш всеохоплюючих “публічного 

адміністрування” і “публічного управління”. Хоча трансформації ще тривають, тому 

із зміною суспільно-політичних умов розвитку держави і суспільства, 
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загальносвітових тенденцій в сфері управління, мають змінюватися і вітчизняні 

наукові підходи до питань управління суспільством, демонструючи при цьому 

єдність управління та самоорганізаційних процесів. 
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ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Анотація. Зазначено, що основний зміст і основне завдання національної 

безпеки як системи – захист національних інтересів від різного роду погроз, які 

визначаються багатьма обставинами, умовами й факторами внутрішнього і 

зовнішнього середовища щодо об'єкта безпеки. У соціально-економічній сфері, 

що забезпечує якість життя населення країни, основними загрозами найближчим 

часом можуть стати такі фактори, як кризи світової та регіональних фінансово-

банківських систем, посилення конкуренції в боротьбі за дефіцитні сировинні, 

енергетичні, водні та продовольчі ресурси, відставання в розвитку передових 

технологічних укладів, що ростуть стратегічні ризики залежності національної 

економіки від зміни зовнішніх факторів.  

Фактори завжди відрізняються від загроз тим, що можуть свідчити як про 

зниження, так і про підвищення рівня національної безпеки. Це деяка множина 

можливостей і умов, які або обмежують, або розширюють можливості під час 

реалізації національних інтересів. До дестабілізуючих факторів відносять явища 

та процеси природного й штучного походження, що породжують національні 

загрози та створюють небезпеку.  

Виділено наступні дестабілізуючі економіко-соціальні чинники: ослаблення 

науково-технічного потенціалу; невідповідність індустріальних основ 

національної економіки інтересам виробників; регіональну дезінтеграцію; різку 

диференціацію доходів; продовження інфляційних процесів та падіння життєвого 

рівня населення; зростання безробіття; поширення злочинності, криміналізацію 
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суспільних відносин, погіршення показників здоров'я населення; інформаційні 

загрози; зростання міжетнічної напруги; витік фінансових коштів за кордон та ін. 

Дослідження економіко-соціальних чинників дестабілізації національної безпеки 

та їх вплив на ефективність державного управління має принципове значення для 

своєчасної підготовки адекватних державно-управлінських рішень, які мають за 

мету зниження рівня загроз національній безпеці. 

Ключові слова: безпека, національна безпека, небезпека, дестабілізація, 

загрози, економіко-соціальні чинники, економічна безпека.  
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ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS OF DESTABILIZATION OF 

UKRAINIAN NATIONAL SECURITY 

 

Abstract. It has been noted that the main content and main task of the national 

security as a system is the protection of the national interests from various threats, 

which are determined by many circumstances, conditions and factors of the internal and 

external environment of the security object. In the socio-economic sphere, that ensures 

the quality of life of the country's population, the main threats in the nearest future may 

be such factors as the crisis of global and regional financial and banking systems, 

increased competition in the fight for scarce raw materials, energy, water and food 

resources, backlog in advanced technological systems’ development, that grow strategic 

risks of the national economy dependence on changes of external factors. 

Factors always differ from threats in that they can indicate both a decline and an 

increase in the national security. This is a set of opportunities and conditions that either 

limit or expand opportunities in the realization of national interests. Destabilizing 

factors include phenomena and processes of natural and artificial origin that generate 

national threats and create danger. 

The following destabilizing economic and social factors have been identified: 

weakening of scientific and technical potential; inconsistency of the industrial bases of 
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the national economy with the interests of producers; regional disintegration; violent 

income differentiation; continuing inflation and falling of living standards; rising of 

unemployment; spread of crime, criminalization of public relations, deterioration of 

public health; information threats; increase in interethnic tension; outflow of funds 

abroad, etc. The study of economic and social factors of the national security 

destabilization and their influence on the effectiveness of public administration has 

crucial significance for the timely preparation of adequate public administration 

decisions aimed at reducing of the threats’ level to the national security. 

Keywords: security, national security, danger, destabilization, threats, economic 

and social factors, economic security. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах серед загальносистемних понять 

особливого значення набувають «безпека» та «національна безпека», що пов'язано 

з об'єктивним ускладненням і зростаючої динамікою геополітичних, соціально-

економічних, науково-технічних явищ і процесів, інформатизацією суспільства, 

глобалізацією світогосподарських зв'язків і фінансових відносин. Зазначеними 

процесами зумовлена поява нових і трансформація вже наявних ризиків і загроз, 

які становлять небезпеку для життєдіяльності суспільства і держави.  

Основний зміст і основне завдання національної безпеки як системи – захист 

національних інтересів від різного роду погроз, які визначаються багатьма 

обставинами, умовами й факторами внутрішнього і зовнішнього середовища 

щодо об'єкта безпеки. У зв'язку з цим однією з базових категорій національної 

безпеки, поряд з інтересами, виступає загроза. Внаслідок загроз національним 

інтересам виникає проблема у сфері національної безпеки України. Діяльність 

щодо забезпечення національної безпеки спрямовується на усунення загрози 

українському народу та його національним інтересам. Під загрозами національній 

безпеці України треба розуміти потенційно і реально небезпечні процеси та дії 

(природні й соціальні), здатні зашкодити національним цінностям або 

унеможливити реалізацію життєво важливих національних інтересів. Для 

визначення та оцінки економічної компоненти національної безпеки необхідно з 

усієї системи чинників, що забезпечують національну безпеку, виділити ті 

напрямки, які найбільш сильно схильні до впливу економічних процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми забезпечення 

національної безпеки України в умовах соціальних трансформацій розглядають у 

наукових працях такі вітчизняні дослідники, як Акімова Л.М. [Error! Reference 

source not found.], Балан М.І. [4], Бєлялов Т.Е. [5], Дмитрієв Є.Є. [6], Зачосова 

Н.В. [7], Нікітін Ю.В. [8], Орел М.Г. [9], Пугач О.А. [11], Ядуха С.Й., Лисак О.М. 

[12] та інші. Більшість досліджень з проблем національної безпеки присвячено 

природі загроз, джерелам загроз, видам загроз і їх класифікації за різними 
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підставами, підходам до оцінки ступеня загрози – від небезпеки до катастрофи – 

при різних умовах і варіантах її можливої реалізації.  

Однак в сучасних умовах глобалізації процесів світового розвитку, 

міжнародних політичних і економічних відносин формуються нові загрози й 

ризики для розвитку особистості, суспільства і держави, одночасно відбувається 

трансформація існуючих протягом тривалих історичних періодів загроз 

національній безпеці. Тому потрібна постійна актуалізація сформованих уявлень з 

проблематики загроз національній безпеці, поєднання традиційних і новаційних 

уявлень про сутність загроз і їх наслідки з урахуванням динамічних процесів у 

розвитку суспільства й економіки, а також досягнень сучасної науки. Проте, 

незважаючи на значну кількість робіт з теми, яка розглядається, на сьогодні 

залишилось багато невизначених питань щодо теоретичного аналізу ефективності 

системи забезпечення національної безпеки України. 

Мета статті – виявити та проаналізувати економіко-соціальні чинники 

дестабілізації національної безпеки України. 

Виклад основного матеріалу. Національна безпека – надзвичайно складна 

багаторівнева функціональна система, в якій безперервно відбуваються процеси 

взаємодії і протиборства життєво важливих інтересів особистості, суспільства, 

держави в різних сферах життєдіяльності від внутрішніх і зовнішніх загроз, що 

забезпечує сталий поступальний розвиток країни. Під час цієї взаємодії інтереси і 

загрози постійно відчувають вплив з боку інших елементів системи національної 

безпеки: факторів внутрішнього і зовнішнього навколишнього середовища і дій 

керуючої системи. В якості цільової функції цієї системи виступає ступінь 

захищеності даних інтересів від загроз. 

При цьому слід розрізняти систему національної безпеки і систему 

забезпечення національної безпеки. Перша – функціональна система, яка 

відображає процеси взаємодії інтересів і загроз, друга – організаційна система 

органів, сил, коштів, різних організацій, покликаних вирішувати завдання щодо 

забезпечення національної безпеки.  

Національна безпека України – це захищеність державного суверенітету, 

територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших 

національних інтересів України від реальних та потенційних загроз. Основними 

компонентами національної безпеки є військова, економічна, соціальна, 

екологічна, інформаційна безпека. Вони характеризуються своєрідністю, але 

перебувають у тісному взаємозв'язку і взаємозалежності. Сама по собі 

національна безпека представляє геополітичний аспект безпеки взагалі, увесь 

комплекс питань фізичного виживання держави, захисту і збереження його 

суверенітету й територіальної цілісності, що охоплює.  
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Згідно  із  Законом України «Про основи національної безпеки України» 

[Error! Reference source not found.]. 

Національна безпека визначається у термінах реальних і потенційних загроз 

національним інтересам. У цьому законі під загрозами розуміються як наявні, так 

і потенційно можливі явища та чинники, що створюють небезпеку життєво 

важливим національним інтересам.  

У своєму розумінні, небезпека – це можливість виникнення певних обставин 

або вплив якихось факторів, що в тому чи в іншому сенсі несуть якусь загрозу і 

можуть призвести до погіршення або неможливості функціонування і розвитку 

того чи іншого об’єкту або суб’єкту. Небезпека виступає передумовою при 

дослідженні проблем національної безпеки. Джерела небезпеки є умови й 

чинники, що містять в собі наміри ворожого характеру, деструктивну природу, 

шкідливі якості, що провокують розвиток економічної нестабільності.  

Основними пріоритетами національної безпеки держави є національна 

оборона, державна і суспільна безпека. Основні принципи забезпечення безпеки: 

дотримання й захист прав і свобод людини й громадянина; законність; 

системність і комплексність застосування публічними органами влади 

політичних, організаційних, соціально-економічних, інформаційних, правових та 

інших заходів забезпечення безпеки; пріоритет запобіжних заходів у цілях 

забезпечення безпеки; взаємодія органів державної влади із громадськими 

об’єднаннями, міжнародними організаціями й громадянами в цілях забезпечення 

безпеки [Error! Reference source not found.]. 

Державне врегулювання безпеки, а саме регламентація основних принципів і 

зміст діяльності щодо її забезпечення приведені в Законі України «Про 

національну безпеку» від 21.06.2018 року № 2469-VIII. Цим законом визначається 

та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної 

безпеки й оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур 

органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються 

національної безпеки й оборони, сил безпеки й сил оборони, визначається система 

командування, контролю та координації операцій сил безпеки й сил оборони, 

запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки 

й оборони, забезпечуючи в такий спосіб демократичний цивільний контроль над 

органами та формуваннями сектору безпеки й оборони [Error! Reference source 

not found.].  

Діяльність держави щодо забезпечення безпеки включає: 

− прогнозування, виявлення, аналіз і оцінку загроз безпеки; 

− визначення основних напрямків державної політики й стратегічне 

планування в області забезпечення безпеки; 

− правове регулювання в області забезпечення безпеки; 
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− розробку й застосування комплексу оперативних і довготривалих заходів 

з виявлення, попередження й усунення загроз безпеки, локалізації й нейтралізації 

наслідків їх прояву; 

− застосування спеціальних економічних заходів у цілях забезпечення 

безпеки; 

− розробку, виробництво і впровадження сучасного вигляду озброєння, 

військової й спеціальної техніки, а також техніки подвійного й цивільного 

призначення в цілях забезпечення безпеки; 

− організацію наукової діяльності в області забезпечення безпеки; 

− координацію діяльності регіональних органів державної влади, органів 

державної влади суб’єктів України, органів місцевого самоврядування в області 

забезпечення безпеки; 

− фінансування витрат на забезпечення безпеки, контроль за цільовим 

витрачанням виділених засобів; 

− міжнародна співпраця в цілях забезпечення безпеки; 

− здійснення інших заходів в області забезпечення безпеки відповідно до 

законодавства України [10].  

У системі національної безпеки є такі структурні аспекти: 

– соціально-економічний аспект забезпечує стійкість соціально-економічної 

системи держави, вдосконалення структури народного господарства, захищеність 

його від зовнішніх та внутрішніх загроз, подолання кризових явищ в економіці й 

соціальній сфері; мінімізації їх наслідків; 

– державно-політичний, що полягає у забезпеченні територіальної цілісності 

України, недоторканності її кордонів, внутрішніх і міжнародних інтересів 

Української держави та її впливу на світовій арені, захисту державно-політичного 

ладу від спроб ліквідувати чи змінити його неконституційним шляхом, а також 

прав та свобод громадян, виживання у випадках катастроф та стихій; 

– національно-культурний, що забезпечує погодження інтересів громадян 

України всіх національностей, запобігання конфліктам і ворожнечі на 

національному ґрунті, реалізацію демографічної й міграційної політики як засобу 

гармонізації національних та соціальних відносин, відродження і примноження 

національної духовної та матеріальної культури народу, підвищення рівня його 

освіти; 

– екологічний, що створює механізми для запобігання деградації та 

оздоровлення навколишнього середовища, піклування про здоров’я народу, 

формування соціально-правових та економічних умов, що виключали б 

можливості заподіяння шкоди навколишньому середовищу з боку інших країн 

світу, їхніх державних структур, підприємців та окремих громадян [12]. 
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У соціально-економічній сфері, що забезпечує якість життя населення країни, 

основними загрозами найближчим часом можуть стати такі фактори, як кризи 

світової та регіональних фінансово-банківських систем, посилення конкуренції в 

боротьбі за дефіцитні сировинні, енергетичні, водні та продовольчі ресурси, 

відставання в розвитку передових технологічних укладів, що ростуть стратегічні 

ризики залежності національної економіки від зміни зовнішніх факторів. 

Особливе значення мають загрози національній безпеці в економічній сфері в 

цілому. Головними стратегічними ризиками й загрозами національній безпеці в 

економічній сфері на довгострокову перспективу є збереження експортно-

сировинної моделі розвитку національної економіки, зниження 

конкурентоспроможності й висока залежність її найважливіших сфер від 

зовнішньоекономічної кон'юнктури, втрата контролю над національними 

ресурсами, погіршення стану сировинної бази промисловості та енергетики, 

нерівномірний розвиток регіонів і прогресуючий дефіцит трудових ресурсів, 

особливо кваліфікованих робітничих кадрів, низька стійкість і захищеність 

національної фінансової системи, збереження умов для корупції й криміналізації 

господарсько-фінансових відносин, а також незаконній міграції [3]. 

Серед загроз національній економіці можна відзначити також недостатню 

ефективність державного регулювання національної економіки, зниження темпів 

економічного зростання, поява дефіциту торгового і платіжного балансу, 

скорочення дохідних статей бюджету, які крім власне негативних наслідків 

можуть уповільнити перехід української економіці до моделі інноваційного 

соціально орієнтованого розвитку, що викличе накопичення соціальних проблем в 

країні. 

Розглядаючи потенційні загрози для стабільного розвитку вітчизняної 

економіки, не можна не відзначити можливі загрози енергетичній безпеці. 

Основним змістом енергетичної безпеки є стійке забезпечення попиту населення, 

економіки та інших сфер життєдіяльності суспільства достатньою кількістю 

енергоносіїв стандартної якості, ефективне використання енергоресурсів шляхом 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, запобігання 

можливого дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, створення стратегічних 

запасів палива, резервних потужностей і комплектуючого обладнання, 

забезпечення стабільності функціонування систем енерго- і теплопостачання. 

Будь-які негативні фактори і умови, які можуть порушити відносно стабільне 

функціонування паливно-енергетичного комплексу країни, складають загрози 

енергетичній безпеці. 

Фактори завжди відрізняються від загроз тим, що можуть свідчити як про 

зниження, так і про підвищення рівня національної безпеки. Це деяка множина 

можливостей і умов, які або обмежують, або розширюють можливості під час 
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реалізації національних інтересів. До дестабілізуючих факторів відносять явища 

та процеси природного й штучного походження, що породжують національні 

загрози та створюють небезпеку. Їх джерелами мають бути: 

− окремі особи, організації, об'єднання, інші держави; 

− інформаційні системи та засоби, що є знаряддям приведення в дію 

інформаційних загроз; 

− природне середовище (катаклізми, природні стихії, катастрофи). 

Дестабілізуючі фактори поділяються на внутрішньодержавні йміждержавні. 

По першого виду відносять порушення законодавства з питань інформаційної 

безпеки; політичні конфлікти; відмови, збої, технічні помилки інформаційних 

систем; природні явища, що ускладнюють передачу, приймання й зберігання 

інформації або руйнують інформаційні системи. Другий вид виникає внаслідок 

конфліктів міждержавних масштабів і проявів: воєнні, економічні, політичні, 

терористично-ідеологічні та інші. 

До дестабілізуючих економіко-соціальних факторів відносять:  

− ослаблення науково-технічного потенціалу; 

− невідповідність індустріальних основ національної економіки інтересам 

виробників; 

− регіональну дезінтеграцію; 

− різку диференціацію доходів; 

− продовження інфляційних процесів та падіння життєвого рівня 

населення; 

− зростання безробіття; 

− поширення злочинності, криміналізацію суспільних відносин, 

погіршення показників здоров'я нації; 

− інформаційні загрози; 

− зростання міжетнічної напруги; 

− витік фінансових коштів за кордон та ін. 

Як вже вище зазначалося, одним із дестабілізуючих економіко-соціальних 

факторів національної безпеки є ослаблення науково-технічного потенціалу. В 

Україні триває негативна тенденція щодо збереження та розвитку науково-

технічного потенціалу, а вітчизняні товаровиробники не дуже зацікавлені у 

запровадженні інновацій. Про це, зокрема, свідчать такі тенденції, як різке 

зменшення попиту виробничого сектору на науково-технічні розробки, 

спричинене нерозвиненістю високотехнологічних виробництв та нестачею 

коштів; скорочення державної підтримки науки в усіх економічних програмах, 

зумовлене бюджетним дефіцитом, політичною та економічною нестабільністю, 

військовими діями на сході України, відсутністю прийнятих стратегічних програм 

інноваційного розвитку. Наростання загрози національній безпеці потребує від 
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влади України усвідомлення того, що лише потужна наукова школа, яка 

спирається на інноваційні технології, здатна адекватно їм протидіяти і 

гарантувати достойний рівень економічної безпеки. 

В   міждержавному   протиборстві   дестабілізація   суспільно-політичної   та  

економічної систем держави-супротивника залишається важливою передумовою 

її регіональної дезінтеграції. Таке порушення рівноваги досягається заздалегідь 

спланованими або випадковими стратегічними діями. Яскраво виражений 

регіоналізм в Україні становить великий виклик для утворення нації та 

демократії. З одного боку він є загрозою для стабільності та призводить до 

гальмувань демократичних процесів. З другого – напружені стосунки між 

регіонами змушують вдаватися до переговорів і компромісів. Щодо сучасного 

стану нашої держави, слід зауважити, що регіональні відмінності всередині 

України не можна усунути, проте їх можна враховувати. Важливий внесок у 

єдність країни полягає в тому, щоб регіони взаємно визнавали один одного, і щоб 

частини не вважали себе за ціле та єдино допустиме. 

Соціально-економічні трансформації, які відбуваються в Україні, 

супроводжуються поглибленим зростанням нерівності в розподілі результатів 

економічної діяльності. Зниження реальних доходів і зростання їхньої 

диференціації – це дві основні тенденції у зміні рівня життя громадян за роки 

незалежності. Нерівність, що посилюється, не сприяє оздоровленню економіки, а, 

навпаки, породжує тіньові розподільчі процеси.  

Ще одним із дестабілізуючих економіко-соціальних факторів національної 

безпеки є інфляція. Це складний багатопрофільний процес, що впливає на 

ціноутворення та завдає серйозної шкоди економіці країни. Інфляція неодмінно 

призводить до кризи державних фінансів. Через неї реальна вартість доходів 

бюджету постійно зменшується, тому державі доводиться зменшувати свої 

витрати. одним із пріоритетних завдань стратегії й тактики економічної політики 

в Україні є розробка антикризової програми, яка покликана убезпечити країну від 

впливу інфляційних процесів,  

Також слід звернути увагу на зростання безробіття, що є також одним із 

головних дестабілізуючих економіко-соціальних факторів національної безпеки, 

оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується 

купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, зростає 

ризик соціального напруження, додаються додаткові витрати на підтримку 

безробітних.  

Україна є поліетнічною країною і питання міжетнічних відносин завжди були 

важливим для неї, але особливої актуальності вони набули останнім часом, коли 

значною мірою загострилися політико-ідеологічні, етнічні, мовні, релігійні 

відмінності серед різних верств населення, внаслідок чого в окремих регіонах 
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країни виникає міжнаціональна напруга, соціально-економічні конфліктні 

ситуації. 

В умовах переходу України до інформаційного суспільства у державно-

політичному аспекті національної безпеки особливого значення набуває питання 

інформаційних загроз, у тому числі ведення інформаційних війн, блокад, 

дезінформацію щодо державних та національних інтересів України, а також 

спосіб позбавлення імовірного противника доступу до життєво важливих 

інформаційних ресурсів і можливостей розбудови його інформаційних систем, 

унеможливлення пропагандистських акцій, спрямованих проти політичної 

дезорієнтації населення тощо. 

Аналіз основних економіко-соціальних чинників дестабілізації національної 

безпеки є інформаційно-аналітичним підґрунтям для прийняття суб’єктами 

системи державного управління у сфері національної безпеки оптимальних 

стратегічних управлінських рішень. 

Висновки. 

1. Визначальними ознаками дестабілізації суспільно-політичної системи є 

наявність процесів, які призвели до суттєвого порушення її цілісності, стійкості, 

здатності щодо ефективної та конструктивної взаємодії її елементів при 

визначенні та досягненні цілей суспільного розвитку, мобілізації наявного 

потенціалу держави задля реагування на загрози реалізації життєво важливих 

національних інтересів, тобто має місце зниження ефективності виконання 

функцій суб'єктами державного управління щодо оперативного та адекватного 

реагування на фактори, які породжують виклики та загрози вказаним інтересам. 

2. Забезпечення національної безпеки є необхідною умовою гармонійного 

розвитку суспільства, а оцінка її економічної компоненти враховується як 

критерій при прийнятті управлінських рішень як на регіональному, так і на 

державному рівнях. Всі загрози національній безпеці знаходяться в тісному 

взаємозв'язку, постійній зміні та розвитку (наростають, загасають), тому одним з 

елементів системи національної безпеки повинен бути їх постійний моніторинг 

для подальшого аналізу й оцінки. 

3. Дослідження економіко-соціальних чинників дестабілізації національної 

безпеки та їх вплив на ефективність державного управління має принципове 

значення для своєчасної підготовки адекватних державно-управлінських рішень, 

які мають за мету зниження рівня загроз національній безпеці. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

ЯК ЧИННИК КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Анотація. У статті визначено, що проблеми туристичного потенціалу 

розглядають багато учених у різних галузях знань. Разом з тим, майже відсутні 

системні та комплексні дослідження проблеми формування та розвитку 

туристичного потенціалу України в умовах пандемії короно вірусу. 

У статті проаналізовані основні підходи до проблем туристичного потенціалу 

України як чинник консолідації українського суспільства в системі публічного 

управління. На сьогодні в період пандемії та неможливістю українців 

подорожувати світом, виникла потреба у формування внутрішнього туризму та 

розвитку туристичної інфраструктури України. Тому виникла об’єктивна потреба 

формування та розвитку системного нормативно-правового документу, 

спрямованого на формування позитивного внутрішнього іміджу держави із 

визначенням важливих історичних пасток як основи формування нашої культури, 

ідентичності. 

Визначено вісім кластерів проблем, зокрема: недостатній рівень формування 

внутрішнього іміджу України щодо туристичного потенціалу; відсутність 

розвинутої інфраструктури туристичної галузі та відповідних туристичних 

пам‘яток; відсутність фінансування туристичної галузі; відсутність системної 

концепції щодо розвитку туристичної галузі; відсутність системного підходу до 

формування освітньо-просвітницької діяльності серед дітей та молоді з метою 

надання їм інформації про важливість історичних пам’яток, традицій із 

зазначенням історичної спадщини та можливостями отримання знань про неї; 

недостатній рівень формування туристичного ринку із збереженням регіональної 

ідентичності дестинацій; недостатньо сформована екологічна безпека України; 

відсутність інформаційної кампанії щодо розвитку туристичного потенціалу 

України як чинник консолідації українського суспільства в системі публічного 

управління. 
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PROBLEMS OF FORMATION OF TOURIST POTENTIAL OF UKRAINE AS 

A FACTOR OF CONSOLIDATION OF THE UKRAINIAN SOCIETY 

Abstract. The article states that the problems of tourism potential are considered 

by many scientists in various fields of knowledge. At the same time, there are almost no 

systematic and comprehensive studies of the problem of formation and development of 

tourism potential of Ukraine in the context of the corona virus pandemic. 

The article analyzes the main approaches to the problems of tourism potential of 

Ukraine as a factor in the consolidation of Ukrainian society in the system of public 

administration. Today, during the pandemic and the inability of Ukrainians to travel the 

world, there is a need for the formation of domestic tourism and the development of 

tourist infrastructure in Ukraine. Therefore, there is an objective need for the formation 

and development of a systemic legal document aimed at forming a positive internal 

image of the state with the definition of important historical pitfalls as the basis for the 

formation of our culture, identity. 

The author identified eight clusters of problems, in particular: insufficient level of 

formation of Ukraine's internal image in terms of tourism potential; lack of developed 

infrastructure of the tourism industry and relevant tourist attractions; lack of funding for 

the tourism industry; lack of a systematic concept for the development of the tourism 

industry; lack of a systematic approach to the formation of educational activities among 

children and youth in order to provide them with information about the importance of 

historical monuments, traditions, indicating the historical heritage and opportunities to 

gain knowledge about it; insufficient level of formation of the tourist market with 

preservation of the regional identity of destinations; insufficiently formed ecological 

security of Ukraine; lack of information campaign on the development of tourism 

potential of Ukraine as a factor in the consolidation of Ukrainian society in the system 

of public administration. 

Keywords: public administration, tourist potential, formation of internal image of 

the state, tourist branch, development of tourist infrastructure. 
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Постановка проблеми. На сьогодні в ситуації світової пандемії стоїть 

питання розвитку та туристичного потенціалу України через інноваційні 

інструменти, формування позитивного сприйняття українського туризму не 

тільки серед іноземних громадян, а й нашого населення. 

Слід звернути увагу, що проблеми туристичного потенціалу розглядають 

багато учених у різних галузях знань. Разом з тим, майже відсутні системні та 

комплексні дослідження проблеми формування та розвитку туристичного 

потенціалу України в умовах пандемії короно вірусу. 

Сучасні процеси глобалізаційного розвитку суспільства та сучасні тенденції 

державотворення характеризуються зростанням ролі туристичної сфери, у тому 

числі розвитку туристичного потенціалу країни. Туризм сьогодні розглядається з 

чотирьох позицій: як інструмент розвитку економіки та соціально-економічної 

безпеки, як джерело доходів до державного та місцевих бюджетів, засіб 

підвищення іміджу країни на міжнародній арені, як чинник консолідації нації. 

Аналіз останніх публікацій. Проблеми розвитку туристичного потенціалу 

країни, регіонів, формування туристичного продукту часто досліджують вчені-

економісти. Проблеми розвитку туризму досліджували у своїх працях В.Азар, 

А.Александрова, І.Балабанов, А.Гайдук Б., Л.Гринів, А.Дурович, П.Жук, 

В.Козирєв, В. Козаков, М. Кравченко, Ю. Ковбасюк, О. Лебединська, А.Незгода, 

Г.Папірян, В. Погорілко, П. Рабінович, О. Серьогін, В. Скуратівський та ін.  

Разом з тим, відсутні системні дослідження проблем формування та розвитку 

туристичного потенціалу України як чинник консолідації українського 

суспільства в системі публічного управління. 

Метою дослідження є систематизація наукових підходів до проблем 

формування туристичного потенціалу України як чинник консолідації 

українського суспільства в системі публічного управління. 

Виклад основного матеріалу. Туристичний потенціал країни можна 

розглядати як поняття, що охоплює сукупність природних, етнокультурних та 

соціально-історичних ресурсів, а також наявної господарської і комунікаційної 

інфраструктури території, що служать чи можуть служити передумовами 

розвитку певних видів туризму [1]. 

Туристичний потенціал включає в себе багато компонентів, які доцільно буде 

поділити на такі основні групи: 

- природно-кліматичні компоненти (клімат, ландшафт, екосистеми); 

- культурно-історичні ресурси (культурно-історична спадщина, витвори 

мистецтва, археологічні цінності, традиції, етнос); 

- інфраструктура; 

- матеріально-технічна база [2]. 

На  думку  Л. Нещадним,  Україна  має  вагомі  об’єктивні  передумови, щоб 
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увійти до найрозвиненіших у туристичному відношенні країн світу. Маючи 

вигідне геополітичне розташування, вона з давніх часів є перехрестям 

транспортних та людських потоків з Півночі на Південь та із Заходу на Схід. 

Держава володіє значним туристсько – рекреаційним потенціалом: сприятливими 

кліматичними умовами, переважно рівнинним ландшафтом, багатством флори і 

фауни, розвиненою мережею транспортних сполучень, культурно – історичними 

пам’ятками, широкою індустрією подорожей та туризму [3]. 

В умовах реформування та комплексної трансформації економіки України 

питанню розвитку туристичного потенціалу приділяється значна увага. Так, 

відповідно до Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року [4] 

сферу туризму та курортів визначено однією з основних галузей, що впливає на 

загальний стан і тенденції розвитку вітчизняної економіки. Крім цього, туризм є 

рушійною силою розвитку регіонів оскільки посилює конкуренцію між ними, 

сприяє підвищенню рівня зайнятості, створює сприятливі умови для розвитку 

виробничих та соціальних комплексів, туристичної інфраструктури, збереженню 

історичної спадщини та культурного потенціалу, вирішенню актуальних 

екологічних проблеми, а також притоку інвестицій [4].  

Важливість туризму в суспільстві багатогранна: він заохочує розвиток 

суміжних галузей із туризмом та рекреацією – транспорту, зв’язку, торгівлі, 

виробництва сувенірної продукції, послуг, ресторанів, будівництва тощо. Крім 

того, туризм є справжнім каналом міжкультурної комунікації, сприяє збереженню 

культурної спадщини та традицій країн і народів, сприяє розвитку їхніх 

промислів, відновлює та береже пам’ятки культури та історії. Туризм та 

рекреаційна діяльність відіграють важливу роль в економіках країн та регіонів, 

забезпечуючи раціональне використання та збереження природних, екологічних, 

культурних, історичних та інформаційно-пізнавальних ресурсів території [5]. 

Водночас, формування та розвиток туристичного потенціалу України як 

чинник консолідації українського суспільства передбачає формування 

позитивного внутрішнього туристичного іміджу держави, формування важливих 

національних цінностей, пов’язаних з українською історією, традиціями, нашими 

святами та можливостями країни формування позитивного світового 

туристичного іміджу. 

На сьогодні існую багато проблем щодо формування та розвиток 

туристичного потенціалу України як чинник консолідації українського 

суспільства. Розглянемо основні з них. 

Розвиток туристичної галузі та зацікавленість споживачів з інших країн не 

може бути забезпечено без потужної матеріально-технічної бази: готелі, заклади 

харчування, бази відпочинку. Особливістю сучасного періоду розвитку туризму 

України є те, що він суттєво впливає на такі сектори економіки, як транспорт, 
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торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів 

народного споживання, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної 

перебудови економіки [3]. 

До головних проблем формування та розвиток туристичного потенціалу 

України слід віднести: по-перше це відсутність належного інвестування та 

зацікавленості з боку держави; по-друге це екологічні проблеми. Останній фактор 

є характерним, перш за все , у зв’язку з аварією на Чорнобильської АЕС 1986р. 

більшість готелів, мотелів, кемпінгів, санаторіїв, баз відпочинку та туристичних 

баз будувалися за проектами що сьогодні не відповідають міжнародним 

стандартам. Мережа їх активно формувалася у період масового туризму, з 

інтенсивною експлуатацією та несвоєчасним капітальним і поточним ремонтом, 

що призвело до значного зносу цих будівель та оснащення [6]. 

Ю. Юхновська вважає, що до проблем туристичного потенціалу можна 

віднести: низький рівень використання туристичного потенціалу території у сфері 

пізнавального туризму на основі культурної багатоманітності та історичної 

унікальності; відсутність туристично-привабливих загальновідомих подій і 

заходів національного та міжнародного рівня, які проводяться на регулярній 

основі; невикористання промислового комплексу та індустріальної спадщини 

інноваційних напрямів туризму, зокрема, індустріального та ділового туризму; 

недостатня якість комерційних та окремих муніципальних послуг (транспорт, 

громадські туалети та ін.); недостатній розвиток інформаційної інфраструктури 

туристичного бізнесу, у т.ч. у мережі Інтернет; недостатньо розвинена 

транспортна система, яка включає транзитні перевезення, організацію 

залізничного сполучення, розвиток автомагістралей, повітряного, морського і 

річкового транспорту та ін. [7]. 

С. Дубов вважає, що на сучасній стадії функціонування української держави 

особливого значення набуває розвиток і реалізація правових норм, спрямованих 

на підвищення гарантій і ефективності захисту прав і законних інтересів 

споживачів туристського продукту, вирішення питань, пов’язаних із 

задоволенням інтересів подорожуючих осіб та ефективністю розвитку всієї 

туристичної сфери взагалі. Не рідко виникають спірні ситуації, що є наслідком 

неповноти і суперечності правових норм, недостатньої розробленості понятійного 

апарату, а іноді навіть відсутності нормативно-правових документів, що 

регламентують взаємовідносини суб’єктів туристичної діяльності. Формування 

дієвого регуляторного механізму – важлива умова забезпечення розвитку 

туристичної галузі в Україні [8]. 

М. Бойко звертає увагу на те, що визначаючи напрями ефективного 

використання туристичного потенціалу, слід брати до уваги те, що, незважаючи 

на активний процес глобалізації туристичного ринку, домінантною тенденцією 
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розвитку туризму є збереження регіональної ідентичності дестинацій. Це 

обумовлено тим, що успішний розвиток туризму залежить від взаємодії 

глобального і локального аспектів, їх взаємодоповнення та переорієнтації 

глобальних елементів туристської привабливості на локальний контекст. Йдеться 

про те, що глобалізація орієнтована на весь економічний простір взаємодії країн у 

боротьбі за туристів, тому вона реалізується у різношвидкісній динаміці різних 

засобів регіоналізації туристичного ринку, адекватно відображаючи поєднання 

локальних особливостей розвитку туризму і глобальних тенденцій [9]. 

На нашу думку, головними проблемами формування та розвитку 

туристичного потенціалу України як чинника консолідації українського 

суспільства в системі публічного управління є: по-перше, недостатній рівень 

формування внутрішнього іміджу України. На сьогодні в період пандемії та 

неможливістю українців подорожувати світом, виникла потреба у формування 

внутрішнього туризму та розвитку туристичної інфраструктури України. Тому 

виникла об’єктивна потреба формування та розвитку системного нормативно-

правового документу, спрямованого на формування позитивного внутрішнього 

іміджу держави із визначенням важливих історичних пасток як основи 

формування нашої культури, ідентичності.  

По-друге, відсутність розвинутої інфраструктури туристичної галузі та 

відповідних туристичних пам‘яток. Потрібно розробити та запровадити на рівні 

держави важливі для української нації історичні пам’ятки із надання інформації 

щодо значення таких пам’яток. Це можуть бути Інтернет-карти, друковані карти 

та короткі анотації. 

По-третє, відсутність фінансування туристичної галузі. Слід звернути увагу, 

що в умовах пандемії знизилося не лише інвестиційна привабливість України, а й 

потік туристів, тому виникає питання яким чином фінансування важливі для 

України пам’ятки історії. 

По-четверте, відсутність системної концепції щодо розвитку туристичної 

галузі. Адже Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року не 

враховує сучасні глобалізаційні виклики та можливості застосування у туризмі 

електронних засобів, зокрема, проведення он-лайн екскурсій, мандрівок тощо. 

По-п’яте, потребує системний підхід до формування освітньо-просвітницької 

діяльності серед дітей та молоді з метою надання їм інформації про важливість 

історичних пам’яток, традицій із зазначенням історичної спадщини та 

можливостями отримання знань про неї. 

По-шосте, недостатній рівень формування туристичного ринку із 

збереженням регіональної ідентичності дестинацій. 

По-сьоме, формування екологічної безпеки держави. 

По-восьме,  формування   інформаційної   кампанії   розвитку   туристичного  
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потенціалу України як чинник консолідації українського суспільства в системі 

публічного управління. 

Проведений аналіз дає підстави зазначити, що на сьогодні виникла потреба у 

розробці Концепції формування та розвитку туристичного потенціалу України як 

чинник консолідації українського суспільства в системі публічного управління. У 

зазначеній концепції слід визначити механізми її реалізації, відповідальних 

виконавців, а також врахувати можливості розвитку туристичного потенціалу з 

урахуванням глобалізаційних  викликів, визначення засад розвитку туристичного 

потенціалу тощо. 

Висновки. У статті проаналізовані основні підходи до проблем туристичного 

потенціалу України як чинник консолідації українського суспільства в системі 

публічного управління. Визначено вісім кластерів проблем, зокрема: недостатній 

рівень формування внутрішнього іміджу України щодо туристичного потенціалу; 

відсутність розвинутої інфраструктури туристичної галузі та відповідних 

туристичних пам‘яток; відсутність фінансування туристичної галузі; відсутність 

системної концепції щодо розвитку туристичної галузі; відсутність системного 

підходу до формування освітньо-просвітницької діяльності серед дітей та молоді з 

метою надання їм інформації про важливість історичних пам’яток, традицій із 

зазначенням історичної спадщини та можливостями отримання знань про неї; 

недостатній рівень формування туристичного ринку із збереженням регіональної 

ідентичності дестинацій; недостатньо сформована екологічна безпека України; 

відсутність інформаційної кампанії щодо розвитку туристичного потенціалу 

України як чинник консолідації українського суспільства в системі публічного 

управління. 
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ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

РЕГІОНАЛЬНИМИ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті здійснено аналіз наявних у наукових джерелах визначень 

ключових термінів обраної проблематики та запропоновано авторський підхід до 

визначення поняття «комплексний механізм публічного управління регіональними 

освітніми системами». На підставі результатів раніше проведених досліджень 

теоретичних і практичних аспектів публічного управління освітою, запропоновано 

комплексний механізм публічного управління регіональними освітніми системами 

та розкрити його зміст. 

Доведено, що кожна складова комплексного механізму публічного управління 

регіональними освітніми системами має виконувати власну місію, що 

визначається змістовними і функціональними особливостями як на державному, 

так і на регіональному рівнях. Зокрема, правовий і організаційний механізми 

інтегрують і координують нормативно-правове та організаційно-адміністративне 

забезпечення (упорядковує відносини між державою і суспільством через 

нормативно-правові акти, визначення суб’єктів управління); економічний – 

стратегічне і бюджетне забезпечення (регулює прогнозно-плановою фінансовою 

та інвестиційною діяльністю, бюджетуванням і фінансуванням розвитку освіти); 

соціальний – кадрове та мотиваційне забезпечення (створює умови для освітньо-

професійного та культурного розвитку людини); інформаційний – реалізує 

інформаційно-інноваційне забезпечення державного і регіонального розвитку 

системи освіти.  

Запропонований комплексний механізм базується на теоретико-

методологічних підходах комплексної взаємодії всіх суб’єктів управлінського 

процесу в освіті, владний вплив яких спрямовано на регіональні освітні системи 

як на об’єкти публічного управління. Об’єднує весь процес управління на рівні 

держави й регіону спільна стратегічна мета і завдання, при цьому в межах 

національної стратегії розвитку освіти розробляється регіональна стратегія, в якій 
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враховуються специфічні особливості території, визначаються конкретні кількісні 

порогові індикатори, що забезпечують дієвий моніторинг сталого розвитку в 

цілому регіону. 

Ключові слова: публічне управління освітою, комплексний механізм 

публічного управління регіональними освітніми системами, стратегія розвитку, 

цільові орієнтації, принципи, функції, форми, методи управління.  

 

Postupna Оlenа Viktorivna PhD in Public Administration, Associate professor, 

Associate professor of the Department of Management at Training Research and 

Production Center at National University of Civil Defence of Ukraine, Lermontovska 

St., 28, Kharkiv, 61024, tеl.: (057) 704-14-31, e-mail: posolv48@gmail.com, 

https://orcid.org/0000-0002-0622-0966 

 

CONTENTS OF COMPLEX PUBLIC MANAGEMENT MECHANISM OF 

REGIONAL EDUCATIONAL SYSTEMS IN UKRAINE 

  

Abstract. The article analyzes the definitions of key terms of the selected issues 

available in scientific sources and proposes the author's approach to the definition of 

"complex public management mechanism of regional educational systems". Based on 

the results of previous research on theoretical and practical aspects of public education 

management, a comprehensive mechanism for public management of regional education 

systems is proposed and its content is defined. 

It is proved that each component of the complex public management mechanism of 

regional educational systems must fulfill its own mission, which is determined by the 

substantive and functional features at both the state and regional levels.  In particular, 

legal and organizational mechanisms integrate and coordinate normative-legal and 

organizational-administrative support (regulating relations between the state and society 

through normative-legal acts, defining subjects of management); economic – 

strategic  and budgetary support (regulates forecast and planned financial and 

investment activities, budgeting and financing of education development); social - 

staffing and motivational support (creating conditions for educational, professional and 

cultural development); information – implements  information and innovation support 

of state and regional development of the education system. 

The proposed complex mechanism is based on theoretical and methodological 

approaches to the complex interaction of all subjects of the management process in 

education, whose power is directed at regional educational systems as objects of public 

administration. The whole management process at the state and regional level is united 

by a common strategic goal and objectives; a regional strategy is developed within the 

national education development strategy, which takes into account specific features of 
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the territory, determines specific quantitative threshold indicators that provide effective 

monitoring of sustainable development of the whole region. 

Keywords: public management of education, complex public management 

mechanism of regional educational systems, development strategy, target orientations, 

principles, functions, forms, management methods. 

 

Постановка проблеми. В умовах проведення реформи децентралізації, 

сутність якої полягає в передачі значної частини повноважень, ресурсів та 

відповідальності від державної виконавчої влади до органів місцевого 

самоврядування, в країні змінюються акценти ролі і значення регіонального 

управління. Отримання і реалізація регіонами права вибору власної освітньої 

стратегії, тобто її регіоналізація, викликана ростом масштабів суспільного 

виробництва, ускладненням управління та зменшенням можливості враховувати 

на державному рівні специфіки розвитку кожного регіону.  

Відмітимо, що в кожному регіоні України створена та функціонує власна 

регіональна освітня система (далі – РОС), яку ми визначаємо як підсистему 

національної освіти та соціально-економічного комплексу регіону, яка має власну 

історію, традиції, цінності, особливості, функціонування якої спрямовано на 

забезпечення розвитку людського капіталу в регіоні шляхом надання населенню 

необхідних освітніх послуг. РОС є самостійною складноорганізованою системою, 

яка в свою чергу складається з окремих взаємопов’язаних між собою підсистем: 

нормативно-правового забезпечення, закладів освіти та наукових установ, 

учасників освітнього процесу та їх організацій (об’єднань), освітніх програм і 

кваліфікацій, органів управління у сфері освіти та механізмів управління. Від 

ефективності діяльності всіх перелічених підсистем залежить результативність 

функціонування РОС як об’єкта управлінського процесу. Однак, практичний 

досвід свідчить про існування низки проблем у функціонуванні в управлінні РОС, 

а саме неефективність функціонування механізмів управління. На наше 

переконання, ефективність існуючих механізмів підвищується тоді, якщо вони 

діють як комплексний механізм. Це і визначило напрямок дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науці державного управління 

українськими дослідниками напрацьовано достатньо наукових розробок щодо 

визначення структури, складових елементів, змісту, властивостей, специфіки та 

особливостей механізмів управління. Однак, і досі немає чітко визначеної їх 

класифікації. У науковому просторі йдуть жваві дискусії з приводу цього питання. 

Вчені виділяють цілі групи механізмів – державні та цільові державні механізми, 

механізми управління державою, механізми процесу та механізми системи 

управління, механізми взаємодії суб’єктів управління, недержавні механізми 

управління тощо.  
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Останнім часом новим науковим напрямом стає дослідження теоретико-

методологічних засад публічного управління як специфічного виду управлінської 

діяльності в умовах сучасних суспільних перетворень, формується відповідна 

термінологічна система та наукова методологія. З’являються публікації, у яких 

досліджуються механізми публічного управління, порядок взаємодії публічних 

інституцій, що так чи інакше впливає на певну сферу життєдіяльності суспільства, 

та визначається місце органів державної влади в цьому процесі. Зокрема, 

механізми публічного управління є предметом дослідження таких українських 

учених, як В. Абрамов, Я. Жовнірчик, О. Загороднюк, О. Коротич, Ю. Легеза, 

Л. Малюга, Б. Мельниченко, Г. Панченко, О. Рєзнік, О. Слюсарчук, О. Сукманова, 

Я. Чернятевич, Ю. Шаров та ін. Проблему визначення структури комплексного 

механізму державного управління порушують у своїх наукових працях Т. Гнацюк, 

Л. Грень, І. Мартинюк, В. Медвідь, М. Мельник, Б. Лемішко, О. Тимошенко, 

Ю. Ульянченко, О. Якименко, Н. Яркіна та ін. Однак, вчені розглядають цей 

механізм лише в рамках державного управління, не беручи до уваги, що сучасним 

трендом є максимальне залучення громадськості до управлінського процесу, 

співпраця держави з інституціями громадянського суспільства.  

Отже, мета статті – здійснити аналіз наявних у наукових джерелах визначень 

ключових термінів обраної проблематики («механізми публічного управління», 

«комплексний механізм публічного управління», «регіональне управління») та 

запропонувати авторський підхід до визначення поняття «комплексний механізм 

публічного управління регіональними освітніми системами». Крім того, на 

підставі результатів раніше проведених досліджень теоретичних і практичних 

аспектів публічного управління освітою, запропонувати схематичне бачення 

комплексного механізму публічного управління РОС та розкрити його теоретичні 

сутність і зміст.  

Виклад основного матеріалу. Перш ніж перейти до розгляду визначеної 

проблематики, хотілось би зазначити, що в нашому дослідженні ми віддаємо 

пріоритетність більш усталеним визначенням базової термінологічної конструкції 

– тим, що наведені у словниках з державного/публічного управління. Почнемо із 

визначення поняття «механізм публічного управління», яке трактується як 

«сукупність засобів, методів та важелів держави, спрямованих на формування, 

реалізацію та досягнення пріоритетних цілей у сфері публічного управління, що 

базуються на принципах наукового обґрунтування, об’єктивності, цілісності, 

узгодженості та чіткій скоординованості дій суб’єктів публічного управління, із 

одного боку, та злагодженої, конструктивної взаємодії об’єктів публічного 

управління – з другого» [1]. Тож, механізм публічного управління є сукупністю 

інструментів, дій та суб’єктів, які задіяні в управлінському процесі. Ключова роль 

у механізмі публічного управління, згідно з визначенням, відводиться державі, 
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діяльність якої спрямована на досягнення пріоритетних управлінських цілей. При 

цьому обов’язковими елементами механізмів державного управління є принципи, 

функції, методи, інформація, технологія та технічні засоби.  

Видом державного управління, його важливою складовою, що здійснюється 

органами державної влади адміністративно-територіальних одиниць у межах їх 

компетенції, мета яких полягає в забезпеченні комплексного розвитку регіонів з 

метою підвищення ступеня соціально-економічних потреб населення [2], до яких 

належать і освітні послуги, є регіональне управління, яке, як правило, 

здійснюється на основі державної регіональної політики як складової 

національної стратегії соціально-економічного розвитку країни. Оскільки РОС є 

складовою соціально-економічного комплексу регіону, а отже і складовою 

соціально-економічного комплексу країни, то в такому випадку публічне 

управління РОС можна розглядати як публічне управління соціальним розвитком, 

в якому РОС виступають об’єктом управління. У такому разі механізми 

публічного управління РОС складають сукупність різноманітних принципів, 

функцій, форм, методів, інструментів, технологій, засобів, ресурсів та спрямовані 

на формування, реалізацію й досягнення пріоритетних цілей щодо розвитку освіти 

в певному регіоні, що з одного боку, потребує чіткої узгодженості дій суб’єктів 

управління, а з іншого – конструктивної та злагодженої взаємодії об’єктів 

управління. За характером впливу та залежно від засобів, які використовуються у 

конкретних механізмів управління, вони можуть бути політичними, правовими, 

організаційними, економічними, соціальними, та, в той же час відповідно до 

основних сфер суспільної діяльності можуть бути комплексними.  

На жаль, у спеціальних словникових виданнях не надається визначення 

поняттю «комплексний механізм», тому звернемося до трактування цього 

поняття, яке надають у своїх працях учені, та згрупуємо їх дослідження за 

тотожністю у підходах. Зазначимо, що переважна більшість учених розглядають 

комплексний механізм як систему (сукупність) механізмів управління 

(О. Кучабський, О. Нєма, Н. Нижник, Л. Приходченко, Ю. Ульянченко, 

О. Федорчак, В. Шевченко). Інші визначають його як ряд засобів 

цілеспрямованого впливу органів державного управління (В. Бакуменко, 

Д. Безносенко, І. Варзар та ін.); як систему практичних заходів, засобів, важелів, 

стимулів (В. Медвідь, М. Мельник, О. Тимошенко, О. Якименко) і навіть як 

процес функціонування місцевих бюджетів (О. Голинська).  

Систематизувавши різні погляди науковців щодо механізмів управління та 

самого процесу публічного управління, його особливостей на рівні регіону, 

пропонуємо трактувати комплексний механізм публічного управління 

регіональними освітніми системами як сукупність конкретних механізмів 

публічного управління, за допомогою яких реалізуються публічно-управлінські 
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впливи на регіональні освітні системи, що базуються на основоположних 

принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності кожного суб’єкта 

управління з використанням відповідних форм і методів управління. Схематично 

зміст комплексного механізму публічного управління РОС представлено на рис. 1.  

Зазначимо, що головною метою розробки комплексного механізму публічного 

управління РОС є комплексний підхід досягнення поставленої стратегічної 

національна стратегічна мета розвитку освіти визначена на державному рівні у 

відповідному документі – у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року (далі – Національна стратегія) – та полягає у підвищення 

«доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог 

інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення 

особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, 

потребами на основі навчання протягом життя» [3]. Варто звернути увагу, що 

розвиток освіти за визначеними у документі завданнями, напрямами та заходами 

обмежено конкретним роком – до 2021 року, тобто сьогодні (станом на лютий 

2021 р.) вже можна підвести підсумки й проаналізувати, чи досягли тих 

результатів, що були намічені. Аналіз стану системи освіти та освітня практика 

свідчить, що очікувані результати виконані частково, а отже потребують 

подальшої реалізації Національної стратегії з корегуванням її завдань. 

Також звертаємо увагу, що Національна стратегія була розроблена з метою 

конкретизації основних шляхів реалізації концептуальних ідей і поглядів розвитку 

освіти, визначених у раніше затвердженому документі (у 2002 р.) – Національній 

доктрині розвитку освіти [4], який є чинним і досі. В документі визначаються 

основні напрями розвитку освіти у першій половині ХХІ ст., тобто можна 

стверджувати, що в цьому документі визначено стратегію розвитку освіти до 2025 

року.  

Документом вищого рівня в кожному регіоні є стратегія, в якій визначені 

пріоритетні цілі розвитку області у найближчій перспективі. Так, у 2020 р. 

кожний регіон України затвердив стратегію розвитку області на 2021 – 2027 роки.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
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Національна стратегічна мета розвитку освіти  

Суб’єкти управління – органи публічної влади, інститути громадянського суспільства 

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОС 
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 Об’єкти управління – РОС  

очікувані результати 

 

Рис. 1. Зміст комплексного механізму публічного управління регіональними 

освітніми системами 
(авторська розробка) 
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В основу визначення стратегічних цілей розвитку освіти на рівні регіону 

покладено цілі Національної стратегії та цілі регіонального розвитку соціальної 

інфраструктури, в тому числі й освіти. В регіональних стратегічних документах 

прописані вихідні положення сценаріїв розвитку регіонів (базові (інерційні), 

оптимістичні (інноваційні) та песимістичні), що сформовані на основі результатів  

SWOT-аналізів, дослідження соціально-економічного стану області, виявлених 

проблем, а також з урахуванням міжнародних, національних і регіональних 

прогнозних документів з розвитку соціальної сфери, в тому числі з розвитку 

освіти. Крім того, визначено стратегічні та оперативні цілі розвитку регіону, 

завдання щодо їх реалізації. Наприклад, у Стратегії розвитку Харківської області 

відповідно до оперативної цілі 1.3. Забезпечення доступної і якісної освіти на всіх 

рівнях, визначено низку завдань: задоволення потреби у здобутті дошкільної й 

позашкільної освіти та оптимізація ефективної мережі закладів повної загальної 

освіти з урахуванням результатів демографічного прогнозу та специфіки 

розташування населених пунктів; реорганізація малокомплектних сільських шкіл; 

забезпечення закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою; забезпечення 

якісного надання послуг із перевезення дітей у сільській місцевості; модернізація 

професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб регіонального 

ринку праці; розвиток дуальної та інклюзивної освіти у закладах вищої освіти; 

розбудова системи освіти впродовж життя; створення технологічних платформ на 

базі наукових установ і закладів вищої освіти у смарт-спеціалізованих напрямках 

розвитку економіки та ін. [5]. 

Зауважимо, що для вирішення багатоцільових завдань з розвитку РОС на 

рівні регіонів побудовано систему публічного управління, що представлена 

сукупністю органів державного управління та місцевого самоврядування, що 

мають владно-організуючий та регулюючий вплив на сферу освіти з метою її 

впорядкування, створення належних умов для її функціонування й розвитку з 

метою досягнення цілей освітньої політики, а також представників інститутів 

громадянського суспільства в сфері освіти. Результатом управлінського процесу 

мають бути прогнозовані результати.  

Стратегічні цілі з розвитку освіти на рівні регіону реалізуються суб’єктами 

публічного управління за допомогою механізмів управління. Принципово 

важливими складовими комплексного механізму публічного управління РОС є 

конкретні механізми управління – правовий, організаційний, економічний, 

соціальний, інформаційний. Кожен з цих механізмів пов’язаний між собою, тому 

часто можуть об’єднуватись між собою (наприклад, організаційно-правовий, 

соціально-економічний тощо), однак у межах комплексного механізму вони 

регулюються централізовано з метою забезпечення ефективного функціонування 

та розвитку РОС.  
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Розглянемо більш детально кожен з механізмів та визначимо їх зміст. 

Почнемо з правового механізму, який закладає правові основи для 

функціонування інших механізмів, всієї системи РОС та представлений 

комплексом взаємопов’язаних юридичних засобів (міжнародно-правові акти в 

сфері освіти, міжнародні стандарти, законодавче та нормативно-правове 

забезпечення розвитку освіти, національні стандарти якості освіти), які необхідні 

для досягнення мети. Нами раніше вже було розглянуто механізм правового 

регулювання процесу публічного управління освітою, проаналізовано стан 

національного освітнього законодавства, визначено особливості його формування, 

здобутки й недоліки та окреслено можливі шляхи удосконалення цього    

механізму [6]. На рівні регіонів суть правового механізму полягає у забезпечення 

правових засобів і форм впливів шляхом прийняття нормативно-правових актів та 

вироблення засобів їх застосування з метою забезпечення функціонування й 

розвитку РОС, правового регулювання правовідносин між суб’єктами в освітній 

сфері. Актами також регулюються методологія, правові основи фінансово-

економічної, соціально-психологічної, науково-методичної, матеріально-

технічної, педагогічної підтримки учасників освітнього процесу.  

Організаційний механізм представлений системою суб’єктів публічного 

управління, відповідними регламентуючими документами (програмними і 

статутними документами, регламентами, положеннями, посадовими 

інструкціями), системою контролю, аудиту, моніторингу, а також ліцензійними та 

акредитаційними умовами та положеннями. Суть організаційного механізму 

управління щодо розвитку РОС полягає в організаційно-адміністративному 

забезпеченні управлінського процесу – визначенні організаційної структури 

управління РОС та форм відповідної управлінської діяльності. 

Щодо економічного механізму, то потрібно чітко відрізняти його суть на 

рівні держави (стратегічне забезпечення – фінансові, цінові, інвестиційні, 

податкові документи; державні програми та стратегії розвитку; економічна 

політика) та на рівні регіону (бюджетне забезпечення – бюджетне фінансування; 

податки; кредити; гранти; кошти фізичних і юридичних осіб). В цілому можна 

стверджувати, що економічний механізм управління на рівні регіону в освітній 

сфері спрямований насамперед на підтримку РОС та створює умови для розвитку 

здорової конкуренції в сфері освіти – здатність закладів освіти та учасників 

освітнього процесу діяти в умовах ринкових відносин й отримувати при цьому 

прибуток, достатній для освітньо-науково-виробничого вдосконалення. 

Соціальний механізм управління є багатогранним комплексом засобів, 

методів і технологій, спрямованих на регулювання відносин суб’єктів освітньої 

сфери (окреслює соціальні зв’язки), формування системи соціального захисту, 

створення морально-психологічного підґрунтя та мотиваційних умов професійної 
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діяльності – вмотивування працівників і здобувачів освіти до науково-освітньої 

діяльності, забезпечення професійного розвитку колективів закладів освіти та 

інше. Тож соціальний механізм управління спрямований на кадрове (підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та 

керівних кадрів в освіті; визначення соціального статусу, умов атестації та 

самоосвіти персоналу) та мотиваційне (толерантне ставлення; виплати премій та 

пропозиція пільгових умов учасникам освітнього процесу; формування системи 

норм, цінностей та переконань) забезпечення РОС. 

І останній конкретний механізм, що є складовою комплексного механізму 

публічного управління РОС, – інформаційний механізм спрямований на 

формування вертикальної і горизонтальної мережі прийняття та поширення 

інформації щодо розвитку РОС, на створення каналів постійного обміну 

інформацією з інститутами громадянського суспільства та з окремими 

громадянами регіону. Фактично інформаційний механізм вміщує в собі 

інформаційно-аналітичну (збір, аналіз та поширення інформації; моніторинг та 

оцінювання результатів діяльності), інформаційно-ресурсну (нормативно-правові, 

кадрові, матеріально-технічні, фінансові ресурси і компоненти), інформаційно-

комунікаційну (інформаційні технології, канали передачі інформації) та 

інституційну (організації, заклади, установи, що збирають, обробляють та 

розповсюджують інформацію) складові.  

Слід зазначити, що комплексний механізм публічного управління РОС 

базуються на основоположних принципах, цільовій орієнтації, управлінських 

функціях, а також формах, методах, інструментах, технологіях, засобах і ресурсах 

управління. Так, цільовими орієнтаціями цього механізму виступають: фізична та 

фінансова доступність освіти, її якість, безперервність; інноваційний сталий 

розвиток; проектування майбутнього; конкурентоспроможність; людиноцентризм; 

інституціоналізація та регіоналізація. Принципами є як найбільш відомі, 

наприклад, законності, об’єктивності, відкритості, координації, паритетності, 

субсидіарності, паритетності, співробітництва, так і структурні принципи – 

адміністративно-правові, структурно-цільові (побудова «дерева цілей» 

управління), структурно-функціональні (взаємозв’язки побудови функціональної 

структури управління), структурно-організаційні (взаємозв’язки побудови 

організаційної структури управління) та структурно-процесуальні (взаємозв’язки 

раціонального і ефективного ведення управлінської діяльності). 

Серед функцій управління можна відмітити основні (планування, організація, 

мотивація, контроль), конкретні, що в свою чергу складаються з конкретно-

головних (політико-адміністративних, економічних. Соціальних, культурно-

освітніх) і конкретно-допоміжних (управління кадрами, організація служб і 

процедур, технічне забезпечення, формування місцевого бюджету, юридичне 
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забезпечення, контроль та аудит, інформаційне забезпечення), а також окремою 

новою функцією, що й визначає публічне управління, є громадський контроль. 

Щодо форм управління, то їх можна класифікувати за уніфікованими і зовнішніми 

ознаками формалізованих видів конкретних результатів діяльності суб’єктів 

управління освітнього процесу, які створюють  нормативно-правове, 

адміністративне, економічне, суспільно-організаційне, матеріально-технічного 

забезпечення досягнення поставленої мети управління. 

Методи управління є сукупністю універсальних і специфічних способів і 

прийомів, які застосовуються при прийняті й реалізації управлінських рішень 

(правового регулювання, адміністративні, економічні, соціально-політичні, 

соціально-психологічні, морально-етичні). 

Висновки. Підсумовуючи можна зазначити, що кожна складова комплексного 

механізму публічного управління РОС має виконувати власну місію, що 

визначається змістовними і функціональними особливостями як на державному, 

так і на регіональному рівнях. Наприклад, правовий і організаційний механізми 

інтегрують і координують нормативно-правове та організаційно-адміністративне 

забезпечення (упорядковує відносини між державою і суспільством через 

нормативно-правові акти, визначення суб’єктів управління); економічний – 

стратегічне і бюджетне забезпечення (регулює прогнозно-плановою фінансовою 

та інвестиційною діяльністю, бюджетуванням і фінансуванням розвитку освіти); 

соціальний – кадрове та мотиваційне забезпечення (створює умови для освітньо-

професійного та культурного розвитку людини); інформаційний – реалізує 

інформаційно-інноваційне забезпечення державного і регіонального розвитку 

системи освіти. Отже, державні механізми управління проектуються на 

регіональний рівень і складають систему конкретних механізмів регіонального 

управління освітою. Представлені в комплексному механізмі публічного 

управління РОС конкретні механізми не є обов’язковими або достатніми, 

варіюватися може, як їх кількість, так і їх скомбінованість, тобто вони можуть 

об’єднуватись у два чи більше механізмів з метою досягнення визначеної мети.  

Запропонований комплексний механізм базується на теоретико-

методологічних підходах комплексної взаємодії всіх суб’єктів управлінського 

процесу в освіті, владний вплив яких спрямовано на РОС як на об’єкти 

публічного управління. Об’єднує весь процес управління на рівні держави й 

регіону спільна стратегічна мета і завдання, при цьому в межах національної 

стратегії розвитку освіти розробляється регіональна стратегія, в якій 

враховуються специфічні особливості території, визначаються конкретні кількісні 

порогові індикатори, що забезпечують дієвий моніторинг сталого розвитку в 

цілому регіону. 

Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на розробку науково-
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практичних рекомендацій з удосконалення конкретних механізмів, що є 

складовими компонентами комплексного механізму публічного управління РОС.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Анатоція. Стаття присвячена дослідженню нормативного-правового 

механізму реалізації державної соціальної політики, як найважливішим 

елементом, що спрятиме розвитку соціальної сфери загалом. Це підтверджується 

суттєвим посиленням уваги до неї як в офіційній державній, так і в програмно-

цільовій документаціях, а також практичними діями органів державної влади та 

усіх політичних сил. Актуальність дослідження підтверджується тим, що 

вирішення проблемних питань соціальної галузі має спиратися на законодавче 

забезпечення передумов, які б забезпечили адекватний розвиток сім’ї, її 

ефективність у репродуктивному, виховному, економічному, соціальному плані, 

гідне втілення конституційних засад, що передбачають рівність прав жінок і 

чоловіків, цілеспрямовану політику зайнятості молодих людей, профілактику 

правопорушень, скоєних дітьми та молоддю, попередження таких негативних 

суспільних явищ як наркоманія, алкоголізм, дитяча бездоглядність та жебрацтво, 

уникнення соціального сирітства.  

З’ясовано, що з метою удосконалення механізму забезпечення гідної праці та 

підвищення авторитету країни в європейському співтоваристві слід розглянути 

питання щодо посилення виконання вже ратифікованих Конвенцій, за нормами 

яких є порушення в Україні, серед таких: Конвенція про свободу асоціації та 

захист права на організацію № 87, Конвенція про захист заробітної плати № 95, 

Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення 

колективних переговорів № 98, Конвенція про сприяння колективним 

переговорам № 154, Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення № 

102, Конвенція про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності 

роботодавця № 173. 

Запропоновано прийняти в першу чергу Концепцію втілення політики 

євроінтеграції в Україні та Національну програму дотримання Угоди про 

асоціацію України та Євросоюзу. Також має проводитися певна, дуже вагома 

підготовка операції ратифікації з боку України головної міжнародної 

документації у галузі політики соціального спрямування.  
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IMPROVEMENT OF THE REGULATORY AND LEGAL MECHANISM OF 

IMPLEMENTATION OF THE STATE SOCIAL POLICY OF UKRAINE 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the normative-legal mechanism of 

realization of the state social policy as the most important element that will direct the 

development of the social sphere in general. This was confirm by a significant increase 

in attention to it in both the official state and program-target documentation, as well as 

the practical actions of public authorities and all political forces. The relevance of the 

study was confirm by the fact that the solution of problematic issues in the social sphere 

should be based on legislative prerequisites that would ensure adequate development of 

the family. Its effectiveness in reproductive, educational, economic, social terms men, 

purposeful employment policy of young people, prevention of offenses committed by 

children and youth, prevention of such negative social phenomena as drug addiction, 

alcoholism, child neglect and begging, avoidance of social orphan hood. 

It was found that in order to improve the mechanism of decent work and increase 

the country’s authority in the European community should consider strengthening the 

implementation of already ratified Conventions, according to which there are violations 

in Ukraine, including: Convention on Freedom of Association and Protection of the 

Right to Organize № 87, Convention on the Protection of Wages № 95, Convention on 

the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively 

№ 98, Convention on the Promotion of Collective Bargaining № 154, Convention on 

Minimum Social Security Standards № 102, Convention on the Protection of 

Insolvency Workers employer № 173. 

It was propose to adopt, first, the Concept for the Implementation of European 

Integration Policy in Ukraine and the National Program for Compliance with the 

Association Agreement between Ukraine and the European Union.  There should also 

be some very important preparation for the ratification operation by Ukraine of the main 

international documentation in the field of social policy. 

Keywords: state policy, social policy, mechanism, integration, European Union, 

power, Concepts. 

 

Постановка проблеми. В умовах економічного спаду соціальна сфера стає 

вразливою, в результаті чого виникає соціальна криза, яка легко може перерости в 
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політичну. У вітчизняних умовах перед державою постає дилема: посилювати 

контроль над економічною і політичною сферою для стабілізації соціальної сфери 

або брати курс на лібералізацію. Можливі обидва варіанти, але жоден з них не 

гарантує успіх. В умовах кризи для зарубіжних країн так само стоїть проблема 

збереження колишнього рівня соціальних гарантій. Все менше піддається 

контролю приплив біженців та економічних мігрантів в сукупності з відсутністю 

значного економічного зростання звужують можливості соціально-політичних 

маневрів. 

В даному контексті ключовою точкою взаємодії громадянського суспільства 

і держави є сфера соціальної політики. Соціальна політика держави є одночасно 

основним змістом і метою роботи уряду. Політична влада виявляється легітимною 

в тому випадку, якщо вона сприяє збереженню і підвищенню рівня життя 

суспільства, а також вирішенню соціальних проблем. У зв’язку з цим вивчення 

соціальної політики та відповідність її соціальним, економічним і політичним 

реаліям є актуальною і значущою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану тему досліджувало багато 

національних та зарубіжних науковців і практиків, зокрема, Піскун К., 

Токарський Т., Волохов О., Бурлай Т., Прокопенко Л., Топалова Е., Калюжна Н. 

та інші. Науковці вивчали напрями системної трансформації соціальної політики 

в Україні, в умовах асоційованого членства в ЄС, формування соціальної політики 

як основної моделі євроінтеграційного розвитку України тощо. 

Метою статті є дослідження нормативно-правового механізму реалізації 

державної соціальної політики та способи його удосконалення.  

Виклад основного матеріалу. Погоджуємося з К. Піскун, що першочергово, 

у контексті інтеграції України до Європейського Союзу необхідно: вдосконалити 

законодавчу базу, привести її у відповідність до міжнародних норм та стандартів; 

розробити виважену та чітку зовнішньоекономічну політику та поетапний план 

реалізації її у життя. Однак, не потрібно очікувати миттєвого та одномоментного 

досягнення бажаних результатів, оскільки економічна інтеграція є тривалим та 

складним процесом [1]. 

Найважливішим зі всього взаємопов’язаного спектра нагальних завдань 

реформування є уточнення та обґрунтованість Концепції соціальної політики 

України, котрої все-таки слід очікувати як вкрай необхідну з урахуванням 

цьогочасних економічних і політичних змін на шляху євроінтеграції [2]. 

Зважаючи на ряд помилок, що були допущені у наш час, та ризики зовнішнього 

характеру, Україною має забезпечитися проведення досконального аналізу, на 

базі якого повинна розробитися програма дій на декілька років наперед. Вона, в 

першу чергу, повинна врахувати способи, якими можна здолати соціально-

економічну кризу у державі, описати якими конкретно заходами адаптування 
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норм ЄС і потреб українського суспільства можна внести зміни до законодавчої 

системи задля надання населенню більшої економічної безпеки і незалежності, 

змоги зазнавати розвитку, соціального та юридичного захисту, змоги підвищити 

соціальний рівень життя суспільства. Слід подбати про підготовку нового 

молодого освіченого покоління, щоб воно могло гідно вступити у європейську 

спільноту. Через це слід дбати про підтримку прагнень сучасних молодих людей 

здобути освіту в країнах зарубіжжя і уможливити упровадження здобутих 

навичок і знань у вітчизняній практиці. 

З метою удосконалення механізму забезпечення гідної праці та підвищення 

авторитету країни в європейському співтоваристві слід розглянути питання 

щодо посилення виконання вже ратифікованих Конвенцій, за нормами яких є 

порушення в Україні, серед таких: Конвенція про свободу асоціації та захист 

права на організацію № 87, Конвенція про захист заробітної плати № 95, 

Конвенція про застосування принципів права на організацію і на ведення 

колективних переговорів № 98, Конвенція про сприяння колективним 

переговорам № 154, Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення № 

102, Конвенція про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності 

роботодавця № 173 [3]. 

Ураховуючи пріоритетну роль, що відіграють питання сфери зайнятості та 

ринку праці для реалізації політики соціальної якості, необхідно ухвалити новий 

Трудовий кодекс на заміну чинного Кодексу законів про працю України, 

ухваленого ще у 1971 р. Очевидно, що цей документ має бути розроблений з 

урахуванням нових соціально-економічних реалій і завдань забезпечення 

соціальної якості в розвитку українського суспільства. Варто зазначити, що 

проект Трудового кодексу (р. № 1658 від 27.12.2014р.), який після доопрацювання 

з червня 2015 р. перебуває на розгляді у профільних комітетах парламенту 

України, цим критеріям не відповідає й справедливо піддається посиленій критиці 

експертів і профспілок [4]. 

Процес євроінтеграції, зокрема підписання Угоди про асоціацію – це крок 

українців до успішного майбутнього; це чудова перспектива України вийти на 

міжнародну арену. Проте будь-який процес змін є нелегким і не одразу приносить 

позитивні результати. Ця угода не є виключенням. На сьогодні, вже є певні 

досягнення і зміни, але ще чимало нереалізованих перспектив. Угода про 

асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-

правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним 

договором із третьою країною, будь-коли укладеним Європейським Союзом [5].  

Україна від початку незалежності лише певною мірою успадкувала зовнішню 

політику, яку проводив Радянський Союз, тому швидко актуалізувалася потреба 

розробки нової європейської політики [6]. Починаючи з 1991 р. Україною та 
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Євросоюзом започаткувалися відносини, зі стрімким динамічним розвитком. 

Упродовж незалежного існування держави створено достатньо вагому 

нормативно-правову базу щодо ведення політики євроінтеграції та проведено 

значне число перетворень інституційно-організаційного значення в органах, 

метою роботи яких є забезпечити координацію та реалізацію політики 

євроінтеграції в межах України. 

Ми вважаємо, що для того, щоб глибше дослідити організаційний та 

нормативно-правовий супровід євроінтеграції в межах України, їх потрібно 

проаналізувати, спираючись на основні умовні етапи формування взаємних 

відносин України та Європейського Союзу, серед яких ми можемо виокремити: 

І етап – перед підписанням Угоди про партнерство і співробітництво між 

Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами – 1991–

1994 рр.; 

ІІ етап – після ухвалення Угоди про партнерство і співробітництво між 

Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами до 

прийняття Порядку денного асоціації –1994–2009 рр.; 

ІІІ етап – підготовки до парафування, підписання, таких процесів, як 

ратифікація та імплементація Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом з 2009 р. – по сьогодні. 

Щодо того, на якому рівні зараз знаходиться нормативно-правове 

забезпечення, у нашій державі створено достатньо вагому нормативно-правову 

базу, що націлена формувати та реалізувати євроінтеграційну політику. Угода про 

партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами 

та їх державами-членами, Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, 

План дій Україна-ЄС, Порядок денний асоціації тощо заклали основу 

адаптаційних процесів нормативно-правового забезпечення України до 

Європейського Союзу.  

Крім, вищевказаних документів є багато норм, укази, розпорядження, 

постанови та ін., що стосується проблеми створення та втілення політики 

євроінтеграції в Україні. 

Однак, як виявилось, прийняття такої великої кількості нормативно-

правових документів є недостатньою умовою успішної реалізації 

євроінтеграційної політики, так як відсутній дійовий механізм процесу втілення в 

життя прийнятих законодавчих актів. На жаль, навіть гарно сформульовані закони 

на практиці не реалізуються. Ми погоджуємося з думкою Е. Топалової, що однією 

з головних причин цього є відсутність належної координації між органами влади [7]. 

Через те, що особливе значення для державного управління процесами 

євроінтеграції має саме правовий механізм, логічно буде прийняти в першу чергу:  

1.Концепцію втілення політики євроінтеграції в Україні. 
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Концепції втілення євроінтеграції політики в Україні, що потрібно розробити 

і ухвалити задля того, щоб покращити нормативно-правове забезпечення політики 

євроінтеграції мають вміщувати: 

а) Перелік загальних положень. 

б) Сучасне спрямування стану втілення курсу євроінтеграції. 

в) Керування євроінтеграцією в Україні. 

г) Нормативно-правовий супровід для політики євроінтеграції в Україні. 

2. Національну програму дотримання Угоди про асоціацію України та 

Євросоюзу.  

Розробку Національної програми реалізації Угоди варто розуміти як 

складний процес, який потребує ретельного підготовчого етапу. На ньому повинні 

вирішити такі задачі, як: 

 вирішення проблеми чіткої структури та механізму дотримання умов, 

щоб ефективно втілити Національну програму втілення Угоди; 

 визначення чітких повноважень підрозділів ЦОВВ у їх компетенцію при 

цьому належать проблеми євроінтеграції; 

 підготовка та видача указу КМУ про роботу над формуванням 

Національної програми втілення Угоди про асоціацію з додаванням детального 

опису операцій, методів створення планів по інституційній розбудові та іншої 

інформації; 

 розробка та затвердження методології інституційного розвитку для 

імплементації acquis; 

 забезпечення механізму, що допомагав би відобразити фінансові витрати 

із втілення Національної програми виконання Угоди до запитів бюджету щодо 

середньострокового плану фінансування; 

 проведення підготовки працівників органу координації, що відповідає за 

імплементацію Угоди; 

 вивчення міжнародного досвіду та аналіз можливостей упровадження 

спецпроцедури, що передбачає розгляд парламентом (і, ймовірно, КМУ) 

законодавчих проектів, які поширюються на пріоритетні заходи, що торкаються 

імплементації Угоди. 

 проведення глибокого функціонального дослідження як передумови 

ефективного планування інституційного розвитку владних структур та ін.; 

 удосконалення стратегічного та бюджетного забезпечення втілення 

Національної програми виконання Угоди про асоціацію України та Євросоюзу. 

3. Оновлену Стратегію інтеграції України до Євросоюзу. 

Розробкою Стратегії передбачається підготовка лаконічного, чіткого 

формулювання документа, що є змістовним та містить довгострокові пріоритети у 
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відносинах, які є двосторонніми, та основні засоби управлінського та фінансового 

втілення цілей та задач, що визначені стратегією. 

Для того, щоб підготувати загальну концепцію Стратегії, її структури, 

визначення задач для органів влади, здійснення незалежних експертиз, 

враховуючи пропозиції, підготовку кінцевого змісту, що включає документ, 

потрібна спеціальна група працівників закладів науково-аналітичного характеру 

та залучення фахівців, що представляють громадські дослідницькі недержавні 

урядові центри. Запровадження Стратегії вимагає створити єдиний національний 

орган з питань координації євроінтеграції, відповідальний перед прем’єр-

міністром та наділений рядом певних прав та повноважень. Пункти про утворення 

доцільно додати у Стратегію. 

Важливий аспект полягає і в тому, що Стратегією має передбачатися зв’язок 

з усією документацією програм у галузі євроінтеграції. Стратегія має спиратися 

на пріоритети співробітництва України і Євросоюзу. 

Тут та у решті нормативно-правових актів повинні чітко визначатися:  

 мета держполітики у галузі української євроінтеграції та її основна 

цільова направленість, пріоритетність та засади втілення;  

 суб’єктний склад створення і втілення державної політики у галузі 

української євроінтеграції;  

 їх завдання, повноваження та відповідальність, правове регулювання 

співдії під час формування і втілення держполітики у галузі євроінтеграції;  

 механізми забезпечення втілення політики євроінтеграції, в тому числі, 

моделі ухвалення рішень державно-управлінського характеру, основних напрямів 

у інституційній політиці та ін. 

Як зазначає Н. Калюжна, основними напрямами державного правового 

регулювання у сфері соціальної політики громадян на сьогодні мають бути [8]:  

а) удосконалення законодавства України з соціальних питань для приведення 

його відповідно до засад та принципів Концепції соціальної держави України; 

б) удосконалення національного права відповідно до норм міжнародного 

права для соціальної держави;  

в) системне формування законодавства з метою впорядкування і 

систематизації соціальних гарантій. 

Також має проводитися певна, дуже вагома підготовка операції ратифікації з 

боку України головної міжнародної документації у галузі політики соціального 

спрямування. Приєднання до держав, що є підписантами, передбачає готовність 

виконання відповідних норм і правил з регламентації розвитку суспільства та 

впровадження певних соціальних стандартів, якими забезпечується високий 

якісний рівень людської життєдіяльності. 

Задля вдосконалення розподілення повноважень щодо видатків центральних 
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та місцевих владних органів, а також задля формування ефективнішої моделі 

застосування наявного фінансового ресурсу та залучування додаткових фінансів 

доцільним буде вживання таких заходів, як:  

1. Внесення змін у Закон України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» щодо:  

 введення системи стандартів, які є мінімальними, надавання соціального 

обслуговування суспільства, або соціальних стандартів, які є мінімальними, що (у 

фінансовому вираженні) повинні застосовуватися як база розподілення 

трансфертів, що є міжбюджетними; 

 врахування місцевої специфіки при розробленні методики визначення 

норма соціальних видатків;  

 гнучка система перетворень, яким підлягають публічні соціальні норми та 

соціальні гарантії, згідно зі зміною економічної системи.  

2. Розроблення та прийняття законодавчих актів, що б регулювали проблеми, 

пов’язані з:  

 спеціальним принципом спільного фінансування соціальних затрат - 

видатки субвенцій повинна забезпечувати участь місцевого бюджету при 

фінансовому забезпеченні затрат, що мотивуватиме місцеві органи підтримувати 

певний рівень фінансового забезпечення соціального обслуговування; нормативи 

фінансового забезпечення повинні встановлюватися через відсоткову частку, на 

яку державою забезпечується усі соціальні стандарти (кожен стандарт у сфері, їх 

комплекс); 

 залученням приватної сторони до місцевого обслуговування згідно 

контрактних засад уможливиться зниження витрат на надавання такого 

обслуговування та підвищення їх якості через впровадження ринкових 

конкурентних умов у сфері соціального обслуговування;  

 функціонуванням регіональних позабюджетних фондів соціальної сфери, 

розробкою механізмів спрямовування організаціями громадського, 

некомерційного і комерційного фінансового потенціалу у такі фонди;  

 формуванням місцевого соціального бюджету, створенням соціальних 

проектів, які є міжрегіональними, та їх фінансування. 

Отже, будь-яка успішна євроінтеграційна політика полягає не в переліку 

тверджень і декларацій про вибір Європи, а в наслідуванні принципів та цілей, що 

несе ця політика. З європейським вибором Україні відкривається ряд нових 

перспектив співпраці з розвиненими державами Європи, надаючи змогу досягти 

прогресу економіки, зміцнити позиції держави у на міжнародній арені. Це є 

найкращий спосіб втілити національні інтереси. 

Висновки. Резюмуючи зазначене, треба зауважити, що, незважаючи на 

наявний доволі потужний науковий потенціал і суттєвий досвід у створенні 
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складного з технологічної точки зору продукту, держав поволі поступається 

своїми позиціями на ринках, де продаються високотехнологічні товари і послуги. 

Ідея економічної системи, в основі якої лежать знання і рушієм якої є інновації, 

значним чином була дискредитована в Україні через неефективність і 

непослідовність дій та анонс акцій, які так і не були реалізовані.  

У сучасних тенденціях в галузі інновацій мало що може вселяти оптимізм, а 

подолати всі накопичені проблеми можна тільки, якщо буде сформовано 

стратегію інноваційного прогресу із передбаченими радикальними зрушеннями, 

перш за все, у економічному розвитку нашої країни. Необхідна передумова для 

цього полягає в тому, щоб розробити відповідну державну Стратегію, яка б 

здобула підтримку всіх зацікавлених сторін у соціумі. 
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ВЕРХОВНА РАДА ЗРОБИЛА ДРУГУ СПРОБУ УЗАКОНИТИ 

ПРИВАТНУ ДЕТЕКТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Анотація. Визначено, що у більшості країн світу приватна детективна 

діяльність визнана на державному рівні, врегульована законами й оптимально 

використовується задля збільшення можливості громадян та юридичних осіб у 

захисті своїх законних прав та інтересів. Сполучені Штати Америки, 

Великобританія, Франція, Німеччина, Канада, Індія, Ізраїль, Японія, Норвегія, 

Іспанія, Італія, Португалія, Мексика, Російська Федерація та багато інших країн 

світу являють собою ті регіони планети, де запровадження інститутів приватних 

детективів, приватних детективних підприємств (агентств) та їх об’єднань стало у 

свій час наслідком реагування влади на нагальні соціальні виклики. 

Доведено, що приватні детективи та приватні детективні підприємства 

(агентства) надають суттєву допомогу суб’єктам підприємницької діяльності у 

вивченні репутації та фінансового стану позичальників та інших партнерів, 

визначенні їх спроможності реально виконувати взяті на себе фінансові 

зобов’язання, що у значній мірі запобігає укладенню ризикованих угод та 

ухиленню боржників від сплати заборгованості. 

Зазначено, що професійна підготовка приватних детективів в Україні 

здійснюється на рівні вищої освіти у декількох закладах вищої освіти, а проблеми, 

пов'язані з пробілом у національному законодавстві щодо унормування приватної 

детективної  діяльності  в  Україні  є предметом досліджень численних науково –  
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експертних досліджень. 

Обгрунтовано, що становлення та функціонування в Україні ринку 

приватних детективних послуг є соціально визнаним, а фактична приватна 

детективна практика захисту особистих та майнових прав фізичних осіб та 

юридичних осіб – суб'єктів приватного права потребує законодавчого 

унормування та подальшої розбудови нормативної та учбово–методичної основи 

її запровадження, професійного опанування, легального практичного здійснення 

та суспільного контролю за нею. 

Ключові слова: детективні послуги, суб’єкти підприємницької діяльності, 

Верховна Рада України, Асоціація Детективів. 
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THE VERKHOVNA RADA MADE A SECOND ATTEMPT TO LEGALIZE 

PRIVATE DETECTIVE ACTIVITY 

 

Abstract. It is determined that in most countries of the world private detective 

activity is recognized at the state level, regulated by law and is optimally used to 

increase the ability of citizens and legal entities to protect their legal rights and interests. 

The United States, Great Britain, France, Germany, Canada, India, Israel, Japan, 

Norway, Spain, Italy, Portugal, Mexico, the Russian Federation and many other 

countries are the regions of the world where the introduction of private detectives, 

private detective companies (agencies) and their associations were at one time the result 

of the government's response to urgent social challenges. 

It is proved that private detectives and private detective companies (agencies) 

provide significant assistance to business entities in studying the reputation and 

financial condition of borrowers and other partners, determining their ability to actually 

fulfill financial obligations, which largely prevents the conclusion risky transactions and 

evasion of debtors from debt payment. 
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It is noted that the professional training of private detectives in Ukraine is carried 

out at the level of higher education in several higher education institutions, and the 

problems related to the gap in the national legislation on standardization of private 

detective activity in Ukraine are the subject of numerous scientific studies. 

It is substantiated that the formation and functioning of the market of private 

detective services in Ukraine is socially recognized, and the actual private detective 

practice of protection of personal and property rights of individuals and legal entities - 

subjects of private law requires legislative regulation and further development of 

regulatory and educational basis. introduction, professional mastery, legal practical 

implementation and public control over it. 

Keywords: detective services, business entities, the Verkhovna Rada of Ukraine, 

the Association of Detectives. 

 

Постановка проблеми. Приватна детективна діяльність є сталою практикою 

захисту законних прав та інтересів громадян та юридичних осіб приватного права 

у країнах з розвинутою економікою, у тому числі на європейському континенті. 

Першу спробу легалізувати приватних детективів Верховна Рада зробила в квітні 

2017 р.  28.12.2015р. у Верховній Раді було зареєстровано проекту Закону України 

№ 3726  «Про приватну детективну (розшукову) діяльність».[1]  19.04.2016 р. він 

був прийнятий в першому читанні, а 13.04.2017 р. був прийняти в другому 

читанні та в  цілому.  За прийняття в цілому законопроект № 3726  тоді 

проголосував 261 депутат. 06.06.2017 р. закон був повернутий у Верховну Раду з 

пропозиціями Президента. 18.12.2018 р. Вето Президента не подолано  - закон 

відхилено. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У вітчизняній науці державного 

управління досліджуване питання підіймалося у наукових працях лише побіжно, 

без глибинного аналізу його нормативно-правового підгрунття. 

Мета статті. Метою цієї статті є висвітлення особливостей становлення та 

функціонування в Україні ринку приватних детективних послуг. 

Виклад основного матеріалу. У більшості країн світу приватна детективна 

діяльність визнана на державному рівні, врегульована законами й оптимально 

використовується задля збільшення можливості громадян та юридичних осіб у 

захисті своїх законних прав та інтересів. Сполучені Штати Америки, 

Великобританія, Франція, Німеччина, Канада, Індія, Ізраїль, Японія, Норвегія, 

Іспанія, Італія, Португалія, Мексика, Російська Федерація та багато інших країн 

світу являють собою ті регіони планети, де запровадження інститутів приватних 

детективів, приватних детективних підприємств (агентств) та їх об’єднань стало у 

свій час наслідком реагування влади на нагальні соціальні виклики, і тому на 

сьогодні,  існування  та  діяльність  таких недержавних інституцій є у них явищем  
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звичайним, усталеним і достатньо унормованим національним законодавством. 

В Англії, наприклад, чисельність персоналу приватних охоронних й 

детективних фірм вдвічі перевищує кількість співробітників поліції. У США 

приватні служби безпеки мають бюджет, який на 50% перевищує бюджет усіх 

органів поліції країни разом узятих, і нараховують понад 1,1 млн. співробітників. 

В державі Ізраїль (з населенням трохи більше 5 млн. чоловік) функціонує понад 

двох тисяч детективних і охоронних компаній. 

Попри це, цивілізаційні потреби сучасного суспільства спонукають до 

пошуків шляхів удосконалення організаційної системи, структури і функції 

національних суб’єктів приватної детективної діяльності, у тому числі і через 

використання новітніх детективних технологій та передового досвіду приватної 

детективної діяльності інших країн, що визнаються й сприймаються Всесвітньою 

Асоціацією Детективів. 

Заснована ще в 1925 році найбільш цивілізованими країнами Всесвітня 

Асоціація Детективів – найавторитетніша міжнародна організація у сфері 

розслідувань та безпеки. Вона об’єднує на сьогодні понад однієї тисячі кращих 

спеціалістів приватних детективних і охоронних структур із більш ніж 60 країн 

світу, причому вони постійно розширюються, оскільки в ході кожної щорічної 

конференції, особливо в останні роки, на вступ до неї надходить до ста заявок. 

Досвід країн, у яких приватна детективна діяльність законодавчо 

врегульована, показує, що функціонування приватних детективів, детективних 

підприємств (агентств) та їх об’єднань значно підвищує відповідальність 

державної правоохоронної системи за своєчасне і високопрофесійне реагування 

на потреби громадян і суспільства, звільняє правоохоронців від необхідності 

виконання багатьох незначних та невластивих їм функцій, сприяє загальному 

оздоровленню криміногенної ситуації. 

Так, приватні детективи та приватні детективні підприємства (агентства) 

надають суттєву допомогу суб’єктам підприємницької діяльності у вивченні 

репутації та фінансового стану позичальників та інших партнерів, визначенні їх 

спроможності реально виконувати взяті на себе фінансові зобов’язання, що у 

значній мірі запобігає укладенню ризикованих угод та ухиленню боржників від 

сплати заборгованості. 

Крім того, суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності проводять 

велику роботу по пошуку осіб, місце знаходження яких не відоме, розшуку 

зниклого майна і тварин, виявленню фактів порушень прав інтелектуальної 

власності, насамперед незаконного використання товарних знаків та інше.[1] 

В Україні на сьогодні такий вид діяльності офіційно не визнаний, а тому і не 

знайшов поки що свого законодавчого врегулювання, хоча фактично приватною 

детективною (розшуковою) діяльністю давно та плідно займаються не тільки 
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фізичні особи, а й юридичні. За неофіційними даними, зараз в усіх регіонах 

України працює декілька тисяч приватних детективів та приватних детективних 

агентств. 

Разом з тим, як нормативно визначений підвид економічної діяльності, ця 

діяльність зазначена у класі 80.30 «Проведення розслідувань» Розділу 80 

«Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань» за КВЕД - 2010, а 

кваліфікаційні вимоги до працівників у галузі надання детективних послуг 

затвердженні за кодом 5169 «Працівники захисних та охоронних служб» 

Національного класифікатора України. Класифікатор професій ДК 003:2005. 

Діяльність з проведення розслідувань включена до числа профільних 

статутних завдань значної кількості недержавних охоронно – розшукових 

підприємств та агенцій практично в усіх регіонах України. Крім того, фактично 

означена діяльність має місце у провадженнях офіційно чинних інформаційних 

агентств, у зв'язку із журналістськими розслідуваннями та законодавчо не 

унормованій приватній діяльності декількох тисяч самозайнятих осіб – 

підприємців.  

Професійна підготовка приватних детективів в Україні здійснюється на рівні 

вищої освіти у декількох закладах вищої освіти, а проблеми, пов'язані з пробілом 

у національному законодавстві щодо унормування приватної детективної 

діяльності в Україні є предметом досліджень численних науково – експертних 

досліджень.[2] 

Верховна Рада на засіданні 17 лютого 2021р. в першому читанні і за основу 

прийняла законопроект №3010 «Про приватну детективну діяльність».[2] Проект 

Закону складається з 22 статей, що об’єднані у V розділів, які, окрім загальних, 

прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують: 

- сферу приватної детективної діяльності, у тому числі види детективних 

послуг та суб’єктів їх провадження (надання); 

- кваліфікаційні вимоги до приватних детективів; 

- основні права та обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності, у 

тому числі правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг; 

- обов’язки суб'єкта приватної детективної діяльності з обліку наданих 

детективних послуг, зберігання конфіденційної інформації, захисту персональних 

даних, отриманих у процесі надання детективних послуг;   

- організація державного та громадського контролю за приватною 

детективною діяльністю. 

Приватним детективом може бути фізична особа, яка має громадянство 

України, повну вищу юридичну освіту або вищу освіту за спеціальністю 

«правоохоронна діяльність», володіє державною мовою, стаж роботи в галузі 

права або правоохоронної діяльності 3 роки, пройшла відповідне навчання з 
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метою зайняття приватною детективною діяльністю та отримала свідоцтво про 

право на заняття приватною детективною діяльністю. 

Не може бути приватним детективом особа, яка: 

1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість 

за вчинення кримінального правопорушення; 

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною; 

3) перебуває на обліку в психоневрологічних або наркологічних установах 

охорони здоров’я; 

4) позбавлена права на зайняття приватною детективною діяльністю, - 

протягом двох років з дня прийняття рішення Уповноваженим органом 

регулювання про припинення права на зайняття приватною детективною 

діяльністю. 

3. Несумісною з діяльністю приватного детектива є: 

1) робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 та підпункті а) пункту 2 

частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (за 

виключенням депутатів місцевих рад); 

2) військова або альтернативна (невійськова) служба; 

3) нотаріальна діяльність; 

4) судово-експертна діяльність. 

Приватний детектив, який здійснює приватну детективну діяльність 

індивідуально, є самозайнятою особою та може відкривати рахунки в банках, 

мати печатку, штампи, із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, 

номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною 

діяльністю. 

Детективне агентство є юридичною особою, створеною у формі 

господарського товариства, одним з засновників (учасників) якого є приватний 

детектив та діє на підставі статуту. Загальний розмір частки засновників 

(учасників) детективного агентства, які не є приватними детективами, у 

статутному капіталі не може перевищувати 25%. 

Свідоцтво про право на зайняття приватною детективною діяльністю 

видаватиметься безстроково на платній основі (разова плата в розмірі одного 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня поточного календарного 

року). 

Договір про надання приватних детективних послуг можна буде укладати у 

письмовій або у електронній формі. 

Приватні детективні послуги, які здійснюються на підставі договору про 

надання приватних детективних послуг, укладеного між замовником та суб’єктом 

приватної детективної діяльності шляхом пошуку, отримання, аналізу та фіксації 

інформації про осіб, об'єкти і події, встановлення місцезнаходження осіб та 
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об’єктів із застосуванням засобів та методів, що не заборонені чинним 

законодавством України, можуть включати в себе, зокрема, наступні види 

детективних послуг: 

1) збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду 

справ у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному 

судочинстві. Замовником цього виду послуг може бути лише сторона 

відповідного провадження; 

2) вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою 

підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової 

платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових 

партнерів; 

3) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, 

стосовно окремих громадян (за їхньої письмової згоди) при укладенні ними 

трудових та інших договорів із замовником приватних детективних послуг 

(зайняття в нього відповідної вакантної посади), виявлення їхніх ділових зв’язків, 

у тому числі з конкурентами замовника, в Україні та за кордоном; 

4) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та 

обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які 

втратили родинні або дружні зв’язки; 

5) спостереження за поведінкою неповнолітніх, недієздатних, обмежено 

дієздатних або осіб з інвалідністю на замовлення їх законних представників. 

6) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин; 

7) здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань 

законних прав та інтересів замовника; 

8) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання інформації з 

метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, 

або їх розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання 

конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб; 

9) пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав 

інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків 

недобросовісної конкуренції; 

10) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних 

зобов’язань, а також належного їм майна та інших активів.  

11) забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, 

професійної таємниці) замовника приватних детективних послуг. 

12) перевірка достовірності наданої страхувальниками страховим компаніям 

інформації про обставини заявлених страхових випадків; 

13) збір інформації яка може бути підставою для звернення замовника 

приватних  детективних  послуг  до  уповноважених   органів   виконавчої  та/або  
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судової влади з метою захисту його законних прав і інтересів.   

14) консультування з надання приватних детективних послуг.  

 Суб’єкти приватної детективної діяльності можуть надавати інші детективні 

послуги, не заборонені законом. 

Суб’єкти приватної детективної діяльності під час здійснення такої 

діяльності мають право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, необхідні для 

належного виконання договору про надання приватних детективних послуг, 

зокрема, розшукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не 

забороненими законом методами, у тому числі: 

1) звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, 

організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб; 

2) за згодою підприємств, установ, організацій у визначеному обсязі 

ознайомлюватися на підприємствах, в установах, організаціях з необхідними для 

здійснення приватної детективної діяльності документами та матеріалами, крім 

тих, що містять інформацію з обмеженим доступом; 

3) проводити зовнішній огляд територій, споруд, приміщень, інших об’єктів, 

доступ до яких не обмежений. 

4) проводити зовнішній та внутрішній огляд закритих для вільного доступу 

територій, споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних 

користувачів. 

5) проводити огляд та вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою 

їх власників або законних користувачів; 

6) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації 

фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань; 

7) здійснювати спостереження на відкритій місцевості, у громадських місцях 

та на транспорті з метою отримання необхідної інформації;  

8) здійснювати на відкритій місцевості та в громадських місцях,  а у 

службових та приватних приміщеннях за письмовою згодою власників (або 

уповноважених ними осіб) під час відвідування приватним детективом цих 

приміщень, фотозйомку, відео- та аудіо запис, а також застосовувати інші 

технічні засоби фіксації інформації загального призначення, які не спричиняють 

шкоду життю та здоров’ю громадян, навколишньому середовищу; 

9) проводити усне опитування осіб за їх згодою. 

Письмовий запит суб’єкта приватної детективної діяльності, направлений під 

час надання приватних детективних послуг, є обов’язковим для розгляду в 

порядку, встановленому законодавством України про інформацію. 

Особи, винні в ненаданні відповіді та /або наявної інформації, крім тієї що 

має   конфіденційний    характер,  або   наданні   неповної   та/або   недостовірної  
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інформації, несуть відповідальність встановлену законом. 

За умисне розголошення детективної таємниці передбачено кримінальну 

відповідальність - штраф до 50 НМДГ (850 грн) або громадські роботи на строк до 

240 годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох 

років.[2] 

Висновки. Отже, цілком очевидно, що становлення та функціонування в 

Україні ринку приватних детективних послуг є соціально визнаним, а фактична 

приватна детективна практика захисту особистих та майнових прав фізичних осіб 

та юридичних осіб – суб'єктів приватного права потребує законодавчого 

унормування та подальшої розбудови нормативної та учбово–методичної основи 

її запровадження, професійного опанування, легального практичного здійснення 

та суспільного контролю за нею.[3]  Розробка та прийняття Закону України «Про 

приватну детективну діяльність» дозволить на законодавчому рівні поставити 

такий вид діяльності під належний контроль держави, що відповідатиме сучасним 

тенденціям трансформації владних інституцій [4]. Україна ще раз підтвердить 

свою прихильність європейському курсу та безумовно підвищить імідж, як 

правової держави серед цивілізованих країн світу.  
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ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

АНТИКРИЗОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ 

ГАЛУЗІ 

Анотація. Розв’язання проблеми розробки комплексної програми 

антикризового управління підприємством є основою вирішення проблем слабкого 

стратегічного планування, у частині тактичних заходів, попереджання та 

прогнозування змін в нестабільному середовищі, виявлення диспропорції 

всередині підприємства. У даному досліджені розроблено пропозиції щодо 

антикризового управління підприємства кондитерської галузі в умовах 

нестабільного економічного середовища. 

Доведено, що економіці поняття антикризового управління є не новим, однак 

все ще дискусійним, що викликає велику кількість суперечностей та тлумачень 

серед науковців, у закордонній літературі дане поняття довгий період часу 

розглядалось як зовнішнє управління, що має здійснюватись спеціально 

підготовленими фахівцями і доцільно тільки на підприємствах, банкрутство яких 

має негативні суспільні наслідки. Критичний аналіз авторських визначень поняття 

«антикризове управління» дав змогу виокремити підходи до розуміння його 

сутності та зроблено його систематизацію. 

Здійснено аналіз та виявлено тенденції розвитку українського ринку 

кондитерських виробів, встановлено основні фактори негативного впливу на 

ринок, а саме, девальвація гривні, падіння купівельної спроможності населення, 

військовий конфлікт на сході України, а також закриття традиційних ринків збуту 

в країнах – членах СНД. Встановлено, що ринок кондитерських виробів України є 

висококонцентрованим. 
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Задля визначення кризового стану підприємств кондитерської галузі, 

проведено експрес-діагностику фінансового стану підприємства на прикладі 

ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Визначено, що за показниками 

останнього звітного року ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 

суттєво зменшила розвиток кризових явищ, однак ймовірність погіршення 

існуючої ситуації висока. Для проведення дослідження було обрано метод 

дискрімінатного аналізу. 

В межах помірної політики оптимізації дебіторської заборгованості 

антикризової стратегії ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 

запропоновано використання факторингу, який надасть можливість без зміни 

договірних термінів оплати зменшити суму дебіторської заборгованості 

підприємства на 70 % без зміни періоду інкасації в договірних умовах з 

контрагентами. 

Ключові слова: антикризове управління, підприємства кондитерської галузі, 

стратегія, фінансова незалежність, банкрутство, стійкість. 
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APPROACHES TO IMPROVING THE PROCESS OF ANTI-CRISIS 

STRATEGY MANAGEMENT OF CONFECTIONERY ENTERPRISES 

 

Abstract. Solving the problem of developing a comprehensive program of crisis 

management of the enterprise is the basis for solving the problems of weak strategic 

planning, in terms of tactical measures, prevention and forecasting of changes in an 

unstable environment, detection of imbalances within the enterprise. In this study, 

proposals for crisis management of the confectionery industry in an unstable economic 

environment. 

It is proved that the concept of crisis management is not new to the economy, but 

still debatable, which causes a lot of contradictions and interpretations among scientists, 

in the foreign literature this concept has long been considered as external management, 

which should be carried out by specially trained specialists and appropriate only in 
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enterprises, bankruptcy of which has negative social consequences. Critical analysis of 

the author's definitions of the concept of «crisis management» made it possible to 

distinguish approaches to understanding its essence and made its systematization. 

The analysis and trends of the Ukrainian confectionery market are identified, the 

main factors of negative impact on the market, namely, the devaluation of the hryvnia, 

falling purchasing power, the military conflict in eastern Ukraine, and the closure of 

traditional markets in CIS countries. It is established that the confectionery market of 

Ukraine is highly concentrated. 

In order to determine the crisis state of the confectionery industry, rapid 

diagnostics of the financial condition of the enterprise was carried out on the example of 

PJSC «Kyiv Confectionery Roshen». It is determined that according to the indicators of 

the last reporting year, PJSC Kyiv Confectionery Factory «Roshen» has significantly 

reduced the development of crisis phenomena, but the probability of deterioration of the 

current situation is high. The method of discriminant analysis was chosen for the study. 

As part of a moderate policy to optimize receivables of the anti-crisis strategy of PJSC 

«Kyiv Confectionery Roshen» proposed the use of factoring, which will allow without 

changing the contractual payment terms to reduce the amount of receivables by 70 % 

without changing the collection period in contractual terms with contractors. 

Keywords: crisis management, confectionery enterprises, strategy, financial 

independence, bankruptcy, sustainability. 

 

Постановка проблеми.  Сучасні умови господарювання дали змогу 

підприємствам отримати тільки позитивні результати діяльності, але і призвели 

до того, що більшість вітчизняних підприємств, внаслідок загальноекономічної 

кризи, опинилися на межі банкрутства. Головними причинами такої ситуації є 

слабке стратегічне планування, у частині тактичних заходів, що є базисом задля 

попереджання та прогнозування змін в нестабільному середовищі, виявлення 

диспропорції всередині підприємства і неможливість швидкого реагування. За 

таких умов постає проблема розробки комплексної програми антикризового 

управління підприємством. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема антикризового 

управління управления є  об’єктом дослідження багатьох науковців, як:                 

Л. Лігоненка, О. Терещенка, Є. Уткіна, Л. Ситника, І. Бланка, В. Василенка,          

В. Рубан, К. Хамфріс, Б. ІІаттерсон, Г. Спрінгейт, Е. Альтман, Г. Тішоу, Р. Ліс та ін. 

Мета статті. Метою статті є розробка пропозицій антикризового управління 

підприємства кондитерської галузі в умовах нестабільного економічного 

середовища. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні ринкові умови диктують жорсткі 

правила не тільки входження, але і функціонування підприємств у своєму 
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сегменті. Підтвердженням цьому є кризовий стан більшості українських суб’єктів 

господарюванням, серед яких не виключенням є кондитерська галузь. За таких 

умов для підприємств особливо актуальним стає питання вибору стратегії 

антикризового управління для стабілізації та подальшого покращення їх 

мікроекономічного стану.  

В економіці поняття антикризового управління є не новим, однак все ще 

дискусійним, що породжує велику кількість суперечностей та тлумачень серед 

науковців. Антикризове управління у закордонній літературі довгий період часу 

розглядалось як зовнішнє управління, що має здійснюватись спеціально 

підготовленими фахівцями і доцільно тільки на підприємствах, банкрутство яких 

має негативні суспільні наслідки [1]. Аналіз наукової літератури свідчить, що 

значна кількість вчених під антикризовим управлінням розуміє «безпосередні дії, 

які спрямовані на запобігання появі та розвитку кризи підприємства» [2]. 

Критичний аналіз авторських визначень поняття «антикризове управління» дає 

можливість виокремити підходи до розуміння його сутності [2] (див. рис. 1).   

 
Рис. 1. Наукові підходи до тлумачення поняття «антикризове управління» 

Джерело: узагальнено авторами на основі [3, 4, 5, 6] 

 

Так, одні вчені антикризове управління розглядають як управління 

підприємством в умовах загального кризового стану економіки, інші ж 

розділяють думку про те, що це управління підприємством, яке безпосередньо 

перебуває на межі банкрутства; треті ж визначають дане поняття як управління 

підприємством в умовах кризи; останні ототожнюють категорію антикризового 

управління із заходами для запобігання появі кризових явищ в діяльності суб’єкта 

господарювання [2]. 

У жорстких, нестабільних умовах господарювання, підприємства 

кондитерської галузі шукають нові стратегії розвитку, напрями та засоби розвитку 

інноваційної діяльності. За результатами літературного огляду ми пропонуємо 

поділити напрями інноваційної діяльності підприємств кондитерської галузі на 
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такі типи: техніко-технологічні, які пов’язані з продукцією, що виробляється, 

впровадженням нових рішень у виробництво та технологіями; організаційні, які 

покликані змінювати систему управління та організацію процесу створення 

продукції або послуг [7]. За останні роки український кондитерський ринок зазнав 

значних змін. За словами Олександра Соколова, генерального директора компанії 

Pro-Consulting «… основними факторами негативного впливу на ринок були 

девальвація гривні, падіння купівельної спроможності населення, військовий 

конфлікт на сході України, а також закриття традиційних ринків збуту в країнах – 

членах СНД» [7].  

Ринок кондитерських виробів України є висококонцентрованим. Основними 

гравцями на українському ринку є: ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 

«Рошен», Корпорація «Бісквіт-шоколад», ТОВ «Шоколадна компанія «МиР», 

ТОВ «Шоколадна компанія «МиР», ПрАТ «Кондитерська Фабрика «АВК» м. 

Днiпро», ПАТ «Конті», ПрАТ «Монделіс Україна», ПАТ «Львівська 

Кондитерська Фабрика «Свiточ», ЗАТ «Житомирські ласощі», ПАТ 

«Полтавокондитер» (див. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Розподіл часток між учасниками кондитерського ринку України        

у 2019 р., %  [8] 

Надалі, для визначення кризового стану підприємств кондитерської галузі, 

проведемо експрес-діагностику фінансового стану підприємства на прикладі 

ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Протягом звітного періоду, 

підприємство знаходиться в стані легкої кризи, адже наявні короткочасні 

симптоми кризи, що проявляється в динаміці фінансової незалежності та 

результативності діяльності, ліквідності та ділової активності. Протягом 2017-

2019 років мало місце застосування використання стабілізаційної стратегії 

антикризового управління, що підтверджується динамікою отриманих 

результуючих коефіцієнтів. За показниками останнього звітного року ПрАТ 

«Київська кондитерська фабрика «Рошен» суттєво зменшила розвиток кризових 
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явищ, однак ймовірність погіршення існуючої ситуації висока. Для проведення 

дослідження було обрано метод дискрімінатного аналізу (див. табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Оцінка ефективності управління антикризовою стратегією ПрАТ «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен» за моделлю О. Терещенка 

Показники 2016 2017 2018 2019 2020 

cashflow/зобов’язання  -0,0001 0,0001 0,0010 -0,0007 0,0258 

валюта балансу/зобов’язання  2,456 2,961 4,037 5,321 3,102 

прибуток/валюта балансу  0,005 0,044 0,016 0,006 0,003 

прибуток/виручка від реалізації  0,008 0,118 0,044 0,017 0,011 

виробничі запаси/виручка від 

реалізації  

0,015 0,030 0,034 0,038 0,031 

виручка від реалізації/валюта 

балансу  

0,608 0,375 0,355 0,353 0,326 

ZTR 0,35 1,32 0,75 0,62 0,42 

Ймовірність банкрутства  Загроза 

банкрутст

ва 

Фінансова 

стійкість 

порушена 

Загроза 

банкрут

ства 

Загроза 

банкрут

ства 

Загроза 

банкрутст

ва 

Джерело: складено автором на основі розрахунків 

 

Згідно результатів експрес-діагностики, зроблено  висновок про 

використання підприємством стабілізаційної стратегії. Ефективні результати 

стратегія дала в останній звітній період, адже майже всі показники знаходяться у 

межах норми.  

Враховуючи можливі напрями, тип та глибину кризи, стадію життєвого 

циклу та можливості підприємства в межах стратегії стабілізації, ПрАТ «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен» перспективним є застосування заходів щодо 

оптимізації процесу управління дебіторською заборгованістю, а також 

удосконалення маркетингової політики. Застосування антикризових заходів в 

межах даних напрямів має за мету усунення проблемних аспектів діяльності 

підприємства, виявлених в ході фінансового, дискримінатного аналізу та експрес-

діагностики. В межах заходів удосконалення ефективності управління 

антикризовою стратегією ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 

запропоновано орієнтуватись на оптимізацію управління дебіторською 

заборгованістю. Управління дебіторською заборгованістю має стратегічний 

характер, адже процес збільшення дебетового сальдо балансу паралельно з 

погіршенням ситуації із пораненням боргів може призвести до зменшення 

кількості готівкових коштів, а також здійснювати тиск на грошові потоки 

підприємства. Для уникнення ймовірності виникнення такого стану потребує 

удосконалення процес планування, організації та контролю дебіторської 
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заборгованості з метою забезпечення її керованості та недопущення додаткових 

ризиків. Зважаючи на те, що ефективність управління дебіторською 

заборгованістю безпосередньо впливає на прибутковість підприємства, визначає 

дисконтну і кредитну політику для покупців, здійснимо більш детальний розгляд 

дебіторської заборгованості ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»  

(див. табл. 2). 

 Таблиця 2  

Дебіторська заборгованість ПрАТ «Київська кондитерська фабрика 

«Рошен», 2016-2019 рр. 

Найменування показника 2016 2017 2018 2019 2020 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги  

49016 67067 92001 71252 51544 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками:  

за виданими авансами  

0 0 0 0 0 

з бюджетом  0 2772 0 0 2951 

Інша поточна дебіторська заборгованість  4144 454 1279 2388 23330 

Джерело: розраховано за даними підприємства 

 

Як бачимо із таблиці в структурі дебіторської заборгованості підприємства в 

останньому звітному періоді валову частку займає торговельна дебіторська 

заборгованість, за розрахунками з бюджетом та інша поточна дебіторські 

заборгованості. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом не має 

перманентний характер.  Проаналізуємо питому вагу дебіторської заборгованості 

в загальній сумі оборотних активів підприємства, а також визначимо питому вагу 

її основних видів (табл. 3).  

 

Таблиця 3  

Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах ПрАТ «Київська кондитерська 

фабрика «Рошен», 2016-2018 рр. 

Роки Оборотні 

активи, 

тис. грн. 

Питома вага 

дебіторської 

заборгованості 

в оборотних 

активах, % 

Питома вага в дебіторській заборгованості, % 

заборгованості 

за товари, 

послуги 

заборгованості 

за 

розрахунками 

з бюджетом 

інша 

поточна 

заборгованість 

2016 60636 88 92 0 8 

2017 79236 89 95 4 1 

2018 102044 91 99 0 1 

2019 82630 89 97 0 3 

2020 92601 84 66 4 30 

Джерело: розраховано за даними підприємства 
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Таким чином, бачимо, що питома вага загальної суми дебіторської 

заборгованості протягом років в оборотних активах коливалась в межах 84-91 %, 

що свідчить про те, що підприємству необхідно змінювати політику кредитування 

своїх клієнтів. На таку динаміку могли вплинути наступні фактори: низька 

платоспроможність клієнтів, недотримання платіжної дисципліни, а також 

прорахунки підприємства в політиці взаємодії з дебіторами. Однак в останньому 

звітному році ситуація змінилась: торговельна дебіторська заборгованість 

зменшилась на 31%, однак суттєво зросла частка іншої поточної заборгованості ( 

3 % до 30%).  

Враховуючи отриманні результати, в рамках стабілізаційної стратегії для 

ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за цільові орієнтири 

запропоновано два сценарії: консервативна політика ‒ досягнення галузевих 

граничних значень оборотності та терміну погашення дебіторської заборгованості 

як основних показників ефективності управління дебіторською заборгованістю; 

помірна – як виявлення раціонального з позицій інтересів підприємства та 

контрагентів періоду інкасації заборгованості. Реалізація консервативної  

політики передбачає застосування тих заходів, що дозволять скоротити період 

інкасації дебіторської заборгованості до 45 днів та збільшити кількість обертів до 

8. При застосуванні даного комплексу заходів в стратегічній перспективі 

передбачається зменшення дебіторської на 20 %. В той же час, варто вказати, що 

особливістю кондитерської галузі є жорстка конкуренція, яка вимагає 

використання широко спектру заходів конкурентної боротьби, у т.ч. і шляхом 

застосування більш м’якої політики кредитування контрагентів. Зокрема, такі 

висновки дозволяє зробити порівняння показників ефективності управління 

дебіторською заборгованістю конкурентів підприємства бази апробації (ПрАТ 

«Кондитерська Фабрика «АВК» м. Днiпро» та ПАТ «Львівська Кондитерська 

Фабрика «Свiточ») (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Порівняння показників управління дебіторською заборгованістю 

конкурентів ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 

 2016 2017 2018 2019 

ПрАТ «Кондитерська Фабрика «АВК» 

Середньорічна дебіторська 

заборгованість, тис. грн.  

110438,5 189391,5 271165 318493,

5 

Період погашення, дні  128 157 119 128 

Частка дебіторської заборгованості у 

виручці  

0,36 0,44 0,33 0,35 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості  

2,81 2,29 3,03 2,82 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

 

252 

ПАТ «Львівська Кондитерська Фабрика «Свiточ» 

Середньорічна дебіторська 

заборгованість, тис. грн.  

82937 285712,5 546314 604445,

5 

Період погашення, дні  22 44 86 94 

Частка дебіторської заборгованості у 

виручці  

0,06 0,12 0,24 0,26 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості  

16 9 4 3,8 

Джерело: розраховано за даними підприємства 

 

Як видно із табл. 4, наразі конкуренти не досягають нормативів галузі серед 

показників управління дебіторською заборгованістю. Однак ПАТ «Львівська 

Кондитерська Фабрика «Свiточ» в своїй діяльності використовувала більш 

жорстку політику щодо роботи з дебіторами, завдяки якій підприємство виходило 

на нормативні значення оборотності та періоду погашення. Спад ефективності 

управління дебіторською заборгованістю даного суб’єкта господарювання 

пояснюється впливом зовнішніх факторів та переходом на більш помірну 

політику. ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» пропонується 

використання факторингу, який надасть можливість без зміни договірних термінів 

оплати зменшити суму дебіторської заборгованості підприємства. Запровадження 

даного інструменту, враховуючи його результативність, пропонується на 

середньострокову перспективу. Для факторингового фінансування рекомендовано 

використовувати банківську послугу АТ «Укрсоцбанк». Дебіторська 

заборгованість ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на кінець 2019 

року становила 77825 грн., оборотність – 3,42, період інкасації – 105 днів. Згідно 

договору факторингу резерв сумнівних боргів становить 30 %, аванс 

підприємству – 70 %, разова комісія банку при видачі авансу – 3,5 %, ставка банку 

на операцію факторингу – 21 %. Розрахунок доходів від впровадження даного 

заходу та наведено в табл. 5.  

Таблиця 5  

Доходи від впровадження факторингу на ПрАТ «Київська кондитерська 

фабрика «Рошен» 
Показник Результат, тис. 

грн. 

Дебіторська заборгованість  77825 

Резерв сумнівних боргів  23348 

Комісія  2724 

Дохід до сплати відсотків  51754 

Оплата відсотків факторингу  3175 

Загальна сума доходу від факторингу  48578 

Загальна вартість оплати факторингу (вартість операційного циклу)  5899 

Повна вартість використання факторингу  20191 

Ефективність факторингу, %  41,6 % 

Джерело: складено авторами на основі розрахунків 
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Отже, для використання банківської послуги факторингу в рамках 

управління дебіторською заборгованістю підприємство має виділити 20191 тис. 

грн., при цьому ефективність такого вкладу оцінена в 41,6 %. 

Висновки. Таким чином, запропоновані заходи дозволять ПрАТ «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен» зменшити дебіторську заборгованість на 70 % без 

зміни періоду інкасації в договірних умовах з контрагентами. Завдяки даному 

інструменту м’якої політики, підвищиться оборотність дебіторської 

заборгованості до 6,08 оборотів та зменшиться період повернення дебіторської 

заборгованості до 59 днів, і як наслідок, покращаться показники ефективності 

управління дебіторською заборгованістю. Також пришвидшиться оборотність 

оборотних активів на 59,1 % та зменшиться період їх оборотності на 37,3 %. 

Підприємство зможе одержати дохід в сумі 48578 тис. грн., тобто збільшити суму 

чистого доходу на 18,7 %. При цьому за рахунок використання даної системи 

ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» зможе зменшити частку 

дебіторської заборгованості у чистому доході на 43,7 % та отримувати на 111,1 % 

більше чистого доходу. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ 

ЦІННОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

Анотація. У статті проведено дослідження ролі професійної етики у 

трансформації системи цінностей державного службовця. Визначено, що в 

процесі побудови правової, демократичної, соціальної держави зростає значимість 

моральної складової діяльності державних службовців, яка стає важливим 

елементом формування довіри й партнерських відносин між громадою та владою, 

вагомим важелем запобігання корупції, ресурсом управління професійною 

діяльністю, чинником стимулювання високого професіоналізму. 

З’ясовано, що істотну роль у формуванні етики державної служби зіграли 

історичні реалії формування державної служби в тій або іншій країні. Вони 

робили етичні вимоги конкретнішими, обумовленими історичними реаліями цієї 

країни.  

Відмічено, що сучасна професійна етика державного службовця базується на 

усвідомленні професійного призначення і тісно пов’язана з увагою до проблеми 

особистісних вимірів як індивіда, так і професіонала. Моральні цінності 

особистості допомагають державним службовцям зорієнтуватись в тому, яку 

поведінку на службі слід вважати припустимою, а яку ні. У процесі ж професійної 

діяльності виникають вже специфічні норми взаємодії, ціннісні орієнтації, 

відносини. Професійна етика фіксує інституційну свідомо сформовану систему 

професійно-етичних цінностей, принципів і норм, які відображаються у 

свідомості державних службовців, орієнтують і регулюють їх відносини, 

діяльність у сфері державної служби та механізми підтримки професійно-етичної 

складової державної служби. 

Акцентовано увагу, що з демократизацією суспільства, з появою нових 

соціальних викликів формується потреба переосмислення цінностей 

управлінського середовища виходячи з пріоритетного статусу людини в соціумі. 

https://doi.org/
mailto:samsonova_v@nubip.edu.ua
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Ціннісно-нормативна модель як на рівні державного управління в цілому, так і на 

рівні державних службовців має складатись із зосереджених навколо місії 

професії цінностей, принципів, необхідних для професійної діяльності моральних 

якостей та норм і стандартів поведінки державних службовців.  

Результати дослідження дозволяють стверджувати, що від ціннісних основ 

державно-управлінської діяльності, етичної обґрунтованості прийняття 

професійних рішень, моральних якостей та цінностей державних службовців, 

рівня їх етичної культури залежить ступінь довіри до владних структур, 

націленість діяльності органів державної управління на побудову демократичної 

держави, реалізацію принципів прозорості, дотримання прав людини та 

соціальної справедливості. 

Ключові слова: державний службовець, мораль, професійна етика, цінності, 

етична поведінка, етичний кодекс. 
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THE PLACE AND ROLE OF PROFESSIONAL ETHICS IN THE 

TRANSFORMATION OF THE CIVIL SERVANTS 'VALUE SYSTEM 

 

Abstract. Study of the role of professional ethics in the transformation of the value 

system of civil servants was conducted in the article. It is determined that in the process 

of building a legal, democratic, social state, the importance of the moral component of 

the activities of civil servants increases. This becomes an important element of building 

trust and partnership between the community and the government, a significant lever in 

preventing corruption, a resource for managing professional activities, a factor in 

stimulating high professionalism. 

It was found that the historical realities of the formation of the civil service in a 

country played a significant role in shaping the ethics of the civil service. They made 

ethical requirements more specific, due to the historical realities of this country. 

It is noted that the modern professional ethics of a civil servant is based on the 

awareness of professional purpose and is closely related to the attention to the problem 

of personal dimensions of both the individual and the professional. Moral values of the 

individual help civil servants to orient themselves in what behavior in the service should 

be considered acceptable and what should not. In the process of professional activity 

there are already specific norms of interaction, value orientations and relations. 

mailto:samsonova_v@nubip.edu.ua
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Professional ethics captures the institutional consciously formed system of professional 

and ethical values, principles and norms that are reflected in the minds of civil servants 

guide and regulate their relations, activities in the civil service and mechanisms to 

support the professional and ethical component of civil service. 

Emphasis is placed on the fact that with the democratization of society, with the 

emergence of new social challenges, there is a need to rethink the values of the 

management environment based on the priority status of man in society. The value-

normative model both at the level of public administration as a whole and at the level of 

civil servants should consist of the values, principles necessary for professional activity 

of moral qualities and norms and standards of behavior of civil servants centered on the 

mission of the profession. 

The results of the study suggest that the degree of trust in government depends on 

the values of public administration, ethical validity of professional decisions, moral 

qualities and values of civil servants, the level of their ethical culture, the focus of 

public administration on building a democratic state, implementing the principles of 

transparency, respect for human rights and social justice. 

Keywords: civil servant, morality, professional ethics, values, ethical behavior, 

code of ethics 

 

Постановка проблеми. Визначення ролі професійної етики державного 

службовця у формуванні його системи цінностей є актуальною проблемою 

наукових пошуків багатьох дослідників, оскільки постійно виникає потреба у 

вивченні системи складових професійної етики, як одного з найважливіших 

чинників, що впливають на ефективність роботи державної служби.  

Ціннісні орієнтації, які формує професійна етика у державного службовця, 

базуються на ціннісній системі суспільства та кардинально впливають на 

становлення, функціонування та розвиток держави та її інститутів. Відомим є 

факт, що суспільна довіра до державних службовців є фундаментальною умовою 

ефективного державного управління, а моральні стандарти поведінки державних 

службовців стають основоположним фактором, що саме і визначає якість та 

ефективність державного управління.  

Державна політика буде підтримуватися й позитивно сприйматися лише в 

тому випадку, коли цінності, закладені в її основу, збігаються із суспільними та 

індивідуальними цінностями дійових осіб і цільових груп політики [1]. У зв'язку з 

цим, аналіз проблем, що стосуються впливу професійної етики на формування 

системи цінностей державних службовців видається вкрай актуальним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти дослідження 

проблем професійної етики державного службовця та результати аналізу етичних 

основ державної служби представлені у роботах зарубіжних науковців                
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Дж. Боумена, С. Гілмана, Г. Колбеча, Т. Купера, С. Л’юіса, Дж. Перрі,                

Дж. Планта, Дж. Рора, Дж. Свари та ін. й провідних вітчизняних вчених                

Т. Е. Василевської, В. М. Князєва, Г. Б. Марушевського, М. І. Рудакевич,               

В. О. Саламатова та ін. Проблемам формування системи цінностей державної 

політики присвячені праці В. Парсонса, Д. Істона, Х. Леунг, Д. Стоун та ін. Проте, 

на нашу думку, не до кінця розробленими є засади визначення, формування й 

поділяння цінностей державними службовцями в процесі організації професійної 

діяльності. 

Мета статті – виявити місце і роль професійної етики у трансформації 

системи цінностей державного службовця. 

Виклад основного матеріалу. Виділення особливих професійно-етичних 

настанов, в яких загальнолюдські принципи моралі конкретизуються відносно тієї 

чи іншої спеціалізованої діяльності, зумовлено низкою факторів: 

- своєрідністю місця та діяльності представників професії, сфери діяльності 

в суспільстві; 

- специфікою відносин, що складаються в процесі цієї діяльності; 

- підвищеними моральними вимогами, особливою напруженістю, 

складністю реалізації етичних норм у певних професіях, сферах діяльності [2]. 

Названі умови мають визначальне значення і для діяльності осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Так: 

-     державні управлінці займають специфічне місце в суспільстві, вони 

реалізують державну управлінську діяльність і державно-владні повноваження; 

-      у професійній діяльності державних управлінців складаються особливі 

відносини з громадянами, які в умовах демократії вибудовуються на засадах 

служіння представників державного апарату народові, інтересам громадян. Для 

побудови відносин усередині професійної групи державних службовців 

кардинальне значення має принцип ієрархії; 

-      підвищені моральні вимоги в державному управлінні зумовлені: 

розпорядженням значними матеріальними цінностями, людськими ресурсами; 

безпосереднім впливом на життя конкретних людей; існуванням ризику, 

непередбаченості в діяльності, поєднанням формально-процедурних 

регламентацій діяльності з можливістю прийняття вольових суб’єктивних рішень, 

імовірним творчим характером праці [3]. 

Ці чинники призводять до виникнення особливих етичних дилем у діяльності 

та відносинах державних управлінців (дотримання державної таємниці, протидії 

корупційним діянням, збереження конфіденційної інформації громадян, 

політичної неупередженості державних службовців, обмеження частини 

політичних, природних прав державних управлінців тощо). 

Подолання    вище    зазначених   дилем   на  засадах  дотримання  принципів 
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 моральності вимагає від державного службовця усвідомлення та поділяння 

системи етичних цінностей, дотримання принципів і норм професійної етики. 

Дослідники відзначають, що цінності у сфері державного управління: 

- є формою морально-етичної орієнтації та мотивації людей; 

- визначають межі альтернатив державного розвитку в контексті 

співвідношення цілей та засобів, тим самим виступаючи фундаментом 

конституційно-правового регулювання; 

- зумовлюють можливості формування тієї чи іншої комунікації між 

елітарними та неелітарними прошарками, і як наслідок, внутрішньої 

інтеграції/дезінтеграції держави та суспільства; 

- здатні справляти соціалізуючий вплив на різні прошарки населення та 

бути основою й каналом передачі досвіду у сфері державного регулювання, 

оскільки втілюються в традиціях та звичаях суспільства, стереотипах та 

стандартах управлінської діяльності; 

- виступають інструментом організації професійної діяльності в критичних, 

форс-мажорних умовах завдяки своїй орієнтуючій, позаситуаційній природі [2]. 

Професійна етика державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування являє собою сукупність моральних правил поведінки, за 

допомогою яких можна оцінити їх діяльність з точки зору таких цінностей, як 

справедливість, доброчесність, сумлінність, гідність, лояльність, толерантність, 

відповідальність, професіоналізм тощо. Професійна етика даної категорії 

посадових осіб ґрунтується на усвідомленні професійного призначення системи 

етичних цінностей, принципів і норм, які відображаються у свідомості державних 

службовців, орієнтують і регулюють їх відносини, діяльність у сфері державного 

управління. 

Етична поведінка державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування ґрунтується на принципах державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування, визначених Законами України «Про державну 

службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також загальних 

вимогах до поведінки цих осіб, визначених Законом України «Про запобігання 

корупції», а до 2015 р. – Законом України «Про правила етичної поведінки». 

Закон України «Про державну службу» визначає такі принципи роботи державної 

служби: верховенства права; законності; професіоналізму; патріотизму; 

доброчесності; ефективності; забезпечення рівного доступу до державної служби; 

політичної неупередженості; прозорості; стабільності [4]. 

Закон України «Про правила етичної поведінки» визначав керівні норми 

поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, під час виконання ними службових повноважень та порядок 

притягнення їх до відповідальності за порушення таких норм [5]. До основних 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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правил етичної поведінки відносились: законність; пріоритет інтересів; політична 

неупередженість; толерантність; об’єктивність; компетентність і ефективність; 

формування довіри до влади; конфіденційність; утримання від виконання 

незаконних рішень чи доручень; недопущення конфлікту інтересів; запобігання 

одержанню неправомірної вигоди або дарунка (пожертви); декларування майна, 

доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру. 

Порушення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, визначених правил етичної поведінки, тягнуло за 

собою дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну 

відповідальність з урахуванням особливостей правового статусу таких осіб, 

визначених Конституцією і законами України.  

Даний Закон України втратив чинність після прийняття Закону України «Про 

запобігання корупції» [6]. А визначені ним правила етичної поведінки дещо 

трансформовано та виділено в окремий розділ. Норми Закону України «Про 

запобігання корупції» також зобов’язують осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, під час виконання своїх 

службових повноважень  неухильно дотримуватись вимог закону та 

загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з 

громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 65 також 

затверджено Правила етичної поведінки державних службовців, які регулюють 

моральні засади діяльності державних службовців та полягають у дотриманні 

принципів етики державної служби [7]. Державні службовці у своїй діяльності 

керуються принципами етики державної служби, що ґрунтуються на положеннях 

Конституції України, законодавства про державну службу та запобігання 

корупції, а саме: служіння державі і суспільству; гідної поведінки; доброчесності; 

лояльності; політичної нейтральності; прозорості і підзвітності; сумлінності. 

Узагальнення стандартів етичної поведінки державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування, якими вони зобов’язані керуватися під 

час виконання своїх посадових обов’язків на основі положень Конституції 

України, законодавства про державну службу, службу в органах місцевого 

самоврядування, у сфері запобігання корупції і спрямовані на зміцнення 

авторитету державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, 

репутації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а 

також на забезпечення інформування громадян про норми поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно них, знайшли 

відображення у Наказі Національного агентства України з питань державної 

служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» [8].  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1654
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18?find=1&text=%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8#w2_16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Формою публічного проголошення правил і стандартів поведінки, яких 

очікує від службовця колектив, громадяни, суспільство є етичний кодекс. Ним 

регулюють моральне середовище при виконанні професійних обов’язків, надаючи 

або обмежуючи можливість ініціативи та забезпечують відкритість і прозорість 

діяльності державного службовця [9]. Залежно від домінуючих засобів впливу 

кодекси мають різні назви. Це можуть бути етичні кодекси, кодекси поведінки, 

кодекси честі, стандарти чи правила етичної поведінки тощо. Проте, хочемо 

наголосити, що саме етичний кодекс є комплексом професійно-етичних 

цінностей, принципів, норм, стандартів поведінки, що приписуються до 

виконання. В етичних кодексах державних службовців обов’язково фіксуються 

цінності, задаються орієнтири для етичного самовдосконалення представників 

державного управління. 

Етичний кодекс має заповнювати прогалину між абстрактними приписами 

законодавства, які є загальними принципами поведінки, та конкретними 

рекомендаціями й правилами поведінки в повсякденно виникаючих ситуаціях. Він 

має зменшувати ступінь невпевненості та давати поради відносно того, куди має 

звертатись працівник, коли така складна ситуація виникає. Етичний кодекс 

повинен ще більше передбачати конкретні моделі поведінки державного 

службовця в ситуації, що може призвести до до порушення моральних норм та 

корупційних проявів [10].  

Нині в Україні роль професійно-етичних кодексів в державному управлінні 

відіграє Закон України «Про запобігання корупції», а у державної служби – 

«Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування», затверджені Наказом Національного агентства 

України з питань державної служби. 

Зважаючи на вище проаналізовану нормативну базу, яка визначає етичні 

засади роботи вітчизняних державних службовців, можемо сказати, що у діючих 

нормативних актах йдеться мова про принципи роботи державної служби як 

механізму, в якому людина є лише елементом і має дотримуватись визначених 

правил етичної поведінки при виконанні службових обов’язків. І жодного слова 

про цінності конкретних осіб – державних службовців. 

Для порівняння – один із небагатьох світових прикладів інституалізації 

цінностей державних службовців – нормативна база, що визначає діяльність 

шведських державних установ. Так, у Швеції діє орган з питань базових 

цінностей, що займається їх формуванням, імплементацією на усіх рівнях 

державних агенцій та формуванням загальної культури, що запобігає появам 

корупції серед державних службовців – Рада з базових цінностей, головним 

завданням якої є зміцнення та вдосконалення знань державних службовців та 

формування поваги до базових цінностей державного сектора, якими є: 
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демократія; законність; об’єктивність; свобода думки; повага до прав людини, 

свободи та гідності; ефективність та слугування. 

Деякі подібні цінності були окреслені в керівних нормах поведінки осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

визначених Законом України «Про правила етичної поведінки», проте, як вже 

зазначалося, цей закон втратив чинність 26 квітня 2015 р. у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про запобігання корупції», проте, цей доволі прогресивний 

новий закон так і не спромігся поставити людину до центру українського 

державного всесвіту. 

Якщо порівняти базові цінності державного сектора Швеції із 

вищенаведеними принципами роботи української державної служби, то можемо 

спостерігати такі відмінності: 

-    у Швеції йдеться про цінності службовців, тобто конкретних осіб, в 

українському законі – про принципи роботи служби як механізму, в якому 

людина є лише гвинтиком; 

-    серед цінностей шведських державних службовців двічі згадується 

свобода, тоді як у вітчизняній нормативній базі, що регулює етичний базис 

діяльності державної служби, вочевидь, замінює патріотизм; 

-    серед вітчизняних принципів присутнє служіння народові України та 

територіальній громаді, яке трактується як захист публічних інтересів, тоді як 

серед цінностей шведських держслужбовців присутнє «служіння» насамперед, 

інтересам кожного громадянина [11].  

Хотілося б ще зазначити, що базові цінності є несумісними з корупцією в 

будь-якій формі. А високий рівень усвідомлення базових цінностей формує 

професійну культуру, яка бореться із корупцією на робочому місці. Одним 

словом, вважаємо, що наразі, як ніколи варто спрямувати зусилля на зміцнення та 

вдосконалення знань державних службовців та формування поваги до базових 

цінностей державного сектора. 

Зважаючи на те, що цінності відображають те, що є важливим, цінується, до 

базових цінностей демократично орієнтованого державного управління можна 

віднести життя та гідність людини, повага до неї, справедливість, солідарність 

тощо. Для державних службовців система цінностей ґрунтується в першу чергу на 

національних інтересах. Система національних інтересів також являє собою 

багато параметричну ціннісну теорію, яка відображає в узагальненому вигляді 

потреби суспільства та держави, цілі державного управління і, відповідно, 

критерії оцінки його ефективності. 

Національні інтереси охоплюють три взаємопов’язані рівні в системі 

цінностей державного управління: мегарівень (універсальні цінності); 

макрорівень (функціонально-операційні цінності); мікрорівень (принципи 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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найпоширеніших зразків поведінки). Цінності мега- і макрорівнів безпосередньо 

відображаються у змісті національних інтересів України і реалізуються через 

професійну поведінку державних службовців у рамках парадигми ціннісно-

орієнтованого управління [3]. 

 

Таблиця 1  

Система цінностей державного управління через призму 

національних інтересів 

Мегарівень Макрорівень Мікрорівень 

Універсальні цінності Функціонально-

операційні цінності 

Принципи найпоширеніших зразків 

поведінки 

- повага людської 

гідності 

- свобода 

- демократія 

- рівність 

- верховенство права 

- права людини 

- духовність 

- патріотизм 

- законність 

- прозорість та 

відкритість 

- підзвітність 

- ефективність 

- відповідальність 

 

- єдність інтересів 

- субсидіарність 

- пропорційність 

- згуртованість 

- адекватність 

- інновативність 

- поєднання позитивного і 

негативного зворотного зв’язку 

- самоуправління 

Джерело: складено за [3] 

 

Погоджуємось з думкою колективу вчених [2], що принцип служіння 

народові є смисловим ядром, навколо якого має вибудовуватися система 

ціннісних орієнтацій державних управлінців. Домінуючі цінності державної 

служби залежно від її місії представлено у таблиці 2. 

 

Таблиця 2  

Система цінностей державного управління залежно від  

місії державної служби 

Місія державної 

служби 

Державна служба як 

служіння 

Державна служба як надання послуг 

 

 

Домінуючі 

цінності 

- громадянськість 

- рівність 

- представництво 

- відповідальність 

- нейтральність 

- орієнтація на користувача 

- ефективність 

- змагальність 

- менеджеризм 

- гнучкість 

- ініціативність 

- партнерство 

Джерело: складено за [2] 

 

У    формуванні    ціннісно-нормативної    моделі    особистості    державного  
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службовця, забезпеченні його доброчесної поведінки вага особистих професійно-

етичних якостей професіоналів є дуже значною. 

Цінності та принципи державного управління конкретизуються на 

особистісному рівні державного службовця у вимозі дотримуватися певних 

професійно-етичних норм, які вказують, як мають діяти представники державного 

управління, щоб їх поведінка відповідала їх суспільно-правовому статусу [12]. 

Оскільки професійна діяльність державних управлінців налаштована на 

виконання визначених професійних функцій, вона потребує від державного 

службовця наявності певних якостей, які необхідні для його продуктивної 

діяльності. До таких якостей та характеристик морального та професійно-

етичного аспекту належать бажання приносити користь суспільству, відданість 

ідеалам демократії, законослухняність, патріотизм, свобода та гідність, політична 

неупередженість бюрократії, професіоналізм, повага до прав людини, 

доброзичливість, схильність до взаємодопомоги та співробітництва, 

толерантність, працелюбність, відповідальність, сумлінне ставлення до своїх 

обов’язків, непідкупність, принциповість, вимогливість, справедливість, чесність, 

стриманість, урівноваженість, коректність і ввічливість, скромність в особистому 

житті, відчуття професійної честі та професійної гідності тощо. 

Професіоналізація через професійну етику впливає на ціннісний світ, на 

установки працівників; через формування особистості професіонала реалізує й 

більш широкі впливи на моральні цінності суспільства [3].  

Однією з важливих професійно-етичних вимог до державного управлінця є 

вимога відповідального ставлення до професійної діяльності, а саме 

відповідальність за додержання специфічних професійних норм, що регулюють 

поведінку державного службовця.  

Крім професійної відповідальності, значну роль у професійному житті 

державного службовця мають відігравати професійна честь – оцінка значущості, 

зовнішнє суспільне визнання дій та здобутків державного службовця, що 

виявляється в суспільному авторитеті, і професійна гідність – самооцінка 

державним службовцем своєї професійної діяльності, внутрішня впевненість у 

власній цінності як професіонала, почуття самоповаги до власних професійних 

надбань. 

Досить вагомою професійно-етичною рисою державного управлінця має 

бути толерантність, яка має проявлятися саме в процесі служіння інтересам 

народу, тобто з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людей, 

об’єднань громадян, інших юридичних осіб; не проявляти свавілля або 

байдужість до їхніх правомірних дій та вимог; сприймати інших людей в їх 
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інакшості; визнавати за цими людьми права на самобутнє існування; 

утримуватись від  агресії  та мати терпимість до ідей, звичок, норм поведінки, які  

не подобаються або викликають неприязнь.  

Ціннісно-нормативна модель державного службовця має включати в себе й 

низку професійно-етичних норм, зокрема державні службовці повинні сумлінно, 

компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки; 

бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури 

спілкування (не допускати підвищеної інтонації, використання нецензурної 

лексики); запобігати виникненню конфліктів у стосунках; проявляти ініціативу, а 

також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії 

та рішення. Виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, 

незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-

яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних 

осіб, громадських і релігійних організацій. 

Виконання покладених на посадову особу професійних функцій у межах 

професійної діяльності потребує від особи наявності певних якостей. До переліку 

моральних і професійно-етичних якостей державного службовця варто зарахувати 

постійне самовдосконалення, яке пов’язується з динамічністю процесів у всіх 

сферах державного управління та суспільного життя країни, а також з 

необхідністю професійного зростання державного службовця як професіонала та 

фахівця своєї справи. Дотримання та розвиток вищезазначених професійних 

якостей та цінностей державним службовцем забезпечить довіру суспільства до 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.  

Висновки. Підсумовуючи викладене, ще раз зазначимо, що подолання 

етичних дилем професійної діяльності державного службовця має здійснюватись 

на засадах дотримання принципів моральності і вимагає від нього усвідомлення та 

поділяння системи етичних цінностей, дотримання принципів і норм професійної 

етики. У формуванні ціннісно-нормативної моделі особистості державного 

службовця, забезпеченні його доброчесної поведінки вага особистих професійно-

етичних якостей професіоналів є дуже значною. 

Цінності та принципи державного управління конкретизуються на 

особистісному рівні державного службовця у вимозі дотримуватися певних 

професійно-етичних норм, які вказують, як мають діяти представники державного 

управління, щоб їх поведінка відповідала їх суспільно-правовому статусу, а 

ціннісно-нормативна модель як на рівні державного управління в цілому, так і на 

рівні державних службовців має складатись із зосереджених навколо місії 

професії цінностей, принципів, необхідних для професійної діяльності моральних 

якостей та норм і стандартів поведінки державних службовців.  
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НОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР, ЯК НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ 

ІСНУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

Анотація. Необхідність виправлення помилок, зроблених у процесі 

конституційного становлення Української держави, є нагальною потребою. 

Політичні сили пропонують різноманітні варіанти проведення конституційної 

реформи в Україні. Вони включають в себе як зміну об’єму повноважень органів 

влади, так і різні способи оновлення Основного Закону, не виключаючи 

ухвалення цілковито нового документу. Тотальне недотримання Конституції 

України суб’єктами влади привели державу та суспільство до системної кризи, з 

якої існує лише один вихід - ухвалення нової редакції Конституції України та 

формування усіх органів державної влади і місцевого самоврядування на новій 

конституційній основі. 

Сьогодні провести успішну конституційну реформу без широкого 

громадського обговорення та безпосередньої участі політично незаангажованих 

експертів-конституціоналістів неможливо. Адже саме громадяни мають 

сформувати суспільне замовлення на нову Конституцію. Україна потребує нового 

суспільного договору між громадянами, закріпленого новою редакцією 

Конституції. Суспільний Договір як комплекс принципів та правил співжиття у 

суспільстві – це справа самого громадянського суспільства, а влада – лише 

система забезпечення захисту та реалізації інтересів суспільства. Нову редакцію 

Конституції має створити громадянське суспільство через своїх повноважних 

представників, які беруть на себе виконання політичних функцій у державі, і 

мусять їх дотримуватися. Усвідомлення цього змушує вважати, що вихід з 

конституційної кризи можливий лише за умови ухвалення нової Конституції як 

реалізації установчої влади народу на основі принципу верховенства права. 

Також, є альтернатива  прийняття до існуючої Конституції доповнення у вигляді 

політико-правового документа, яким буде Хартія з прав людини на зразок 

аналогічного документу, який існує в ЄС. Але обмежитись тільки цим неможливо, 

хоча в Хартії можна передбачити і кодифіковану частину у вигляді статей як у 

https://doi.org/
https://orcid.org/0000-0001-7505-401X
https://orcid.org/0000-0001-7505-401X


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

 

269 

конституції з класичною будовою. Мається на увазі саме будова статей, в яких 

буде гіпотеза, диспозиція та санкція. Також, можна буде передбачити і частину, 

яка буде основана на прецеденті. Так як час не стоїть на місці, передбачити все 

неможливо, у зв’язку з виникненням нових відношень, які повинні регулюватися 

в рамках правових норм.  Іншими словами, Конституція може бути прийнята на 

основі Нового Суспільного Договору, Національної Хартії з прав людині та 

громадянина, в кодифікованому вигляді, та Національного Кодексу етичної 

поведінки громадян. Такі документи будуть направлені на посилення ролі 

громадянського суспільства. 

Ключові слова: Суспільний Договір, Публічний  Договір, Новий Суспільний 

договір, Конституції, громадянське суспільство. 
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THE NEW SOCIAL CONTRACT AS AN URGENT NEED FOR THE 

EXISTENCE OF INDEPENDENT UKRAINE 

 

Abstract. The need to correct the mistakes made in the process of constitutional 

formation of the Ukrainian state is an urgent need. Political forces offer various options 

for constitutional reform in Ukraine. They include both a change in the scope of 

authority of the authorities and various ways to update the Basic Law, without 

excluding the adoption of a completely new document. Total non-compliance with the 

Constitution of Ukraine by the authorities has led the state and society to a systemic 

crisis, from which there is only one way out - the adoption of a new version of the 

Constitution of Ukraine and the formation of all state and local authorities on a new 

constitutional basis. 

Today, it is impossible to carry out a successful constitutional reform without a 

broad public discussion and the direct participation of politically neutral constitutional 

experts. After all, it is the citizens who must form a public order for a new Constitution. 

Ukraine needs a new social contract between citizens, enshrined in the new version of 

the Constitution. The Social Contract as a set of principles and rules of coexistence in 

society is a matter of civil society itself, and power is only a system of ensuring the 

protection and realization of the interests of society. The new version of the 

Constitution should be created by civil society through its authorized representatives, 

who assume the performance of political functions in the state and must abide by them. 

Awareness of this leads us to believe that a way out of the constitutional crisis is 
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possible only if the new Constitution is adopted as the implementation of the constituent 

power of the people on the basis of the rule of law. Also, there is an alternative to 

adopting an amendment to the existing Constitution in the form of a political and legal 

document, which will be the Charter of Human Rights like a similar document that 

exists in the EU. But it is impossible to limit oneself to this, although the Charter can 

provide for a codified part in the form of articles as in the constitution with a classical 

structure. This refers to the structure of the articles, which will be a hypothesis, 

disposition and sanction. Also, it will be possible to provide a part that will be based on 

precedent. Since time does not stand still, it is impossible to predict everything, due to 

the emergence of new relationships, which must be governed by law. In other words, 

the Constitution can be adopted on the basis of the New Social Contract, the National 

Charter of Human and Civil Rights, in codified form, and the National Code of Ethical 

Conduct for Citizens. Such documents will be aimed at strengthening the role of civil 

society. 

Keywords: Social Contract, Public Contract, New Social Contract, Constitutions, 

civil society. 

 

Постановка проблеми. Необхідність виправлення помилок, зроблених у 

процесі конституційного становлення Української держави, є нагальною 

потребою. Політичні сили пропонують різноманітні варіанти проведення 

конституційної реформи в Україні. Вони включають в себе як зміну об’єму 

повноважень органів влади, так і різні способи оновлення Основного Закону, не 

виключаючи ухвалення цілковито нового документу. Тотальне недотримання 

Конституції України суб’єктами влади привели державу та суспільство до 

системної кризи, з якої існує лише один вихід - ухвалення нової редакції 

Конституції України та формування усіх органів державної влади і місцевого 

самоврядування на новій конституційній основі.  

Сьогодні провести успішну конституційну реформу без широкого 

громадського обговорення та безпосередньої участі політично незаангажованих 

експертів-конституціоналістів неможливо. Адже саме громадяни мають 

сформувати суспільне замовлення на нову Конституцію. Україна потребує нового 

Суспільного Договору між громадянами, закріпленого новою редакцією 

Конституції. Суспільний Договір, як комплекс принципів та правил співжиття у 

суспільстві, – це справа самого громадянського суспільства, а влада – лише 

система забезпечення захисту та реалізації інтересів суспільства. Нову редакцію 

Конституції має створити громадянське суспільство через своїх повноважних 

представників, які беруть на себе виконання політичних функцій у державі, і 

мусять їх дотримуватися. Усвідомлення цього змушує вважати, що вихід з 

конституційної кризи можливий лише за умови ухвалення нової Конституції як 
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реалізації установчої влади народу на основі принципу верховенства права. 

Також, є альтернатива  прийняття до існуючої Конституції доповнення у вигляді 

політико-правового документа, яким буде Хартія з прав людини на зразок 

аналогічного документу, який існує в ЄС. Але обмежитись тільки цим неможливо, 

хоча в Хартії можна передбачити і кодифіковану частину у вигляді статей як у 

конституції з класичною будовою. Мається на увазі саме будова статей, в яких 

буде гіпотеза, диспозиція та санкція. Також, можна буде передбачити і частину, 

яка буде основана на прецеденті. Так як час не стоїть на місці, передбачити все 

неможливо, у зв’язку з виникненням нових відношень, які повинні регулюватися 

в рамках правових норм.  Іншими словами, Конституція може бути прийнята на 

основі Нового Суспільного Договору, Національної Хартії з прав людині та 

громадянина, в кодифікованому вигляді, та Національного Кодексу етичної 

поведінки громадян. Такі документи будуть направлені на посилення ролі 

громадянського суспільства. 

Мета статті. розкрити концептуальні засади Нового Суспільного Договору, 

який вкрай необхідний для організації взаємодії держави та суспільства на 

сучасному етапі існування України, як правової незалежної держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою концепцій  

суспільного договору займались ще з давніх часів. Засновниками, яких були: 

Платон, Аристотель, Томас Гоббс, Джон Локк, Ж. -Ж. Руссо, Пауль Анри Гольбах. В 

наш час над компонентами концепції  Суспільного Договору працювали такі 

науковці сучасності: Аболіна Т.Г., Бакштановский В.І., Прилуцька А.Є.,Капустін 

Б.Г., Луман Н., Согомонов Ю.В., Шрейдер Ю.А. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі, в існуючих наукових 

джерелах та мас-медіа, застосовуються кілька назв, а саме: Суспільний  Договір та 

Публічний  Договір. Назва Суспільний  Договір  являється застарілою, хоча 

засновники теорії взаємодії держави та суспільства виклали свої концепції під 

такою назвою. Публічний Договір - більш сучасна назва. В часи заснування теорії 

суспільного договору такий документ не був формалізований у вигляді 

паперового документу. Теорія суспільного договору являла собою систему 

поглядів та принципів взаємодії влади та громадян в негласному вигляді, 

відповідно до існуючих звичаїв та традицій. Зараз використовують назву 

Публічний Договір, хоча  і Суспільний  Договір, якщо його формалізувати у 

вигляді документу, можна називати публічним, так як і основні дійові особи 

політичного процесу, і цілі, які вони намагаються досягти, є однакові. Таке 

тлумачення є вірним, тому що в цих документах застосовується однаковий 

понятійно-категорійний апарат. Тому, на перший погляд,  хоча різні назви, але ж 

при знайомстві зі змістом вказаних документів, можна зробити висновок  про  їх 

однаковість. Назва публічний договір стала популярною останнім часом завдяки 
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мас-медіа, але віддаючи шану засновникам договірної теорії, будемо 

використовувати назву суспільний договір.[1]  

Суспільний Договір повинен існувати безпосередньо як текст, на якому буде 

базуватися Конституція та інші закони. Суспільний Договір -  це не одноразовий 

текст угоди, це натуралізований інститут домовленостей і пере домовленостей 

громадян.  

З плином часу теорія суспільного договору зазнавала змін. Так в часи Гоббса 

теорія суспільного  договору являла собою ідеї авторитарної  монархії. Теорія  

Локка захищала ідеї ліберальної монархії. Суспільний договір Руссо базувався на 

ліберальному  республіканізмі. На сучасному етапі в Україні діє модель 

суспільних відносин, яку запропонував Руссо, але справжнього Суспільного 

Договору від оголошення незалежності в Україні фактично не існувало. 

Суспільний договір незалежної України був абстрактним, фіктивним і не 

відображав потреби Українського суспільства. Через це в нашій країні біля 25-ти 

років, після прийняття існуючої Конституції, накопичувалися протиріччя, що 

переповнили можливі межи існування.  

Референдум 1991 року констатував факт розпаду СРСР. Тому важко назвати 

суспільним договором і Конституцію 1996 року, яку ухвалили за одну ніч як 

компроміс між президентом Леонідом Кучмою та більшістю у Верховній Раді. 

Постає питання, яким чином народ приймав участь в укладанні такого договору. 

Не можна вважати Конституцію суспільним договором, якщо вона була прийнята 

не як Акт державності (установчий договір), а як закон, і не громадянами, а їх 

представниками  у Верховній Раді України 28 червня 1996 року. Хоча на той час 

текст Конституції України був одним із кращих в Європі. В ньому гарантувалися 

всі можливі права для кожного громадянина країни. Однак, час показав, що 

гарантовані права були тільки декларативні. Держава не змогла забезпечити 

реалізацію в повній мірі прав людини та громадянина, не через дефіцит 

політичної волі, а через нові економічні відносини, коли держава втратила важилі 

керування політичним процесом, через недостатню комунікацію між державними 

інституціями та громадянським суспільством, через зневагу громадської думки.   

В Україні укоренилася хибна політична традиція, яка виражається в тому, що 

коли політик обирається, то дає різноманітні обіцянки з урахуванням громадської 

думки, а після обрання, керується власними корисними мотивами при здійсненні 

повноважень. Хоча президент обирається прямим голосуванням, традиція 

володарювати одноособово, без огляду на суспільство, не виходить із свідомості 

більшості обраних президентів. Можна згадати такі слова: деспотизм призводить 

до свободи, свобода породжує анархію, а анархія в свою чергу повертає до 

деспотизму. Такий хід перебігу історичного процесу є неминучим за відсутністю 

гармонічної моделі взаємодії влади та суспільства. [2]    
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Так як Конституція не виносилася на Всеукраїнській референдум, а участь 

громадянського суспільства в ухваленні Основного закону була обмежена, можна 

стверджувати, що суспільного договору немає і є лише якісь негласні  

домовленості між учасниками політичного процесу.  Таким чином, в Україні 

ніколи не існував легітимний Суспільний договір між громадянами та державою. 

Причина в наступному: ми не створювали державу з нуля, нам дісталася вся 

інфраструктура (державна, ресурсна, освітня та інша) від моделі СРСР. 

Деякі захисники нинішньої моделі державності вважають, що в Україні існує 

"попередній позитивний консенсус на поза правовій основі". Іншими словами, ми 

погодилися, за замовчуванням, жити разом у державі Україна. Ми себе 

співвідносимо з цією державою й ідентифікуємо себе як українці. І цього для 

опонентів Конституанти досить. Все інше має бути віднесено до компетенції еліт, 

які "повинні домовитись між собою". Але це жодною мірою не Суспільний 

договір. В українських умовах - це  "договір між правлячою верхівкою,  яка  

"володарює", та олігархічними групами. Цей договір визначається як 

"клептократичний консенсус" в форматі формули "негативний консенсус вузького 

кола правлячого класу на поза правовій основі". У спрощеному варіанті такий 

"нелегітимний договір" виглядає як: "Ви даєте нам панувати, а ми даємо вам 

виживати".[3] 

Позиція політиків та бізнесменів,  щодо змісту Суспільного Договору,  

суттєво відрізняється від позиції простих людей, так як у них різні підходи  до 

процесів взаємодії влади та суспільства. До розробки Суспільного Договору в 

Україні залучалось широке коло експертів, які пропонували різні концепції, 

згідно яких потрібно обрати вектор руху на шляху розробки положень згаданого 

документу. Значна частина суспільства підтримує такі перетворення в 

суспільному житті, а саме:  революційні зрушення та зміни Конституції України. 

З моменту здобуття Україною незалежності відбувалися два протилежні, але 

взаємопов’язані процеси – періодичні зміни Конституції і протести та революції. 

З 1996 року в Україні діяла Конституція, яка закріплювала президентсько-

парламентську форму правління. У 2004 році, на тлі Помаранчевої революції, 

відбувся тиск з боку незалежних проукраїнських політичних сил, лідерами яких 

були  В.Ющенко та Ю.Тимошенко, а з боку колоніальних проросійських 

політичних сил В.Янукович, що призвів до прийняття нової Конституції, яка 

спричинила перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-

президентської форми правління. 

Після того, як у 2010 році було обрано В. Януковича новим Президентом, 

відбувається нелегітимне скасування цих змін Конституційним судом та 

повернення до Конституції 1996 року, тобто до президентсько-парламентської 

форми правління. Президент України був орієнтований на зв’язки з Росією і тому 
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приділяв мало уваги розбудові власних збройних сил та флоту, національній 

безпеці, допустив  руйнування зв’язності та політичної рівноваги між регіонами 

України  з огляду на самостійну політичну лінію.  Непослідовність політичної 

лінії Президента призвела до глибокої політичної кризи. Це проявилось на 

початку руху до європейської спільноти, а потім відмови вступати  до угоди про 

асоціацію з ЄС. 

Як наслідок, вказана криза  призвела до Революції гідності в 2013-2014 

роках, після якої Парламент України відновив Конституцію 2004 року, тобто 

парламентсько-президентську модель. Водночас, бойові дії на сході України 

змусили українців, в умовах цейтноту, обрати Президентом олігарха, який 

відтворив владу олігархів в Україні, і що, зрештою, призвело,  в квітні 2016 року, 

до контрреволюційного перевороту в Парламенті. [4]   

Нинішня ситуація в Україні характеризується тривалими бойовими діями на 

сході  України, анексією Криму. Українців убивають на не оголошеній війні.  

Влада неспроможна ані перемогти, ані завершити цю війну. Відомо, що кожна 

війна закінчується перемовами  про мир, навіть у випадках,  коли одна із сторін 

була  переможена, тому що з різних боків існують не тільки політичні гасла та 

ідеологічні спрямування,  а й життя простих людей.  

Народ, що формально є сувереном в Україні, не має можливості визначати 

своє майбутнє, бо влада є олігархічною та не спроможною вирішувати проблеми 

суспільства. У Конституції не міститься  жодної відповідальності вищих 

посадовців за їхні дії. Гідність людини та громадянина  в Україні принижується 

щодня несправедливістю, бідністю, брехнею. [5] 

Попередні зміни у політичному житті країни не змогли усунути такі важливі 

обставини: по-перше, неспроможність привілейованого класу України створити 

справедливу республіку, в якій би був забезпечений суверенітет, цілісність країни, 

не корумпованість держави, стратегічне самостійне управління; по-друге, не 

отримання громадою справедливості, справжнього самоуправління та контролю 

над суспільним надбанням, в результаті двох здійснюваних, так би мовити,  

революцій, адже революція передбачає зміну пануючого класу. Такої зміни по 

факту не відбулось. В результаті революційних зрушень олігархічну владу 

повинен був змінити середній клас, до якого входить більшість громадян, хоча і 

визначення середнього класу в Україні є дуже спірним. Так як, відповідно до 

показників, які є визначальними у розвинутих країнах, дуже складно віднести до 

середнього класу значну частину громадян України, яких більшість соціологів 

відносить до вказаного класу. Незважаючи на це, можна констатувати, що ознаки 

революційності в русі спочатку були. В результаті накопичених протиріч, влада 

не спромоглася керувати по-новому, а суспільство вже не могло жити за старих 

умов. Відмова від європейського курсу була тою іскрою, яка привела до 
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повалення влади. Але в той же час, Верховна Рада України, будучи «клубом по 

інтересам великих власників» спромоглася частково взяти під контроль 

революційні процеси. Ця обставина і призвела до того, що революція гідності не 

спромоглася змінити суспільні відношення у державі. Люди, які щиро 

підтримували революцію гідності, були не просто розчаровані, а і розчавлені 

таким положенням справ. Чому люди підтримували революцію гідності можна 

зрозуміти під час детального аналізу рушійних факторів, які спонукали до 

громадянського протесту. Більшість вже не могла погодитись з корумпованістю 

влади, проте основною обставиною стало економічне положення кожного 

українця. Надія на входження до європейської спільноти дала б змогу підняти 

стандарти рівня життя, захищеності прав людини і громадянина. Влада 

посилалась на те, що немає для таких стандартів ресурсного забезпечення, але це 

не відповідає дійсності. Потрібно було справедливо розподіляти та 

перерозподіляти національні багатства. Більшість людей сподівалось, що зі 

вступом в європейську спільноту українці зможуть вільно пересуватись в межах 

європейського союзу. До речі, більшість таких громадян - це заробітчани із 

депресивних регіонів, які вимушені виїжджати в інші країни на роботу, з тим щоб 

прогодувати свої сім’ї. Були і громадяни, які сподівалися, що при вступі до ЄС 

вони зможуть по розумних цінах придбати товари, які не виробляються нашою 

країною. Сподівання ці не були втіленні у життя, і тому багато хто зараз має 

подвійне громадянство, хоча в Україні це заборонено. Загроза державності якраз і 

полягає в тому, що країна втрачає основний людський ресурс.  Українці масово 

залишають країну, з тим щоб знайти кращу долю в інших країнах, працюючи на 

благо останніх. [6]    

У 2013-2014 роках, після Революції гідності,  виникли ряд громадських рухів, 

які підтримують ідею нової Республіки. Серед них найбільш відомі - "Народна 

Конституція" і "Хартія майбутнього". Ці групи спричинили процес творення нової 

Конституції поза впливом привілегійованого класу. Розроблені ними документи, в 

тому числі закон про Конституанту, парламентською більшістю саботується. 

Ситуація змінилася коли після 2014 року почалися незворотні процеси не тільки у 

владі, а і у більшості політично-активної частини суспільства. Це дозволило 

почати розробку Суспільного Договору та Конституції, але водночас і значно 

політизувало процес. 

Зараз більшість олігархів використали можливість для збагачення за рахунок 

роздержавлення власності, продажу будь-чого за кордон, і тому безпосередньо 

створили та продовжують створювати монополії, тим самим заробляючи капітали 

нечесним шляхом. Це все більш посилює  залежність громадян від економічно 

пануючого класу: підвищення тарифів, зростання цін, збільшення податків на 

середній клас, обмеження підприємницької ініціативи.  
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Всі спроби шляхом реформ та покращень подолати кризу зі збереженням 

існуючого політико-правового змісту держави приречені на поразку. Ця система 

відтворює лише над токсичну атмосферу в суспільстві, яка вбиває будь-які зміни 

на краще та віру в спільне майбутнє. Накопичується тотальна недовіра та зрада, 

що руйнують бажання жити разом на цій території. Ми вже на межі тотального 

розпаду й автономізації. Такі зміни до Конституції вже не врятують, оскільки 

вони зводяться виключно до перерозподілу владних повноважень і не торкаються 

засадничих принципів: як і для чого нам жити разом. [7] 

Тому, єдиним виходом із ситуації колапсу державності є її пере заснування 

шляхом укладання фіксованого Нового  Суспільного Договору. У його основі має 

лежати свідомий акт людини, яка бере на себе певні зобов’язання дотримуватися 

норм і принципів співжиття. І це має бути не "пакт еліт" чи домовленості між 

державою, бізнесом та громадянами, а саме угода між людьми і для людей.  

Найболючішим питанням українців є тема тотальної корупції в державі. 

Можна сподіватися, що Новий Суспільний Договір стане основою, яка врятує 

Україну від цієї проблеми. Але для цього має бути прописаний механізм, коли і 

яким чином застосовується процедура боротьби з корупцією в рамках не тільки 

державних інституцій, а і в рамках громадянського суспільства, з тим щоб 

надійно забезпечити права та свободи людини та громадянина.  

Проти формування та реалізації нових положень Суспільного Договору 

виступають не тільки олігархи та корумповані політики, а й експерти та 

журналісти, які перебувають на утриманні олігархів. Вони  розгорнули широкий 

тролінг в соціальних мережах на фоні замовчування конституційного процесу на 

українському телебаченні. Водночас Інститут демократії та розвитку «PolitA» 

спільно з «Foundation for future» (Фундамент для майбутнього) вчетверте 

ініціювали публічне обговорення теми Нового Суспільного Договору, як життєво 

необхідного документу.  

Реалізація положень цього політико-правового документу покладається на 

державний апарат. Виходячи з багаторічного досвіду, можемо констатувати, що 

державний апарат по своїй суті надзвичайно дисциплінований і, при чіткій 

постановці завдань, втілить в життя принципи і положення Нового Суспільного 

Договору. Головне, щоб політики, зокрема, і майбутні кандидати в Президенти, 

прислухались до експертного середовища і змогли запропонувати громадянам цей 

політико-правовий документ, який врахує інтереси кожного. Новий Суспільний 

Договір дозволить Україні перейти від суб’єктивного до об’єктивного діалогу на 

міжнародному рівні і стати рівноправним гравцем у геополітичному просторі.  

Інноваційна суть Нового Суспільного Договору в край необхідна для 

перезаснування Української держави нового типу з оглядом на досвід  країн 

європейського союзу.  Україна повинна створити не тільки концепцію, відповідно 
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до якої буде прийнята Декларація гідності, де буде закріплено як головний 

принцип - людина є вільною, Україна має право творити власне майбутнє, 

громадяни мають силу, волю та мужність щоб здійснити та оборонити свій вибір. 

Насамперед, потрібно самовизначитися як вільним громадянам, а не народу, 

заснувати не державу, а спочатку Республіку,  потім - державу. Головною метою 

на цьому шляху стане самореалізація кожного, а не абстрактна свобода, як 

згадувалося до цього. Потрібно буде домовитись про недомінацію, а не про 

рівність. Також необхідно закріпити курс на самоуправління, а не на 

представницьку демократію. Головним в інноваційному плані буде спрямування 

на співволодіння та співуправління спільним, а не отримування базового доходу з 

держбюджету. Тобто, нова спільна мета буде сформульована як  повна та гідна 

самореалізація кожного у суверенному Ладі в гармонії з суспільством, Людством 

та Природою.  

Так як принцип недомінації означає унеможливлення домінування однієї волі 

над іншою волею, він торкається лише тих, хто домовився про недомінацію та 

дотримується цієї домовленості (за межами домовленості діє домінація). Тому 

потрібна домовленість між усіма учасниками політичного життя. В економіці 

недомінація унеможливлює  будь-яку монополію як те, що заважає конкуренції. 

Громади (договірні спільноти), що  об’єднуються у межах територій, та 

здійснюють самоуправління, як місцеве, так і екстериторіальне,  поступово 

позбавляють державу монополії на надання інфраструктурних послуг і створюють 

ринок цих послуг через сервісні муніципальні об’єднання. [8] 

Новим Суспільним Договором буде закріплено, що кожний громадянин 

України є співвласником українського спільного надбання. Все, крім приватної 

власності, є предметом нашого спільного співволодіння, і кожний громадянин, 

учасник цього Договору, має право прямого співуправління цим спільним 

надбанням.  

Висновки. Через втрачання владою реального шансу на втілення реформ, 

виникла  потреба суспільству брати не тільки участь в розробці Нового 

Суспільного Договору, а й конкретно скеровувати процес прийняття такого 

політико-правового документу. Організацію мас населення потрібно доручити 

органам місцевого самоврядування, так як такі органи охоплюють по 

територіальному принципу практично все населення нашої країни. Складання 

Нового Суспільного Договору слід  розпочинати в спеціалізованих групах. 

Експерти і фахівці сформулюють і проаналізують  усі положення договору. Після 

внесення змін, запропонованих громадськістю, викристалізується остаточний 

варіант Суспільного Договору, який можна буде виносити на Всеукраїнський 

Референдум. 

Держава  має  перетворитися  на  платформу  надання  сервісів  громадянам з 
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 управління спільним, розподілом ресурсів та оборони.  

Шлях руху України на тривалу перспективу в Новому Суспільному Договорі 

можна поділити на три етапи:  

Перший етап. Прийняття Декларації гідності, нової Конституції, 

Національної Хартії з прав людини та громадянина, Національного Кодексу 

етичної поведінки громадян нової Республіки, інвентаризувати  та впорядкувати 

національне суспільне надбання, що включає приватну власність та спільне 

надбання, а також створити умови для переходу до співволодіння та 

співуправління цим спільним надбанням прозорим договірним чином; 

Другий етап. Входження у співволодіння спільним надбанням та заснування 

механізмів співуправління цим надбанням на договірній основі.  

Третій етап. Забезпечення функціонування принципів та системи 

співволодіння та співуправління. Україна буде однією з перших держав,  яка 

застосує принцип соціальних інновацій в сфері володіння та розподілу 

національного надбання. Такий процес Україна повинна проводити з огляду на 

світову практику найбільш успішних країн.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ 

В УКРАЇНІ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан функціонування та 

розвитку системи правової освіти в України, визначено кількісні та якісні зміни в 

її структурних компонентах, з’ясовано роль публічного управління в організації 

правоосвітньої діяльності.  

З’ясовано, що в Україні функціонує цілісна система правової освіти, яка є 

складною системою із множиною взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів. 

Ключову роль в організації правоосвітньої діяльності відіграють органи 

державної влади, які забезпечують функціонування і розвиток інституціональної 

мережі, де громадяни країни здобувають знання і навички з правової освіти. 

Визначено, що здобуття правової освіти здійснюється шляхом формальної, 

неформальної й інформальної освіти та розраховано в першу чергу на молоде 

покоління. Наймасовішим є здобуття правових знань шляхом формальної освіти 

через існуючу мережу закладів освіти різних рівнів.  

У загальному вигляді правова освіта складається з двох підсистем – 

непрофесійної загальноправової та професійної юридичної (спеціально-правової) 

освіти. Також може розглядатися у широкому (набуття правових знань людиною 

від її народження та їх удосконалюється протягом усього життя) та у вузькому 

розумінні (здобуття особистістю юридичної освіти та присудження відповідної 
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кваліфікації). 

Сучасна система правової освіти має низку проблем, які потребують 

розв’язання на державному рівні, зокрема: непослідовність у розробленні та 

здійсненні освітньої політики щодо поширення правових знань серед населення; 

перегляд, уточнення та/або оновлення змісту правової освіти, програм, правових 

дисциплін; відсутність узгодження в питаннях упровадження навчальних програм 

(курсів) на всіх рівнях освіти для всіх вікових груп населення; відсутність 

системності в підготовці/перепідготовці педагогічних і науково-педагогічних 

кадрів, задіяних у поширенні правових знань; здійснення моніторингу якості та 

результатів надання правових знань; реформування юридичної вищої освіти та ін. 

Ключові слова: публічне управління освітою, правова освіта, формальна, 

неформальна та інформальна освіта, мережа закладів освіти.  
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CURRENT STATE OF LEGAL EDUCATION SYSTEM FUNCTIONING IN 

UKRAINE: PUBLIC-MANAGEMENT ASPECT 

  

Abstract. The article analyzes the current state of functioning and development of 

the system of legal education in Ukraine, identifies quantitative and qualitative changes 

in its structural components, clarifies the role of public administration in the 

organization of legal education. 

It was found that Ukraine has a holistic system of legal education, which is a 

complex system with many interconnected and interdependent elements. A key role in 

the organization of legal education is played by public authorities, which ensure the 

functioning and development of the institutional network, where citizens acquire 

knowledge and skills in legal education. 
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It is determined that legal education is obtained through formal, non-formal and 

informal education and is designed primarily for the younger generation. The most 

widespread is the acquisition of legal knowledge through formal education through the 

existing network of educational institutions at various levels. 

In general, legal education consists of two subsystems - non-professional general 

and professional legal (special legal) education. It can also be considered in a broad 

sense (the acquisition of legal knowledge by a person from birth and its improvement 

throughout life) and in a narrow sense (the acquisition of legal education by the 

individual and the award of appropriate qualifications). 

The modern system of legal education has a number of problems that need to be 

addressed at the state level, including: inconsistency in the development and 

implementation of educational policy for the dissemination of legal knowledge among 

the population; revision, clarification and / or updating of the content of legal education 

programs, legal disciplines; lack of coordination in the implementation of curricula 

(courses) at all levels of education for all age groups; lack of systematic training / 

retraining of pedagogical and scientific-pedagogical staff involved in the dissemination 

of legal knowledge; monitoring the quality and results of providing legal knowledge; 

reform of legal higher education, etc. 

Key words: public education management, legal education, formal, non-formal 

and informal education, network of educational institutions. 

 

Постановка проблеми. З перших днів державної самостійності правова 

освіта в Україні є предметом посиленої уваги з боку владних структур, оскільки 

саме тоді країна стала на шлях радикальних змін усіх сфер суспільного життя, які 

продовжуються й досі. Сьогодні, як ніколи, країні потрібні громадяни з високим 

рівнем освіти, які спроможні реалізувати ці зміни, активні у правовому аспекті та 

які мають достатньо високий рівень правової свідомості й правової культури. В 

цьому контексті протягом усього періоду незалежності в країні йде процес 

вироблення нової більш ефективної моделі освіти, робиться спроба модернізації 

як всієї освітньої галузі, так і її правової складової.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гуманітарні аспекти державного 

управління, зокрема проблематика управління освітою, управління знаннями, а 

також проблема становлення та розвитку правової/правничої освіти та правового 

виховання є предметом дослідження значної кількості як зарубіжних, так і 

українських науковців. Однак, поза увагою авторів залишається дослідження 

сучасного стану функціонування національної системи правової освіти, 

визначення проблем, що гальмують її розвиток. Саме це й зумовило вибір теми 

дослідження.  

Мета статті – визначити та проаналізувати сучасний стан функціонування та 
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розвитку системи правової освіти в України, визначити кількісні та якісні зміни в 

її структурних компонентах, з’ясувати роль публічного управління в організації 

правоосвітньої діяльності. 

Виклад основного матеріалу. В 2001 р. в Україні була затверджена 

Національна програма правової освіти населення, мета якої полягає у «підвищенні 

загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти 

населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у 

них поваги до права» [0]. У документі визначаються основні завдання, напрями та 

заходи реалізації Програми. 

На підставі розгляду змісту документа пропонуємо авторське бачення 

національної системи правової освіти (рис. 1). 

Рис. 1. Система правової освіти в України (розроблено авторами) 

Представлена система правової освіти є складною, багатоаспектною, 

багатогранною, має значну кількість складових елементів, які в управлінській 

діяльності виступають одночасно і суб’єктами, і об’єктами, мають множинну 

взаємопов’язаність, взаємозалежність та взаємодіють між собою, з суспільством, 

суспільними групами й конкретною особистістю. Ключову роль у цій системі 
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відіграють органи державної влади, які створюють сприятливі умови для здобуття 

громадянами знань і навичок з правової освіти та забезпечують функціонування 

всієї правоосвітньої системи (сформовані концептуальні, правові, організаційні, 

фінансово-економічні, науково-методологічні засади). На державному рівні 

здійснюється координація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, закладів освіти й культури, наукових установ, видавничих і 

правоохоронних організацій, громадських об’єднань і правозахисних організацій 

у сфері правової освіти. Органи центральної влади затверджують освітні 

програми, курси, методичні рекомендації та вказівки з питань правової освіти. 

Забезпечують реалізацію правоосвітньої та правовиховної діяльності на місцях 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та громадські 

організації й об’єднання правоосвітнього спрямування. Таким чином, до 

організації та здійснення правовосвітньої діяльності в Україні залучені 

різноманітні органи влади та соціальні інститути. Однак, все ж таки, ключова 

роль  

Зазначимо, що правова освіта, не виокремлюється із національної системи 

освіти, а є лише її складовою та здобувається шляхом формальної (за освітніми 

програмами відповідно до рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) 

та здобуттям кваліфікацій, що визнаються державою), неформальної (за освітніми 

програмами відповідно до рівнів освіти, може завершуватися присвоєнням 

професійних та/або часткових освітніх кваліфікацій) й інформальної освіти 

(самоорганізоване здобуття правоосвітніх компетентностей під час повсякденної 

діяльності). Здобуття правових знань здійснюється переважно в формальній 

освіті, що структурно представлена в Україні мережею закладів дошкільної, 

повної загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти [0]. 

У загальному вигляді правова освіта складається з двох підсистем: 

─ непрофесійної загальноправової освіти (здійснюється в закладах освіти 

всіх рівнів, а також як корпоративне навчання та самоосвіта громадян); 

─ професійної юридичної (спеціально-правової) освіти (здійснюється у 

профільних закладах освіти) [0; 0].  

Безсумнівно, існує суттєва різниця між наданням правових знань у закладах 

загальноосвітнього спрямування та наданням знань про право, державу та 

законодавство, які є фундаментальними й більш глибокими, у спеціалізованих 

закладах освіти правового або юридичного спрямування. Різниця полягає 

насамперед у кількості аудиторних і позааудиторних годин, що відводяться на 

викладання правових знань, а також у змістовому наповненні освітніх програм і 

курсів. У  такому  разі  можна  розглядати  систему  правової  освіти  у   широкому 

відводиться саме освіті.
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(набуття правових знань людиною від її народження та їх удосконалюється 

протягом усього життя) та у вузькому розумінні (здобуття особистістю юридичної 

освіти та присудження відповідної кваліфікації).  

Розглянемо спочатку непрофесійну загальноправову підсистему правової 

освіти, що здобувається здебільшого у закладах формальної освіти. Зауважимо, 

що, відповідно до даних Державної служби статистики України, у 2019 р. (на 

жаль, офіційні дані станом на лютий 2021 р. на державному рівні оприлюднені 

лише за 2019 р.) в країні функціонувало 31 342 заклади освіти (з них: 14,8 тис. 

закладів дошкільної, 15,2 тис. – загальної середньої, 723 – професійної 

(професійно-технічної), 338 – вищої передфахової та 281 – вищої освіти), у яких 

навчалося 5538,8 тис. здобувачів освіти [0]. Дані наводяться без урахування 

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Отже, 

більш 5,5 млн. населення, переважно молоді люди, щорічно отримують у закладах 

освіти різних рівнів правові знання, розвивають правові й громадянські 

компетентності, відповідні ціннісні орієнтири, уміння й навички. На жаль, на 

державному рівні відсутні дані про здобуття правової освіти у закладах 

позашкільної, спеціальної освіти та освіти дорослих, у тому числі у 

післядипломній освіті. Відомо лише, що у закладах позашкільної освіти набуття 

правових знань здійснюється за гуманітарним напрямом.  

Як було зазначено вище, система правової освіти у широкому розумінні – це 

набуття правових знань від народження людини та постійне їх удосконалюється 

протягом усього життя. Таким чином правова освіта є безперервним процесом, її 

здобуття шляхом формальної освіти починається у закладах дошкільної освіти і 

закінчуючи закладами післядипломної освіти (профільною спеціалізованою 

підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, стажуванням).  

Так, у закладах дошкільної освіти дітям у формі гри надаються початкові 

знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується 

повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку, інвалідів та ін. 

Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту 

дошкільної освіти) у новій редакції, відповідно до освітнього напряму «Дитина в 

соціумі», результатом сформованості соціально-громадянської компетентності є 

«ціннісне ставлення дитини до себе, своїх прав і прав інших, наявність уявлень 

про правила і способи міжособистісної взаємодії з членами сім’ї, родини, іншими 

людьми та вмінь дотримуватись цих правил в соціально-громадському 

просторі…» [0].  

З практичного досвіду розуміємо, що сьогодні кожна людина має 

виховуватися в першу чергу з почуттям власної гідності, лише тоді можна 

говорити про формування самої людини. Починати цей процес потрібно саме з 
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дошкільного віку дитини. У цьому контексті О. Мельничук зазначає, що кожна 

дитина вимагає ставлення до себе як до найціннішої у світі істоти, тому важливо 

не принизити її гідність, із тим щоб не загальмувати процес розвитку. 

Зараховуючи дітей до навчального закладу, батьки довіряють педагогічним 

працівникам особистість дитини, яка є вразливою і потребує підтримки [7]. Таким 

чином, моральний досвід перших років життя та добра атмосфера оточення у 

подальшому визначають душевний настрій дитини в отриманні морально-

правових знань.  

З початковими правовими знаннями дитина приходить до загальної середньої 

освіти, у якій відбувається формування громадянських і соціальних 

компетентностей (ідеї демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробуту, здорового способу життя, усвідомлення рівних прав і можливостей), 

необхідних кожній сучасній людині. Для надання правових знань здобувачам 

загальної середньої освіти розробляються й запроваджуються в освітньо-виховний 

процес відповідні навчальні програми, курси. Зокрема, у початковій школі 

запроваджуються елементи правової освіти, зазвичай у змісті інших предметів. У 

базовій та профільній середній освіті викладаються предмети правового змісту 

(«Права дитини», «Практичне право», «Основи правознавства», «Права людини» 

та ін.). У закладах гуманітарного спрямування створюються класи із поглибленим 

вивченням правознавства або профільні класи [8]. 

Досліджуючи систему правознавчих дисциплін, що викладаються у закладах 

загальної середньої освіти, науковці вказують на деякі позитивні та негативні 

моменти. Зокрема, Л. Рябовол стверджує, що у викладанні правознавства 

якісними змінами можна вважати вдосконалення мети, змісту, підходів, 

актуальних у педагогіці та юриспруденції, упровадження загальнообов’язкового 

курсу, пропедевтичних/курсів за вибором. В той же час, негативним є те, що на 

вивчення курсу правової дисципліни виділено мало годин (зазвичай одна година 

на тиждень), що негативно позначається на якості засвоєння навчального 

матеріалу [9]. І. Смагін звертає увагу на те, що існують певні проблеми перед 

авторами нових навчальних програм, підручників та посібників із правознавчих 

дисциплін, що зумовлюються неузгодженістю теоретичного та прикладного 

спрямування цих курсів; «знаннєвого» та «компетентнісного» підходів до правової 

освіти школярів [10]. 

В цілому можна стверджувати, що узагальнена структура правової освіти в 

закладах загальної середньої освіти охоплює повний період навчання – від 

початкової до профільної середньої освіти та складається з набору обов’язкових 

курсів та курсів за вибором, факультативів, що свідчить про диверсифікацію 

освітніх програм правового спрямування. Крім того, у позаурочний і 

позашкільний час у школах проводяться правові тижні, гуртки та інші заходи на 
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правовиховну й правознавчу тематику із запрошенням працівників 

правоохоронних органів, правозахисних організацій, психологічних служб тощо. 

Наступним етапом здобуття правової освіти шляхом формальної освіти є 

професійна (фахова) освіта, що представлена мережею закладів професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти. В 

цих закладах до викладання дисциплін правового спрямування залучаються вчені, 

представники правозахисних організацій, інші фахівці в галузі права. Також, як і у 

школах, проводяться позааудиторні заходи правоосвітнього спрямування. Втім, 

існує й низка проблем, серед можна відмітити такі: під час розроблення правового 

курсу не враховуються професійні навички, вік, соціальний статус, психологічні 

особливості здобувачів освіти; існує необхідність у розробленні різних за 

складністю курсів, орієнтованих на відповідні інтереси конкретного соціуму [11]. 

В. Олійник стверджує, що в правовій освіті недостатня увага приділяється 

проблемі формування правової компетентності керівників закладів освіти, а також 

відсутні методики діагностування рівня її сформованості у цих керівників [12]. 

А. Будас також вказує на низку недоліки в правовій освіті, а саме: перехід 

правознавства у закладах вищої освіти з нормативної у вибіркову дисципліну; 

відсутність достатньої кількості кваліфікованих викладачів правознавчих 

дисциплін; слабка забезпеченість освітнього процесу відповідною 

правовосвітньою науково-методичною та навчальною літературою; використання 

в педагогічній практиці застарілих форм і методів викладання правових 

дисциплін; невелика охопленість студентської молоді участю у правових проектах 

громадських організацій; відсутність позааудиторних засобів поширення правової 

інформації по телебаченню і радіо та ін. [13]. 

Провідне місце у системі правової освіти займає юридична (правнича) освіта, 

яка є самостійним складовим компонентом системи освіти. Її структура включає 

загальну середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу 

освіту юридичного профілю, післядипломну юридичну освіту, професійну 

самоосвіту в галузі права.  

Юридична освіта, що здобувається у закладах вищої освіти, вже давно 

потребує її модернізації. Головною проблемою, що потребує розв’язання, є 

«невідповідність змісту юридичної освіти і якості підготовки в правничих школах 

сучасним вимогам ринку праці та викликам, що стоять перед сучасним 

демократичним суспільством, глобальним тенденціям розвитку та завданням 

професійної діяльності правників у різних сферах діяльності» [14].  

Зазначимо, що вища юридична освіта, відповідно до переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти – в 

галузі знань 08 «Право» здійснюється за спеціальностями 081 «Право», 082 

«Міжнародне право» [15]. Таким чином здійснюється підготовка фахівців з 
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правничої професії. 

Варто відмітити, що кількість закладів вищої юридичної освіти в Україні за 

роки незалежності стрімко зросла – з 6 у 1991 р. до майже 300 у 2010 р. [16]. 

Станом на 1 січня 2019 р. кількість закладів освіти, що здійснюють підготовку 

бакалаврів з права (спеціальність 081 «Право») становила 193, магістрів – 120, 

молодших спеціалістів – 128, спеціалістів – 87, що склало загальну кількість 

здобувачів юридичної освіти – 104 565 осіб, з них 64 783 особи – бакалаври. 

Лідируючі позиції серед здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право» 

займають Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 

Національний університет «Одеська юридична академія» та Київський 

національний університет ім. Тараса Шевченка. За спеціальністю 293 

«Міжнародне право» здобувають вищу освіту 2 740 осіб, з них 1 884 – бакалавра 

(у 26 закладах освіти) та 856 – магістра (у 16 закладах освіти). Лідирують серед 

здобувачів освіти – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 

Міжнародний гуманітарний університет та Національний юридичний університет 

ім. Ярослава Мудрого [17]. 

В 2015 р. вийшла в світ Біла книга з реформування української юридичної 

освіти, в якій, на підставі результатів проведених досліджень, визначено низку 

проблем, зокрема: відсутність єдиних стандартів (відсутність комплексного 

бачення змісту, мети, завдань, організаційно-правових форм освітнього процесу в 

правничій галузі, проблема з переліком спеціальностей і спеціалізацій); 

недосканалість навчальних планів; недостатність практичної складової; потреба у 

висококваліфікованих викладацьких кадрах, у тому числі які володіють 

європейськими мовами; недостатня орієнтація на європейське законодавство та 

практику; використання застарілих (радянських) конструкцій та теорій в якості 

доктринального підґрунтя (застаріле навчально-методичне та дидактичне 

забезпечення, юридична термінологія); потреба в оновленні способів викладання 

інформації на сторінках навчальної літератури (проблемні питання, матеріали 

судової практики, задачі (казуси), наукові публікації, схеми, таблиці та ін.); 

надмірна кількість юридичних вищих навчальних закладів (значна їх кількість є 

непрофільними, наприклад, відкриті юридичні факультети у непрофільному 

закладі освіти); потреба у покращенні процедури оцінювання якості знань 

здобувачів освіти [18].    

Звичайно, деякі перелічені проблеми стосуються не тільки юридичної вищої 

освіти, а є проблемою всієї системи освіти, у тому числі її правової складової. 

Ключовою проблемою юридичної освіти, як і всієї системи національної 

професійної освіти, є її невідповідність до сучасних потреб держави і суспільства, 

низка якість освіти. На жаль, в Україні відкинуто історично сформовану та 

визнану в світі практику здобуття юридичної освіти в класичних університетах, 
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що спроможні підготувати висококваліфікованого спеціаліста в галузі права, 

здатного реалізувати себе у сферах судочинства, адвокатури, прокуратури, 

нотаріату, юридичних консультацій. Не вистачає таких спеціалістів і в закладах 

освіти інших рівнів як у формальній, так і неформальній освіті, які здатні 

здійснювати правоосвітньою діяльністю з метою підвищення правової культури та 

правової свідомості громадян країни. 

Висновки. Підсумовуючи слід зазначити, що в Україні функціонує цілісна 

система правової освіти, яка є складною, багатоаспектною системою, має 

множину взаємопов’язаних, взаємозалежних та взаємодіючих елементів Ключову 

роль в організації правоосвітньої діяльності відіграють органи державної влади, 

які забезпечують функціонування і розвиток інституціональної мережі, де 

громадяни країни здобувають знання і навички з правової освіти. 

В Україні здобуття правової освіти здійснюється шляхом формальної, 

неформальної й інформальної освіти, розраховано в першу чергу на молоде 

покоління та передбачає істотну трансформацію світоглядних орієнтацій, 

самосвідомості людини та формування в неї громадянських цінностей. 

Наймасовішим є здобуття правових знань шляхом формальної освіти через 

існуючу мережу закладів освіти різних рівнів, починаючи з дошкільного віку 

людини і закінчуючи освітою дорослих. У загальному вигляді правова освіта 

складається з двох підсистем – непрофесійної загальноправової та професійної 

юридичної (спеціально-правової) освіти. Також систему правової освіти можна 

розглядати як у широкому (набуття правових знань людиною від її народження та 

їх удосконалюється протягом усього життя), так і у вузькому розумінні (здобуття 

особистістю юридичної освіти та присудження відповідної кваліфікації). 

Сучасна система правової освіти має низку проблем, які потребують 

розв’язання на державному рівні, зокрема, непослідовність у розробленні та 

здійсненні освітньої політики щодо поширення правових знань серед населення; 

перегляд, уточнення та/або оновлення змісту правової освіти, програм, правових 

дисциплін; відсутність узгодження в питаннях упровадження навчальних програм 

(курсів) на всіх рівнях освіти для всіх вікових груп населення; відсутність 

системності в підготовці/перепідготовці педагогічних і науково-педагогічних 

кадрів, задіяних у поширенні правових знань; здійснення моніторингу якості та 

результатів надання правових знань; реформування юридичної вищої освіти та ін.  

Серед перспективних напрямів подальших досліджень пріоритетними є розробка 

механізмів публічного управління правовою освітою в Україні.  
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НА РИНКУ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Анотація. У статті розглянуто державну політику на ринку праці під час 

пандемії. Проаналізовано державну політику скорочення державних соціальних 

видатків з метою зменшення дефіциту державного бюджету, національних боргів 

та зниження податку на прибуток, їх вплив на національну економіку. Визначено, 

що гонитва за неолібералізмом та дерегуляцією ринків праці зробила суспільства 

більш вразливими до наслідків пандемії. Підкреслено, що пандемія COVID-19 

стала викликом для системи глобального управління охороною здоров’я, що є 

одним із наслідків масової приватизації послуг охорони здоров’я. Кінцевим 

результатом цього стала нездатність системи охорони здоров'я подолати сучасні 

пандемічні виклики. Зазначено, що економічні системи, що сприяють нерівності, 

несумісні з ефективною охороною здоров’я та добробутом населення.  

Звертається увага на те, що економічна складова кризи COVID-19 зумовлена 

закриттям галузей та закриттям імпорту проміжних продуктів із негативними 

наслідками для експортерів. У той же час події, спричинені глобальною 

пандемією COVID-19, також викривають безвідповідальність деяких  урядів, 

дозволяючи занепад цілих промислових секторів, особливо в машинобудуванні та 

тяжкій промисловості. Зазначається, що повернення до концепції стратегічних 

секторів є життєво важливим для того, щоб політика відновлення національної 

економіки стала ефективною в довгостроковій перспективі. 

Акцентується увага на тому, що пандемічна криза виявила глибокі 

розбіжності в Європі, зокрема між умовно Північною та Південною Європою. 

При цьому в політиці, яку здійснюють країни Європи, проявляється відсутність 

співфінансування державних видатків, задіяних у боротьбі з пандемією та 

подальшими програмами відновлення. Обґрунтовується припущення, що 

довгострокові наслідки такого протистояння, можуть призвести до подальшого 

політичного поділу всередині ЄС.  

Ключові слова: державна політика, охорона здоров’я, ринок праці, пандемія, 

COVID-19. 
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PUBLIC POLICY OF A LABOUR MARKET DURING THE PANDEMIC 

PERIOD IN CONTEXT OF GLOBALIZATION 

Abstract. The article presents the public policy of a labor market during the 

pandemic period. The analysis of the public policy reduction of state social expenditures 

in order to reduce the state budget deficit and national debts and reduce income tax, the 

impact on the national economy was carried out. It was determined that deregulation of 

labor markets has made society more vulnerable to the effects of a pandemic. 

Accordingly, it was emphasized that the COVID-19 pandemic was a challenge to the 

global health management system, which led to the mass privatization of health 

services. The end result has been the inability of the health care system to meet today's 

pandemic challenges. It was also observed that economic systems that promote 

inequality are incompatible with effective health and well-being. 

It is emphasized that the economic component of the COVID-19 crisis is due to the 

closure of industries and the closure of imports of intermediate products with negative 

consequences for exporters. At the same time, the events caused by the global COVID-

19 pandemic also expose the irresponsibility of some governments, allowing the decline 

of entire industrial sectors, especially in mechanical engineering and heavy industry. It 

is noted that a return to the concept of strategic sectors is vital for a policy of national 

economic recovery to be effective in the long term. 

The article rightly focuses attention on the fact that the pandemic crisis has 

revealed deep differences in Europe, in particular between the relatively northern and 

southern Europe. At the same time, the policy pursued by European countries shows a 

lack of co-financing of public expenditures involved in the fight against the pandemic 

and subsequent recovery programs. It is argued that the long-term consequences of such 

a confrontation could lead to further political divisions within the EU. 

Keywords: public policy, health care, labor market, pandemic, Covid-19. 

Постановка проблеми. Пандемія коронавірусу COVID-19  стала 

каталізатором нагальної потреби відновлення економічного, виробничого зв'язку, 

охорони здоров'я та інших секторів державної  політики, які сучасні уряди 

зазвичай реформують шляхом їхнього дерегулювання. Також зростає соціально-

економічна нерівність, що деякі дослідники також пов’язують  з політикою 

неолібералізму, яку світова спільнота, а також такі організації, як МВФ та 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

 

295 

Світовий банк, впроваджують в обмін на їх допомогу та кредити. Така державна  

політика створює привілейовані ринки праці, збільшує корпоративне багатство та 

капітал окремих акторів, однак послаблює довгострокові національні інтереси 

суспільств які погоджуються на таку допомогу. Така політика, в свою чергу, 

спричиняє падіння частки доходів громадян від праці, у тому числі, за рахунок 

збільшення виплат зарплат керівництву (на кшталт багатосоттисячних заробітних 

плат членам наглядових рад на фоні банкрутуючих підприємств Укрзалізниці, 

Укроборонпрому та інших), що сприяє безпрецедентному зростанню нерівності та 

популістській реакції на такі дії в суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання політики на 

ринку праці під час пандемії за останні роки було масово розглянуто 

закордонними дослідниками та науковцями. Дослідження динаміки ринків під час 

пандемії аналізувались у працях А. Аткінсона, Б.Крейна, Д.  Лазоніка, П. Хетча. 

Фундаментальними для нашого дослідження є роботи знаних дослідників Л. 

Гаррета, П. Левін, Е.Геббі, А.Поллока.   

Мета статті: визначити тенденції  урядових політик на ринку праці під час 

пандемії в умовах глобалізації. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні уряди продовжувють скорочувати 

державні соціальні видатки з метою зменшення дефіциту державного бюджету та 

національних боргів [1, 2], а також посилюючи нерівність, особливо в сферах, що 

стосуються охорони здоров'я та освіти. Падіння частки праці в доходах та 

зростання нерівності також означають зменшення сукупного попиту та 

купівельної спроможності громадян, що можна було підтримати лише за рахунок 

залучення інвестицій – як внутрішніх, так і зовнішніх. За даними Світового банку, 

поточна „глобальна хвиля боргу є найбільшою, найшвидшою за останні 50 років ” [3]. 

Загалом зниження податку на прибуток підприємств у країнах Європи, на 

кшталт зниження ставки ЄСВ в Україні, не стало поштовхом для інвестицій та 

економічного зростання. Прибуток, а також зниження податків та грошові кошти 

держави використовувались для виплати дивідендів та викупу облігацій 

внутрішньої державної позики (ОВДП), замість повторного інвестування для 

підвищення продуктивності, розширення виробничого потенціалу держави або 

створення запобіжних резервів для виходу з кризи. Така короткострокова 

корпоративна поведінка завищує ціни акцій, ОВДП, збільшуючи винагороду 

представників топ-менеджменту виконавчої влади, яку канадський економіст В. 

Лазонік назвав «прибутком без процвітання», а за словами дослідника зі США 

Дж. Крейна, виявляє «суперечності» капіталізму акціонерів [4, 5]. 

Продаж державних активів – ключовий стовп неолібералізму – мав лише 

тимчасовий або короткочасний вплив на державний борг, але погіршив 

довгострокову спроможність урядів залучати доходи через втрату прибуткових 
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активів приватизованих підприємств. Нові приватні власники використовували 

нормативні лазівки, щоб уникнути сплати податків або ухилитися від них. 

Наприклад, в Австралії приватизація таких основних природних монополій, як 

порти та інфраструктура електроенергетики, створила монополії або олігополії, 

посилюючи нерівність, тоді як маркетизація професійно-технічної освіти 

підірвала довіру як громадськості, так і колишніх прихильників дерегуляції [6]. 

Таким чином, гонитва за неолібералізмом та дерегуляцією ринків праці 

зробила суспільства більш вразливими до наслідків пандемії (включаючи 

зменшену та приватизовану інфраструктуру охорони здоров'я). Менші пандемії 

(Ебола та особливо ГРВІ) були попереджувальними сигналами. Нинішня пандемія 

не являла собою приклад непередбачуваної загрози для безперервно 

функціонуючої та стійкої економічної системи. Це кинуло виклик режиму, який 

досі намагається вийти з глобальної фінансової кризи. COVID-19 демонструє, що 

суспільства повинні розставити пріоритети в ряді соціальних цілей, включаючи 

охорону здоров’я та добробуту населення. Якщо вони хочуть захистити своїх 

громадян, уряди повинні визнати, що економічні системи, що сприяють 

нерівності, несумісні з ефективною охороною здоров’я та добробутом населення. 

Пандемія посилює розбіжності, коли, наприклад високооплачувані спеціалісти з 

інформаційних технологій, що здатні працювати вдома, отримують незмінний 

дохід, а мільйони ключових працівників у низькооплачуваних секторах роздрібної 

торгівлі та послуг залишаються без роботи та оплати праці повністю або частково. 

Доля корпорацій, пов’язаних із цифровими гігантами та великими 

фармацевтичними компаніями, зростає багаторазово, а виробничий сектор зазнає 

стагнації.  

Науковці загалом  попереджають про глобальну пандемію протягом 

десятиліть  [7, 8]. Деякі стверджують, що державні системи охорони здоров'я, що 

фінансуються та управляються державою, є найбільш ефективними та 

результативними [9]. Наприклад, слабкі сторони американської приватної 

системи платних послуг у системі охорони здоров’я  показали її нездатність 

боротьби з пандемією. У Сполученому Королівстві Національна служба охорони 

здоров’я (NHS) зазнавала багаторічної економії, включаючи скорочення витрат, 

реструктуризацію, квазіприватизацію, аутсорсинг та казуалізацію робочої сили 

[10]. Світовий банк протягом трьох десятиліть рекомендував моделі приватизації 

сектору охорони здоров’я для країн із низьким та середнім рівнем доходу, 

надаючи позики після обов’язкового виконання таких рекомендацій [11].  

Кінцевим результатом вищезазначених кроків стала нездатність системи 

охорони здоров'я подолати сучасні пандемічні виклики, такі як забезпечення 

населення засобами індивідуального захисту. Нерівномірне послаблення системи 

охорони здоров’я  не змогло ефективно відреагувати та ефективно керувати 
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загальнонаціональними системами охорони здоров’я, на відміну від системи 

Семашко, яка є більш ефективною за звичайних обставин, а тим більше під час 

пандемії, хоча й потребує значних фінансових витрат 

Так, нестача засобів індивідуального захисту виникла у всьому світі. 

Відсутність запасів для використання в умовах пандемії постала внаслідок 

підходів до медичних закупівель за системою «точно і вчасно», що заощаджують 

кошти, однак вимагають серйозного стратегічного планування. Пандемія 

висвітлила обмеження контрольованих корпораціями глобалізованих 

вертикальних ланцюгів медичних поставок. Навіть країнам з високим рівнем 

доходу було важко забезпечити життєво важливе обладнання (маски, захисний 

одяг та апарати ШВЛ), оскільки воно сильно залежало від імпорту. Відсутність 

засобів індивідуального захисту  створювала численні ризики для медичних 

працівників, особливо враховуючи інфекційний характер COVID-19. Міжнародна 

рада медичних сестер [12] підрахувала, що в Італії, одній з високо розвинутій 

європейській країні, яка найбільше постраждала від пандемії, 9% смертей 

спричинили медичні працівники через брак засобів індивідуального захисту. 

Зображення медичних працівників, які протестують через відсутність доступних 

засобів індивідуального захисту, підкреслюють високий рівень смертності серед 

медперсоналу. Британська газета «Гардіан» зафіксувала смерть кожного 

медичного працівника в колонці з некрологами [12]. 

Пандемія COVID-19 стала викликом для системи глобального управління 

охороною здоров'я, що склалася після Другої світової війни, структурованій 

навколо установ ООН. Хоча реакція Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ) на пандемію, безумовно, не була досконалою, ця організація забезпечила 

глобальне лідерство, надаючи засоби індивідуального захисту країнам з низьким 

та середнім рівнем доходу, збираючи та аналізуючи інформацію щодо поширення 

хвороби, ефективності лікування, нових протоколів лікування,  пошук вакцини 

тощо, незважаючи на хронічне недофінансування, що ускладняється 

відкликанням фінансової підтримки з боку адміністрації США Трампа. Бюджет 

ВООЗ на 2020–2021 роки становить близько 4,84 мільярда доларів, що 

наближається до річного бюджету великої лікарні США та приблизно на 2 

мільярди доларів менше річного бюджету Центру контролю за хворобами США.  

Впливові розвинені країни, на жаль, заперечують, що вони послаблювали 

багатосторонні інституції, зокрема ВООЗ. Але між 1970-1971 та 2017 рр. вони 

зменшили свою частку надійного довгострокового фінансування ВООЗ з 62% до 

18% її бюджету [13], що суттєво обмежило можливості ВООЗ.  

Вплив пандемії та реакція на неї різні групи населення відчувають не 

однаково. Соціальна ізоляція простіша для людей з просторими будинками та 

надійним швидким Інтернетом. Люди, які живуть у перенаселених будинках з 
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малою чи небезпечною відкритою територією, відсутністю проточної води для 

миття рук та недостатнім доступом до Інтернету [14] будуть вразливішими до 

негативних наслідків ізоляції. Ті, хто займається незахищеною та випадковою 

роботою, першими звільняються і стикаються з безробіттям. Хоча уряди багатьох 

багатих країн забезпечували виплати на соціальне страхування або гарантували 

заробітну плату, у країнах з низьким та середнім рівнем доходів таких 

можливостей було небагато. Загалом пандемія майже напевно збільшить 

нерівність у системі національного здоров’ї як між країнами, так і всередині них.  

Також пандемія виявила неоднозначні наслідки для навколишнього середовища. 

Падіння туризму та подорожей (авіація та судноплавство) суттєво зменшило 

споживання нафти та забруднення, тоді як робота на дому сприяє зменшенню 

транспортних потреб. Якість повітря в деяких найбільш забруднених місцях світу 

радикально покращилася [15], викиди парникових газів різко впали [16], а міста 

від Венеції до Тель-Авіва стали свідками того, що дика природа «відновлює» 

міський простір. Деякі можливості для структурних змін у виробничих галузях 

відкрила власне пандемія. Такі держави, як Австралія, які покладаються на довгі 

транснаціональні ланцюги поставок та технології для стратегічних товарів та 

послуг, розглядають ризик таких моделей, диверсифікуючи джерела їх імпорту та 

рухаючись до збільшення внутрішнього виробництва [17]. Така парадигма 

коротких ланцюгів поставок може переконфігурувати сектор морських перевезень 

з високим рівнем викидів, відомий своєю шкідливою залежністю від мазуту, а 

також систематичним уникненням законодавства про працю та оподаткування 

[18]. Глобальний туризм, який в даний час відповідає за близько 8% глобальних 

викидів, подібним чином може бути відновлений на більш нижчій, а отже, 

потенційно більш екологічно стійкій основі [19]. 

Однак моделі багатьох екологічно руйнівних галузей промисловості навряд 

чи можуть бути суттєво змінені коронавірусною кризою як такою. Промислове 

сільське господарство, на яке припадає 9% парникових газів, є основною 

причиною вирубки лісів, втрати біорізноманіття та забруднення води, а також 

промислове рибальство не має ознак відхилення від своїх стандартних підходів. 

Багато країн назвали сільське господарство критично важливим, що дозволило 

підприємствам працювати в звичному режимі, а великі агропромислові 

підприємства пообіцяли продовжувати працювати, хоч і з більш жорсткими 

гігієнічними та санітарними заходами. 

Більшість світових криз, включаючи Велику депресію 1930-х років, були 

спричинені відсутністю попиту, або через обвал фондового ринку чи відсутність 

довіри до державної політики. Економічна складова кризи COVID-19 зумовлена 

закриттям галузей та закриттям імпорту проміжних продуктів із негативними 

наслідками для експортера. Зазвичай кризи пов’язані з безробітною робочою 
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силою та надлишком виробничих потужностей, що робить відносно легким 

відновлення економіки за рахунок збільшення попиту. Але зараз галузі 

неможливо легко відновити, поки не закінчиться криза, спричинена пандемією. 

Навіть тоді багатьом галузям не вистачить ресурсів та капіталу, більшість із яких 

потрібно імпортувати. Тому необхідно ретельне планування відновлення 

економіки після пандемії. Події COVID-19 також викривають безвідповідальність 

деяких  урядів, дозволяючи занепад цілих промислових секторів, особливо в 

машинобудуванні та тяжкій промисловості. Повернення до концепції 

стратегічних секторів є життєво важливим для того, щоб політика відновлення 

національної економіки була ефективною в довгостроковій перспективі. 

Важливість побудови стратегічних секторів, які ринкові процеси просто не здатні 

здійснити самостійно, полягає в тому, що події типу пандемії COVID-19, швидше 

за все, будуть повторюватися в найближчі роки та десятиліття. 

Висновки.  Пандемічна криза виявила глибокі розбіжності в Європі, зокрема 

між умовно Північною та Південною Європою. Перші розбіжності виникли, коли 

Італія, спустошена пандемією, потребувала допомоги, заклики про яку решта 

Європи проігнорувала. Розбіжності поглибилися, коли економічно зруйнована 

Південна Європа (Італія, Іспанія) наполягала на додатковому випуску 

єврооблігацій для фінансування національної економіки, на що Північна Європа 

(Німеччина, Польща, Голандія, Австрія) наклала вето. Довгострокові наслідки 

такого протистояння, ймовірно, призведуть до подальшого політичного поділу 

всередині ЄС. Що важливо, зараз Франція також опиняється на південній стороні 

розриву через її внутрішній та зовнішній дефіцит та відсутність потенціалу росту 

у деіндустріалізованих та децентралізованих стратегічних секторах, що 

відповідають за випуск медичної продукції. Таким чином проявляється 

відсутність співфінансування державних видатків, задіяних у боротьбі з 

пандемією та подальшими програмами відновлення. Голландія, підтримана 

Німеччиною та Австрією, відмовились від стратегії співфінансування державних 

видатків для боротьби з пандемією. А оскільки це держави із сильним зовнішнім 

профіцитом – економічним, соціальним, то це загрожує політичним розривом у 

Європі що, в свою чергу, ставить під загрозу світову економіку. ЄС як союз без 

трансфертів, як це зафіксовано у всіх фіскальних договорах єврозони, прийнятих 

після кризи 2008 року, опинився неготовим як перед пандемією, так і перед 

тривалою економічною кризою. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТЛОВИХ 

КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ, МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА 

Анотація. Житлове питання було і залишається одним з важливих питань 

для громадян України. Рівень забезпеченості житлом в нашій країні є в декілька 

разів менший, ніж показник в країнах Європи та складає 23 квадратних метри на 

кожного мешканця. Актуальним питанням сфери житлової політики нашої 

держави є створення дієвих механізмів та форм створення та обслуговування 

житлового фонду. Житлово-будівельні кооперативи, як одна з форм забезпечення 

житлом громадян існували на території України ще з початку минулого століття 

але в теперішній час, не є активними формами, якими користуються громадяни. 

Це пов’язане, перш за все, з застарілою та колізійною нормативно-правовою 

базою, яка регулює суспільно-правові відносини під час створення та 

функціонування кооперативів в Україні. В той же час, дана форма житлового 

забезпечення є актуальною і достатньо розвиненою в країнах Європи. Тому 

постає необхідність наукового опрацювання системи нормативно-правових актів, 

в галузі житлової політики, яка регулює діяльність кооперативів, дослідження 

їхнього впливу на розвиток та захист житлових прав громадян та переосмислення 

їхньої філософсько-правової парадигми. У статті проведено аналіз досвіду 

розвинених країн зі створення та діяльності житлових кооперативів. Наведено 

основні різновиди житлових кооперативів, які мають розповсюдження у світовій 

практиці. Визначено особливості житлових кооперативів у деяких країнах світу: 

Італія, Норвегія, Польща, Естонія, США. Дослідження має на меті проаналізувати 

діючу законодавчу базу створення, регулювання діяльності житлових 

кооперативів в Україні. Визначено нормативно-правові акти, що потребують 

вдосконалення. Окреслено основні недоліки та прогалини законодавства України, 
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що потребують врегулювання, а також правові перепони, що стримують розвиток 

інституту житлових кооперативів в Україні. В дослідженні пропонується 

визначити основні проблемні питання, що можуть виникнути при створенні та 

діяльності житлових кооперативів від моменту створення до моменту завершення 

будівництва житла. Досліджено питання, чи може бути житловий кооператив 

ефективним інструментом при будівництві житла за діючої в Україні нормативно-

правової бази. Запропоновано напрями, які є найбільш ефективними та 

перспективними для розвитку інституту житлових кооперативів в Україні,  

визначено напрямки вдосконалення законодавства, що регулює питання 

діяльності житлових кооперативів в Україні.  

Ключові слова. Житлові кооперативи, обслуговуючі кооперативи, 

будівництво житла, механізми організації будівництва житла.  
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LEGISLATIVE REGULATION OF HOUSING COOPERATIVES IN UKRAINE, 

INTERNATIONAL PRACTICE 

 

Abstract. The housing issue remains to be one of the most relevant problems for 

the Ukrainian citizens. The level of accommodation with housing in Ukraine is several 

times lower than in Europe and is 23 square meters per capita. An urgent issue in the 

field of housing policy of our country is the establishment of effective mechanisms and 

forms of creation and maintenance of housing. Housing cooperatives, as one of the 

forms of providing housing for citizens, have existed in Ukraine since the beginning of 

the last century, but now, not being used as active form by citizens. This is primarily 

due to the outdated and conflicting legal framework governing public relations during 

the establishment and operation of cooperatives in Ukraine. At the same time, this form 

of housing is relevant and well developed in European countries. Therefore, there is a 

need for scientific elaboration of the system of legal acts in the field of housing policy, 

which regulates the activities of cooperatives, the study of their impact on the 

development and protection of housing rights, and reconsideration their philosophical 

and legal paradigm. The article analyses the experience of developed countries in the 

establishment and operation of housing cooperatives. The main types of housing 

cooperatives, which are widespread in the world practice, are given. The characteristics 

of housing cooperatives in some countries of the world are determined: Italy, Norway, 

Poland, Estonia, and USA. The study aims to analyse the current legal framework of the 

establishment and regulation of housing cooperatives in Ukraine. Regulations that need 
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improvement have been identified. The main shortcomings and gaps in the legislation of 

Ukraine that need to be regulated, as well as legal obstacles that hinder the development 

of the institution of housing cooperatives in Ukraine are outlined. The study proposes to 

identify the main problematic issues that may arise in the establishment and operation of 

housing cooperatives from the moment of creation to the completion of housing 

construction. The question of whether a housing cooperative can be an effective tool in 

housing construction under the current regulatory framework in Ukraine has been 

studied. The directions which are the most effective and perspective for development of 

the institute of housing cooperatives in Ukraine are offered, the directions of perfection 

of the legislation regulating questions of activity of housing cooperatives in Ukraine are 

defined.  

Keywords. Housing cooperatives, service cooperatives, housing construction, 

mechanisms for organizing housing construction.  

 

Постановка проблеми. Кожна країна прагне створити сприятливі умови для 

життя та розвитку своїх громадян. Україна, яка наразі стоїть на шляху до 

становлення як розвинена європейська країна, має перед собою аналогічне 

завдання. Вирішення житлового питання є одним із ключових кроків на такому 

шляху. Житлова політика нашої країни останніх часів здебільшого будувалася на 

принципах політичної волі, а не на принципах логічності, послідовності та 

результативності, які мають супроводжувати будь-яку політику держави. Те, що 

ми маємо на сьогодні, – це радянський Житловий кодекс і Концепція житлової 

політики, схвалена ще 25 років тому. Житлове законодавство реформувалося і 

змінювалося точково, хаотично, відповідно маємо застарілі норми, навіть атавізми 

законодавства, поряд із законодавством, сформованим на принципах 

європейського. Інститут житлового кооперативу, який сьогодні існує в нашій 

країні, відповідно до законодавства, що регулює питання створення та 

функціонування житлового кооперативу, також є уособленням поєднання 

застарілих норм і нового сучасного законодавства.  

Тому є необхідність вивчення світового досвіду створення житлових 

кооперативів, порівняння з історичним досвідом, який ми маємо, і в результаті 

напрацювання нових пропозицій щодо реформування законодавства, яке регулює 

діяльність житлових кооперативів в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Важливі аспекти формування і 

діяльності житлових кооперативів як механізмів забезпечення громадян 

доступним житлом досліджувалися такими українськими вченими, як                   

О. Непомнящий, О. Кучеренко, В. Ніколаєв, В. Фатула та іншими. 

Мета статті.  У статті пропонується дослідити історичний аспект створення 

житлових кооперативів на території України: розвиток житлових кооперативів на 
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території сучасної України на початку 20 століття, їх різновиди, механізми 

державної фінансової підтримки, відновлення житлових кооперативів у 

Радянському Союзі в післявоєнний період та за часів незалежної України. Також 

метою дослідження є еволюція розвитку поняття житлового кооперативу, діючі 

моделі житлових кооператив в Україні як об’єднань громадян для досягнення 

певної спільної мети.  

Методологічний інструментарій обрано з урахуванням поставленої мети, 

специфіки предмета й об’єкта дослідження через системний порівняльно-

правовий аналіз світової практики у сфері створення та існування житлових 

кооперативів, дослідження ефективності існуючих форм існування житлових 

кооперативів, з урахуванням історичних, економічних та правових аспектів. 

 

Виклад основного матеріалу.  Перший етап – початок 20 століття. Саме цей 

період можна охарактеризувати як період зростання кількості міського населення. 

Розпочався процес урбанізації. Сільське населення поступово переїздило до міст, 

відповідно, зростала потреба у житлі. За значної потреби власники житла в містах 

підвищували ціни на оренду. Виникли історичні передумови для запровадження 

ефективних і доступних механізмів вирішення житлового питання. Перші 

кооперативні об’єднання було створено, звичайно, у тогочасних великих містах – 

Києві, Одесі, Бердянську, Миколаєві, Херсоні та Житомирі [1]. 

За умови наявності власних коштів, що складали не менше 40% від вартості 

будівництва, члени кооперативу могли розраховувати на отримання кредиту. 

Ставка за таким кредитом становила 6% річних. На початку 1909 року на 

території сучасної України діяли близько 60 житлових кооперативів [2]. 

Другий етап – перші роки після захоплення влади більшовиками. Тоді, на 

початку 20-их років ХХ століття, у містах так само існували проблеми із 

житловим забезпеченням. Коштів у держави для вирішення житлового питання 

для всіх потребуючих не вистачало, потрібно було залучати кошти громадян. Тоді 

було ухвалене відповідне законодавство, що врегулювало діяльність житлової 

кооперації в країні. Кооперативи створювалися як житлово-орендні та житлово-

будівельні. Житлово-орендні кооперативи отримували житловий будинок в 

оренду строком до 9 років. Члени такого кооперативу мали право передавати 

отримане житло в суборенду та,  в разі необхідності, отримати кредит на 

капітальний ремонт такого будинку. Житлово-будівельні кооперативи 

створювалися для будівництва житла за умови, що члени такого кооперативу 

вносили власний грошовий вступний внесок. Також була передбачена можливість 

кредитування членів кооперативу за відсотковою ставкою не більшою 1 відсотка 

річних. Основною особливістю цього періоду було те, що, відповідно до чинного 

на той час законодавства, члени кооперативу могли отримати житло у приватну 
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власність, що, звичайно, суперечило ідеології того часу. Тому вже з 1937 року всі 

кооперативні будинки стали державною власністю. Можна сказати, що відтоді й 

до післявоєнного періоду 50-их років розвиток житлової кооперації на території 

України було призупинено.  

Нарешті, третій етап – післявоєнний Радянський Союз і, відповідно, 

післявоєнна Україна. Країна повернулася до житлової кооперації наприкінці 1950-

их – на початку 1960-их років.  

Ухвалений 1983 року Житловий кодекс врегулював питання створення та 

діяльності житлово-будівельних кооперативів на законодавчому рівні. 

Кооперативи будували за рахунок внесків членів такого кооперативу, а також 

отримували від держави пільги й компенсації. До прикладу, це була позика в 

обсязі до 90 відсотків вартості такого будівництва, при цьому ставки за 

користування кредитом складали від 1 до 3 відсотків річних, були запроваджені 

дотації на комунальні послуги, обслуговування і капітальний ремонт будинків 

житлово-будівельних кооперативів.  

Обсяг житла, збудованого житлово-будівельними кооперативами, на той час 

складав 6-7 відсотків від загальної збудованої житлової площі, або близько 8 

тисяч житлових будинків, у яких мешкали понад 1,5 млн осіб.  

Світова практика житлових кооперативів дещо відрізняється від зрозумілого 

для нас застосування поняття «житловий кооператив».  

Світовий досвід житлової кооперації розвивався за трьома основними 

напрямками: житлово-будівельні ощадні каси, житлові кооперативи як 

кондомініуми, та власне житлові кооперативи.  

Житлово-будівельні ощадні каси досить успішно функціонували в 

Німеччині, було кілька спроб застосувати цей механізм і в Україні. Проте 

результативними ці спроби не стали. Уряд України 2010 року навіть ухвалив 

Концепцію розвитку житлової кооперації та запровадження житлово будівельних 

ощадних кас. Будівельно-ощадна каса, за своєю суттю, це фінансова установа, що 

залучає кошти громадян. За рахунок цих коштів кредитуються вкладники. При 

цьому може мати місце і державна підтримка, яка може полягати, до прикладу, у 

вигляді виплати певного доходу на внески. Слід відзначити, що цей механізм 

застосовується в Австрії, Франції, Словаччині, Чехії, Хорватії, Словенії, Румунії.  

Такий механізм функціонування житлового кооперативу, як кондомініум, 

передбачає, що у загальній власності кондомініуму перебуває, до прикладу, 

підвал, місце для паркування машин, ліфти, сходи, балкони, зелені насадження, 

басейни тощо. Власники товариства спільно розпоряджаються таким майном, що 

може дати їм змогу навіть отримувати певний дохід від здавання такого майна в 

оренду. Такий вид кооперативу також характерний для Німеччини і Естонії.  

Житлово-будівельні  кооперативи,  що  створюються  саме  для  будівництва 
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житла, є характерними також для Іспанії, Швеції, Великобританії, Італії. 

Розглянемо, як врегульовуються питання житлових кооперативів у деяких 

країнах світу.  

У Італії існують два типи житлових кооперативів: звичайні житлові 

кооперативи і соціальні житлові кооперативи.  

Ключовими характеристиками обох типів є те, що членство в житлових 

кооперативах відкрито для всіх, хто бажає жити в кооперативній житловій 

одиниці. Кожна особа, зацікавлена в кооперативному житлі, купує долю, яка  

надає людині право голосу, право бути включеним до списку очікування і право 

бути поінформованим про те, коли житло стане доступним. Усі житлові 

кооперативи повинні робити певні внески до фонду національного розвитку.  

Для традиційних житлових кооперативів характерним є те, що житлові 

одиниці належать окремим їхнім членам на праві власності. Паї продаються 

індивідуальним членам за ціною трохи нижчою за ринкову з урахуванням 

спеціальних державних субсидій. Деякі обмеження відносно пайової участі 

встановлюються при перепродажу на термін не менший за 20 років. Соціальні 

житлові кооперативи – це фактично оренда. Характеризуються вони такими 

особливостями: орієнтовані на людей з особливими потребами, як перестарілі, 

інваліди, люди з низькими доходами. Житло залишається у власності 

кооперативу, при цьому окремі члени кооперативу, по суті, орендують житло у 

кооперативу. При проектуванні будівель враховуються потреби цільової групи. 

Для Норвегії характерним є те, що кожен кооператив у середньому управляє 

близько 50 будинками. Щоб стати учасником кооперативу, потрібно придбати 

акції, які реалізовуються на відкритому ринку за повною ринковою вартістю, 

причому члени кооперативних житлових асоціацій мають право переважного 

придбання. Кожен член кооперативу має один голос, незалежно від кількості або 

вартості акцій. Місцева влада має право на придбання 10% квартир у житлово-

будівельних кооперативах [3]. 

У Польщі, попри те, що житлові кооперативи вже не є основними 

постачальниками житла, близько 11 мільйонів громадян мешкають у 

кооперативних будинках. Хоч багато великих житлових кооперативів були 

розділені на менші об'єкти власності, житлові кооперативи навіть сьогодні 

можуть бути величезними організаціями, налічуючи до 100 000 членів на 

кооператив. Спочатку в Польщі існувало два типи житлової кооперації: на умовах 

власності та на умовах оренди. Сьогодні всі кооперативи є кооперативами 

власників. Ключовими характеристиками польських житлових кооперативів є: 

- індивідуальна власність, яка обмежена одиницями, тоді як кооператив

володіє землею та будівлею, 

- учасники   купують   акції,   еквівалентні   повній   вартості  будівництва   їх
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одиниці, 

- власники кооперативів можуть вийти з кооперативу, коли сплачують повну 

вартість будівництва, ці власники можуть створити ОСББ для управління, 

- члени можуть продати своє майнове право, кооператив має право прийняти 

нового члена. 

Житлові кооперативи або квартирні асоціації в  Естонії – це некомерційні 

організації, створені для управління зонами загального користування житлового 

будинку. Одиниці належать окремим членам – власникам, які вносять квартирну 

плату відповідно до фактичних витрат, продаж житла регулюється ринком, 

кооперативи можуть управляти кількома житловими будинками [4] 

У незалежній Україні на початку 90-х років житлово-будівельні кооперативи 

продовжували існувати здебільшого як обслуговуючі кооперативи, фактично як 

аналоги сучасних об’єднань співвласників житлового будинку.  

Ринок житла в Україні пропонує таку вартість одного квадратного метра 

житла, що пересічному громадянину, який отримує навіть середню заробітну 

платню, самостійно заощадити і придбати житло – щось зі сфери фантастики.  

Враховуючи спрямованість нашої країни на досягнення європейських 

стандартів життя, виконання Цілей сталого розвитку, необхідно вишукувати 

можливості для здешевлення для наших громадян вартості соціальних благ, в 

тому числі житла.  Одним з варіантів здешевлення вартості житла для кінцевого 

споживача, враховуючи історичний аспект питання, є житловий кооператив. А чи 

дійсно це може бути реалізовано за сучасної нормативно-правової бази України, 

спробуємо дослідити.  

Закон України «Про правонаступництво України» визначив, що Закони, інші 

нормативні акти, що були ухвалені верховною Радою УРСР діють на території 

України в частині, що не суперечить Законам України, ухваленим після набуття 

Незалежності.  

Отже, чинна законодавча база України про кооперацію частково  базується 

на нормах законодавства, прийнятого вже в незалежній Україні, але частково й на 

нормах, які діяли за часів Радянського Союзу. Навіть норми, прийняті за часів 

Незалежності України саме щодо створення і діяльності кооперативів, тривалий 

час не оновлювалися і не враховують ані нового законодавства України, ані 

сучасних вимог і потреб суспільства.  

Основні норми щодо діяльності кооперативів містяться в Цивільному кодексі 

України, Житловому кодексі УРСР, а також у спеціальній правовій базі: зокрема, 

Законі України «Про кооперацію», Примірному статуті житлово-будівельного 

кооперативу 1985 року, Правилах утримання жилих будинків та прибудинкових 

територій 2005 року.  

Закон України «Про кооперацію» зазначає, що законодавство про кооперацію  
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базується на нормах Конституції України і Цивільного кодексу України, Закону 

України "Про сільськогосподарську кооперацію", інших нормативно-правових 

актах з питань кооперації. 

Кооперативом, відповідно до статті 1 Закону України «Про кооперацію», є 

юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які 

добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської 

та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших 

потреб на засадах самоврядування.  

Господарським кодексом України визначено кооперативи як добровільні 

об'єднання громадян з метою спільного вирішення ними економічних, соціально-

побутових та інших питань. 

Отже, Господарський кодекс прямо вказує, що кооператив може бути 

створений виключно громадянами, тобто фізичними  особами. При цьому Закон 

України «Про кооперацію» передбачає таку можливість і для юридичних осіб.  

Такі ж висновки можна зробити з Примірного статуту житлово-будівельного 

кооперативу 1985 року.  

Маємо перше питання: хто суб’єктно може бути членом житлово-

будівельного кооперативу.  

Чинним Житловим кодексом установлено, що членами житлово-

будівельного кооперативу можуть бути громадяни, які постійно проживають у 

даному населеному пункті, перебувають на обліку бажаючих вступити до 

житлово-будівельного кооперативу та внесені до єдиного державного реєстру 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Подібні норми також 

містяться у Примірному статуті житлово-будівельного кооперативу.  

Тобто діюча норма Житлового кодексу визначає, що членами житлового 

кооперативу можуть бути лише ті громадяни, що потребують поліпшення 

житлових умов, тобто стоять на так званій «квартирній черзі» для отримання 

безоплатного житла. В сучасних умовах, коли претендувати на отримання 

безоплатного житла від держави, на мою думку, мають право лише найбільш 

соціально незахищені верстви населення, прив’язка до квартирної черги при 

створенні житлово-будівельного кооперативу є нонсенсом. Звісно, при створенні 

житлово-будівельних кооперативів сьогодні інвестори таких норм не 

дотримуються. 

У статті 2 Закону  України "Про кооперацію" визначено, що "кооператив" - 

це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які 

добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та 

іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших 

потреб на засадах самоврядування.  

Маємо  друге  питання:  чи   має  бути   перебування  на  квартирному обліку  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#n2
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031087.html


ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

 

311 

обов’язковою вимогою для вступу до кооперативу.  

За Житловим кодексом, житлово-будівельні кооперативи організовуються 

при виконавчих комітетах місцевих рад народних депутатів, при підприємствах, 

установах і організаціях.  

Водночас, відповідно до  Господарського кодексу України, кооперативи 

створюються як добровільні об'єднання громадян.  

Стаття 37 Закону України «Про кооперацію» містить чітку заборону  на  

втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування у 

фінансово-господарську та іншу діяльність кооперативних організацій, крім 

випадків, прямо передбачених законом. 

Маємо третє питання: чи дійсно житлово-будівельний кооператив – це 

добровільне об’єднання.  

Всі три порушені питання сьогодні не мають однозначної відповіді.  

Прикінцеві положення Закону України «Про кооперацію» зобов’язують 

Кабінет Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим законом 

вжити заходів, спрямованих на приведення у відповідність до норм цього закону 

інших нормативно-правових актів. Такі своєчасні дії могли б вирішити всі 

порушені питання, та сьогодні відповідні зміни не внесені. Відсутність чіткого 

регулювання має негативні наслідки для громадян. До прикладу, існує судова 

практика, за якої саме на тій підставі, що при створенні житлово-будівельного 

кооперативу не було дотримано вимог Житлового кодексу, зокрема, члени 

кооперативу не перебували на обліку громадян, що потребують поліпшення 

житлових умов, суд ухвалив рішення про скасування реєстрації такого 

кооперативу.  

Як ми дослідили вище, житлово-будівельні кооперативи в Україні можуть 

бути створені та діяти як під час самого будівництва житлового будинку членами 

кооперативу, так і після завершення будівництва – як обслуговуючий кооператив, 

аналог об’єднання співвласників житлового будинку. Тобто можна виділити 

обслуговуючі та споживчі житлово-будівельні кооперативи.  

Відповідно до статті 19 Закону України «Про кооперацію», кооператив є 

власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, 

виготовленої продукції, доходів, отриманих від її реалізації та провадження іншої 

передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на 

підставах, не заборонених законом. Отже, нерухомість, що споруджується за 

рахунок коштів житлово-будівельного кооперативу, буде власністю кооперативу. 

Таким чином, після завершення будівництва і здачі об’єкта в експлуатацію 

житлово-будівельний кооператив є власником будинку. Отже, на стадії, що 

передує передачі квартир інвестору, ЖБК має повне право розпоряджатися усім 

будинком, включаючи квартири, на законній підставі, навіть передати в заставу.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030436.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031087.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031087.html
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Також незахищеними залишаються права інвесторів (членів кооперативу) в 

разі ліквідації кооперативу, у тому числі у зв’язку з банкрутством. Підстави для 

визнання банкрутом кооперативу можуть з’явитися як до, так і після завершення 

будівництва.  

Відповідно до статті 13 Закону «Про кооперацію», членство в кооперативі 

припиняється в тому числі у зв’язку з припиненням діяльності кооперативу.  

У судовій практиці існує багато справ про визнання банкрутом житлово-

будівельних кооперативів за заявами як самих житлово-будівельних кооперативів, 

так і кредиторів за заборгованістю. 

У цьому контексті неоднозначним є питання: яким чином учасник житлово-

будівельного кооперативу, який повністю вніс свій пай, зможе стати власником 

новозбудованої квартири. Тобто як документально оформити «викуп» квартири, 

передбачений Цивільним кодексом України.  

Цікавим також є питання оподаткування.  

Податковим кодексом України визначено, що з першого числа місяця, 

наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку, і такий житловий 

будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) 

кооперативом, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) 

кооперативи (товариства) мають право на отримання статусу неприбутковості.  

Проте Податковим кодексом не визначено, що в майбутньому такий 

житлово-будівельний кооператив не матиме права будувати новий будинок уже в 

статусі неприбутковості.  

Звісно, є офіційна думка податкової служби, яка зазначає, що при отриманні 

статусу неприбутковості такий кооператив позбавляється права в статусі 

неприбуткової організації здійснювати будівництво інших об’єктів.  

На мою думку, це питання не є чітко визначеним і може бути предметом 

спору в судах.  

Цікавим також є питання оподаткування податком на додану вартість 

операцій, пов’язаних з будівництвом багатоквартирного житлового будинку 

новоствореним житлово-будівельним кооперативом.  

Відповідно до Податкового кодексу, звільняються від оподаткування ПДВ 

операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого 

постачання. Що саме має розглядатися як перше постачання – послуги з 

будівництва житла, що надаються на замовлення кооперативу, чи передача житла 

членам кооперативу? 

Однозначну відповідь на це питання можна дати, лише чітко виклавши 

норми Податкового кодексу.  

Висновки.  Враховуючи  велику кількість громадян України, що потребують 
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 підтримки у вирішенні житлового питання, а також взяті Україною на себе 

зобов’язання перед міжнародною спільнотою, зокрема, щодо виконання 

Глобальних цілей сталого розвитку, житлово-будівельні кооперативи можуть 

розглядатися як ефективний інструмент для створення сприятливих умов 

здешевлення вартості будівництва житла для громадян.  Чинне законодавство 

України містить низку суттєвих прогалин і рудиментів радянського законодавства 

та потребує вдосконалення та доопрацювання. Тому необхідно:  

розробити окремий закон, який повинен врегулювати питання особливостей 

створення і діяльності житлово-будівельного кооперативу, зокрема, чітко 

визначити права та обов’язки членів кооперативу, момент набуття права власності 

на житло членами кооперативу, обслуговування в майбутньому такого житлового 

будинку тощо; 

до прийняття нового Житлового кодексу України внести зміни до його норм, 

врегулювавши питання створення та членства у житлово-будівельних 

кооперативах, виключивши норми щодо необхідності перебування членів 

кооперативу на обліку тих, хто потребує поліпшення житлових умов, а також інші 

застарілі положення; 

внести зміни до Податкового кодексу, передбачивши прямі норми, які 

дозволять житлово-будівельним кооперативам діяти в статусі неприбутковості, 

врегулювавши питання сплати податку на прибуток, а також  податку на додану 

вартість.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Анотація. Посилення уваги до проблем теорії і практики оцінювання 

людського капіталу та ефективності його використання пов'язано з розробкою 

методології управління людськими ресурсами. Перспективу для вирішення даної 

проблеми відкриває дослідження методології оцінювання людського капіталу, 

виходячи з положення, що концепція оцінювання багато в чому визначає якість 

інформації на основі якої приймаються управлінські рішення по ефективному 

використанню людських ресурсів, людського капіталу, формуванню 

національного багатства та забезпечення зростання економіки. В результаті 

вивчення підходів до оцінювання людського капіталу встановлено, що людський 

капітал є об'єктом вивчення різних галузей наук, існують різноманітні напрямки 

його вивчення, неоднозначні його трактування, що визначає диференціацію 

підходів до його оцінювання. Встановлено відсутність єдиної методики 

оцінювання людського капіталу. За результатами дослідження отримали 

подальший розвиток теоретичні положення розвитку та оцінювання людського 

капіталу який є носієм системних відносин відтворювального процесу 

суспільства. Отримала подальший розвиток система показників оцінювання 

людського капіталу у відповідності з його видами та внутрішньою структурою. З 

вступом сучасного суспільства в еру нової економіки назріла необхідність 

комплексного підходу до оцінювання людського капіталу, а не тільки його 

окремих структурних елементів. Успішність просування на даному напрямку 

нерозривно пов'язана з необхідністю подальшої глибокої і творчої розробки теорії 

людського капіталу, практичних рекомендацій щодо вишукування і оптимального 

використання суспільних інвестицій, інноваційних можливостей, створення 

сприятливих умов для активізації людського фактора в усіх сферах 
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життєдіяльності суспільства. Практична значущість дослідження полягає у 

підвищенні наукового обґрунтування теоретичних положень та практичних 

заходів щодо забезпечення механізму оцінювання людського капіталу відповідно 

до стратегій і концепцій, проектів економічного і соціального розвитку країни, 

процесів глобалізації.  

Ключові слова: людський капітал, оцінювання, методичний підхід, 

національне багатство, інвестиція, макроекономіка. 
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF HUMAN CAPITAL EVALUATION 

 

Abstract. Increasing attention to the problems of theory and practice of human 

capital valuation and the effectiveness of its use is associated with the development of 

human resource management methodology. The study of the methodology of human 

capital valuation opens a perspective for solving this problem, based on the position that 

the concept of valuation largely determines the quality of information based on which 

decision-making on efficient use of human resources, human capital, national wealth 

formation, and economic growth is made. As a result of studying the approaches to the 

evaluation of human capital, it is established that human capital is the object of study of 

different branches of science, there are different areas of its study, ambiguous 

interpretation, which determines the differentiation of approaches to its evaluation. The 

lack of a unified methodology for assessing human capital has been established. 

According to the results of the study, the theoretical provisions of the development and 

evaluation of human capital, which is the carrier of the systemic relations of the 

reproductive process of society, were further developed. The system of indicators of 

human capital evaluation in accordance with its types and internal structure has been 

further developed. With the entry of modern society into the era of the new economy, 

there is a need for a comprehensive approach to the evaluation of human capital, and not 

just its structural elements. The success of progress in this direction is inextricably 

linked with the need for a further deep and creative development of the theory of human 

capital, practical recommendations for finding and optimal use of public investment, 

innovation opportunities, creating favorable conditions for activating the human factor 

in all spheres of society. The practical significance of the study is to increase the 

scientific substantiation of theoretical provisions and practical measures to ensure the 

mechanism of evaluation of human capital in accordance with strategies and concepts, 

projects of economic and social development of the country, the processes of 
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globalization. 

Keywords: human capital, evaluation, methodical approach, national wealth, 

investment, macroeconomics. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Теоретичний аналіз літератури дозволяє 

дійти висновку, що в сучасних умовах господарювання конкурентоспроможність 

економіки України на світовому ринку може бути досягнута тільки стабільними 

темпами переходу до інноваційної моделі у якій центральне місце займає 

людський капітал. Теорія людського капіталу і практика засвідчують актуалізацію 

методології оцінювання людського капіталу. Правильне оцінювання людського 

капіталу багато в чому визначає якість інформації на основі якої приймаються 

управлінські рішення щодо відтворення та ефективного використання людського 

капіталу, формування національного багатства, забезпечення зростання 

економіки, ефективності інвестицій в людський капітал. В наявному 

інструментарії економічного аналізу відсутній комплексний науково 

обґрунтований методологічний апарат оцінки, який би дозволив із мінімальними 

витратами коштів та часу оцінити ефективність інвестицій у людський капітал, 

здійснених державою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор. У наукових працях, предметом 

дослідження яких є людський капітал, обґрунтовано необхідність оцінювання 

людського капіталу на рівні національної економіки, тобто на макрорівні. 

Підходи до оцінювання характеризуються складністю і суперечністю, що 

відзначається в наукових публікаціях з даної тематики.  

Внесок у розвиток оцінювання людського капіталу, дослідження методики 

оцінки людського капіталу зробили зарубіжні та вітчизняні дослідники, зокрема: 

Schultz Т., Becker G., Mincer J., Thurow L., Корчагін Ю.А., Альван Х.А., Сиротюк 

Г.В., Дерій Ж.В., Кондиріна А.Г., Давидюк Т.В. та інші. Вчені підкреслюють 

важливе значення оцінювання людського капіталу як ресурсу у соціально-

економічному розвитку. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття. Зважаючи на види, складові національного 

людського капіталу, складну внутрішню структуру, розмаїття показників, 

неоднозначність визначення, багатогранний характер людського капіталу, складні 

зв’язки різних типів людського капіталу та інвестицій в людський капітал, 

різноманітність вигід від типів інвестицій в людський капітал, унеможливлюється 

розробка універсального показника оцінки людського капіталу з урахуванням 

теперішніх знань у цій сфері. Також виникають проблеми вимірювання 
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людського капіталу, виходячи зі складності методики його оцінювання. У 

проблематиці оцінювання людського капіталу питання його виміру опрацьовані 

не повно, а методики які використовуються є суперечливими.  

Мета статті. Дане дослідження спрямоване на вивчення підходів до 

оцінювання людського капіталу де центральними є питання макрорівня, адже 

методика оцінювання людського капіталу на рівні національної економіки, 

характеризується найбільшою актуальністю і практичністю, і є найбільш 

затребуваною, оскільки основну частку інвестицій у людський капітал здійснює 

держава. 

Виклад основного матеріалу. За деякими оцінками [1], наприкінці ХХ ст., у 

сукупному національному багатстві більшості країн світу частка фізичного 

капіталу дорівнювала в середньому 16% загального обсягу. Частка людського 

капіталу зросла до 80%. У розвинутих країнах у людський капітал вкладалось 

близько 70% усіх інвестицій, у фізичний – 30%. Виходячи з наведених фактів, 

можна зробити висновок, що перш за все необхідно відтворювати національний 

людський капітал бо саме від нього залежить основний приріст національного 

багатства. Теоретичний аналіз літератури [1; 2] дозволяє зробити висновок, що 

людський капітал наразі визнаний одним з ключових елементів національного 

багатства, що забезпечує довгострокове зростання економіки. 

Національне багатство включає фізичний, фінансовий, людський і природний 

капітали. Визначення сутності національного багатства унаочнює Таблиця 1.  

 

Таблиця 1. 

Національне багатство 

Змістова характеристика 

Інститути Визначення 

1 2 

Світовий банк  Національне багатство це «вартісна оцінка сукупності створених і 

накопичених видів  капіталу: людського, природного та фізичного 

(фінансового)». Згідно з розширеною концепцією трактування  й оцінки 

національного багатства (total wealth), у його складі виділяються три 

види  капіталів: вироблений (або виробничий) капітал (рroduced capital) 

– машини, облад- нання, інфраструктура, міська земля; природний 

капітал (natural capital) – земля,  корисні копалини, біоресурси; 

неречовий (або нематеріальний) капітал (intangible  capital) – людський, 

соціальний, інституціональний капітали та чисті іноземні активи. 

Державна служба 

статистики України 

Національне багатство – макроекономічний показник, представлений у 

грошовому виразі як сукупність активів, що створено та накопичено 

суспільством, і які мають ринкову цінність і можуть обмінюватися на 

гроші або інші блага. Масштаби, структура і якісний рівень 

національного багатства визначають економічну могутність країни, 

потенціал її наступного соціально-економічного розвитку. Національне 

багатство включає: (а) природні ресурси; (б) виробничі активи 

(фізичний капітал, матеріальні цінності); (в) людський капітал. 
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Інститут економіки 

та прогнозування 

НАН України 

Національне багатство – потенціал соціально-економічного розвитку 

країни, що є сукупністю наявних у державі ресурсів, на які встановлено 

право власності держави, юридичних і фізичних осіб – резидентів даної 

країни, що використовуються або можуть бути використані для 

забезпечення реалізації економічних інтересів фізичних та юридичних 

осіб з метою суспільного розвитку, за винятком непогашених  зовнішніх 

фінансових зобов’язань. До якого включають:  

1) природно-ресурсний потенціал (у складі якого необхідно розрізняти 

земельні, водні, біотичні, рекреаційні, мінерально-сировинні та 

паливно-енергетичні ресурси й екологічну місткість довкілля);  

2) людський потенціал;  

3) основний капітал (основні засоби підприємств, організацій і 

населення, нематеріальні активи), об’єкти незавершеного капітального 

будівництва та оборотні кошти в запасах товарно-матеріальних 

цінностей (ТМЦ);  

4) елементи фінансового капіталу, які впливають на обсяг 

національного багатства  (у т.ч. чисті іноземні активи депозитарних 

корпорацій). 

WikipediA Національне багатство – загальне багатство ˗ загальна вартість всіх 

грошей, інвестицій, товарів і майна, що утримуються в країні в певний 

час або чисте багатство, також відоме як національна чиста вартість, є 

загальною сумою вартості активів країни за вирахуванням її 

зобов'язань, якими володіють громадяни нації у встановлений момент 

часу. Показник здатності країни брати на себе борги і підтримувати 

витрати. Включає людські і природні ресурси, основний і фінансовий 

капітал, технологічні досягнення, які можуть створити нові активи в 

майбутньому. 

Джерело: побудовано автором за даними [1; 2]. 

 

За даними Credit Suisse Group AG — «Глобальний звіт про багатство» від  25 

жовтня 2019 [3],  загальне багатство світу складає 360,603 мільярдів доларів 

США. Світ - це Земля і все життя на ній, включаючи людську цивілізацію. Список 

країн / географічних регіонів за загальним багатством, їх розподіл за значущістю 

представлено у Таблиці 2. Україна за цим показником посідає 58 місце із 171 

країни світу.  

 

Таблиця 2. 

ТОП-10 країн за сукупним національним багатством 

Ранг Країна/географічний 

регіон 

Загальний обсяг 

статків (мільярди 

доларів США) 

Частка від загальної 

суми 

1 2 3 4 

— Світ 360,603 100% 

— Азіатсько-

Тихоокеанський 

регіон 

141,219 39.2% 

— Північна Америка 114,607 31.8% 

1 США 105,990 29.4% 
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— Європа 90,752 25.2% 

— Азіатсько-

Тихоокеанський 

регіон (за винятком 

Китаю та Індії) 

64,778 18.0% 

2 Китай 63,827 17.7% 

3 Японія 24,992 6.9% 

4 Німеччина 14,660 4.1% 

5 Великобританія 14,341 4.0% 

6 Франція 13,729 3.8% 

7 Індія 12,614 3.5% 

8 Італія 11,358 3.1% 

— Латинська Америка 9,906 2.7% 

9 Канада 8,573 2.4% 

10 Іспанія 7,772 2.2% 

-//- -//- -//- -//- 

18 Росія 3,052 0.8% 

-//- -//- -//- -//- 

24 Польща 1,771 0.5% 

-//- -//- -//- -//- 

53 Угорщина 346 0.1% 

-//- -//- -//- -//- 

58 Україна 308 0.1% 

Джерело: побудовано автором за даними [3]. 

 

В науковій літературі [4] людський капітал характеризується як економічний 

ресурс який здатний приносити економічні блага – особисте, соціальне, 

економічне благополуччя. Оскільки, як і інші економічні ресурси, людський 

капітал обмежений, то потребує ефективного використання. Задача формування 

економічних благ людським капіталом вирішується на різних економічних рівнях: 

мікро, мезо, макро та мега рівні.  

Оцінювання людського капіталу здійснюється шляхом аналізу накопичених 

інвестицій в освіту, науку, здоров'я, безпеку і рівень життя людей, що забезпечує 

виявлення особливостей людського капіталу мікрорівня, мезорівня, макрорівня, 

мегарівня і навпаки, специфічні особливості людського капіталу є тим 

підґрунтям, на якому будується його оцінювання. 

Як відмічає Дерій Ж.В. [5] системі оцінювання людського капіталу 

притаманні ознаками: 

- об’єктивність оцінювання людського капіталу, характеризується 

незалежністю процесу, та неврахуванням особистих уподобань та вигід того, хто 

здійснює оцінювання; 

- достовірність оцінок людського капіталу, супроводжується необхідністю 

дати відповідь на питання щодо точності отриманих результатів; 

- оптимальність елементів людського капіталу та характеристик для оцінки, 
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що передбачає найкращий з можливих варіантів показників. 

Необхідність оцінки людського капіталу на макрорівні  спричинена такими 

факторами: провідною роллю людини у суспільному виробництві; суттєвим 

впливом науково-технічного прогресу на розвиток суспільного виробництва; 

важливістю людських ресурсів порівняно з матеріальними ресурсами; визнання 

людини головним джерелом ідей, знань, їх накопичення, оновлення та 

можливістю реалізації. 

У теорії і практиці людського капіталу, фахівцями [1; 13] виділено різні види 

людського капіталу, що відображені у Таблиці 3.  

 

Таблиця 3. 

Види людського капіталу  

Макрорівень  Мікрорівень  

1 2 3 

Суспільний (Національний )ЛК Індивідуальний ЛК Колективний 

(Корпоративний )ЛК 

Характеристика  видів людського капіталу 

Сукупність працездатного 

населення 

Накопичений запас 

особливих і спеціальних 

знань, професійних 

навичок, що дозволяють 

людині отримати 

додаткові доходи 

Накопичений організацією 

спеціальний та особливий, 

порівняно з конкурентами, 

індивідуальний людський 

капітал, а також особливі 

управлінські та 

інтелектуальні технології, 

включаючи інформаційні, 

що підвищують 

конкурентоспроможність 

організації 

Частина інноваційних 

(креативних) трудових ресурсів 

Накопичені конкурентоздатні, 

високопродуктивні знання 

Інноваційна система - 

інтелектуальний капітал та 

інноваційні технології в усіх 

сферах життєдіяльності 

Висока якість життя, що  

забезпечує 

конкурентоспроможність 

економіки країни на світових 

ринках в умовах глобалізації 

Джерело: побудовано автором на основі [1; 13]. 

 

Виявлення специфічних особливостей людського капіталу, дослідження 

параметрів національного людського капіталу [1; 13], дозволило систематизувати 

показники людського капіталу за відповідними ознаками, що відображено у 

Таблиці 4. 
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Таблиця 4. 

Показники людського капіталу 

ЗА СПОСОБОМ ВИМІРУ 

1 2 

Натуральні Вартісні 

За етапами інвестиційного процесу За етапами інвестиційного процесу 

За показниками величини накопиченого 

капіталу 

За показниками величини накопиченого 

капіталу  

 За показниками обсягу вкладень у людський 

капітал 

 За показниками ефективності функціонування 

людського капіталу 

ЗА ВИДОМ ОЦІНКИ 

Кількісні Якісні  

ЗА СТУПЕНЕМ ВПЛИВУ 

Прямі  Опосередковані  

ЗА СПОСОБОМ ОТРИМАННЯ 

Статистичні 

(спостерігаються емпірично) 

Похідні (розраховуються за 

попередніми) 

Експертні (отримуються на 

основі експертних оцінок) 

ЗА СПОСОБОМ ПОБУДОВИ 

Аналітичні  Агреговані Синтетичні  

ЗА ФОРМОЮ ВИРАЖЕННЯ 

Абсолютні  Відносні  

Джерело: побудовано автором на основі [1; 13]. 

 

Важливим в оцінюванні людського капіталу є положення, що на макрорівні 

розглядаються соціальні трансферти надавані державою населенню як у 

натуральній, так й у грошовій формі.  

З метою оцінювання людського капіталу, необхідно визначити систему 

показників оцінювання людського капіталу, які дають можливість провести таку 

оцінку. Внутрішня структура та показники оцінювання національного людського 

капіталу відображено у Таблиці 5.  

 

Таблиця 5. 

Внутрішня структура та показники оцінювання людського                  

капіталу на макрорівні 

Національна економіка 

Освіта  

натуральні показники вартісні показники 

1. Кількість учбових закладів (за рівнями)  

2. Чисельність викладачів та їх частка в 

зайнятому населенні, число випускників 

ЗВО, частка осіб з вищої та середньою 

спеціальною освітою 

1. Обсяг і частка витрат на освітні 

програми ВВП/бюджету (за рівнями)  

2. Витрати в розрахунку на одного 

студента/учня  

3. Фонд освіти (число людино-років 

навчання, вартість навчання) 

Наука  
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натуральні показники вартісні показники 

1. Чисельність зайнятих у науці та науковому 

обслуговуванні, їх частка в зайнятому 

населенні  

2. Чисельність наукових працівників, їх 

частка в чисельності зайнятих у науці та 

науковому обслуговуванні 

3.Чисельність докторів і кандидатів наук, їх 

частка в чисельності наукових працівників 

1. Об’єми і частка витрат на науку у ВВП  

2. Об’єми і частка витрат на науку з 

бюджету та інших джерел  

3. Витрати на одного зайнятого в науці 

Інноваційна діяльність і підприємництво  

натуральні показники вартісні показники 

1. Чисельність працівників, зайнятих 

НДДКР, їх частка в чисельності зайнятого 

населення  

2. Частка «інформаційних» працівників у 

чисельності зайнятого населення  

3. Об’єм виробництва нової інформації  

4. Кількість винаходів, патентів авторських 

прав на рік (на 100 тис. зайнятих)  

5. Кількість створених зразків нової техніки  

6. Кількість уперше використаної нової 

техніки  

7. Кількість поданих заявок на винаходи  

8. Кількість уперше використаних винаходів 

1. Об’єм інтелектуальної власності  

2. Об’єм і частка витрат на НДДКР у ВВП 

(бюджети)  

3. Витрати на впровадження нових 

технологій  

4. Ефективність втілення нової технології  

5. Економічний ефект від втілення 

досліджень  

6. Доходи від продажу авторських прав, 

патентів, ліцензій  

7. Доходи від експорту наукоємної техніки 

і технологій  

8. Витрати з фонду підтримки малого та 

венчурного підприємництва  

9. Величина та частка підприємницьких 

доходів у НД 

Професійна підготовка 

натуральні показники вартісні показники 

1. Професійно-кваліфікаційний склад  

2. Рівень функціональної грамотності 

населення  

3. Очікувана тривалість трудового життя  

4. Чисельність зайнятих і безробітних, їх 

рівень  

5. Кількість відпрацьованого часу на рік  

6. Об’єм і структура експорту 

1. Суспільна продуктивність праці (ВВП 

на душу населення)  

2. Витрати на програми підготовки/ 

перепідготовки за рахунок фонду 

зайнятості  

3. Частка витрат на підготовку/ 

перепідготовку у ВВП 

4. Доходи від експорту  

5. Втрати від аварій  

6. Втрати ВВП від неучасті безробітних в 

економічній діяльності  

7. Суспільна (соціальна) норма віддачі 

Здоров’я 

натуральні показники вартісні показники 

1. Середня тривалість життя  

2. Смертність за різними причинами  

3. Природний приріст населення  

4. Чисельність і частка працездатного 

(непрацездатного) населення  

5. Рівень захворюваності населення  

6. Втрати робочого часу внаслідок хвороби, 

травматизму, догляду за хворими 

1. Об’єм і частки витрат на охорону 

здоров’я у ВВП (бюджети)  

2. Втрати ВПН унаслідок 

непрацездатності та смертності  

3. Витрати на профілактичні заходи  

4. Витрати на екологічні програми  

5. Суспільна норма віддачі від інвестицій в 

охорону здоров’я 

Мобільність 
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натуральні показники вартісні показники 

1. Масштаби професійної мобільності  

2. Масштаби міжгалузевої мобільності  

3. Масштаби територіальної мобільності  

4. Масштаби міжнародної мобільності  

5. Середня тривалість роботи на одному 

робочому місці  

6. Обіг сукупної робочої сили 7. Середній час 

пошуку роботи 

1. Приріст ВВП внаслідок мобільності 

населення  

2. Втрати ВВП внаслідок «плинності 

мізків»  

3. Витрати на облаштування мігрантів  

4. Трансакційні витрати ринку праці  

5. Суспільна нормо віддача від 

мобільності 

Джерело: побудовано автором на основі [1; 13]. 

 

Джерелом фінансування інвестиції в людський капітал на національному 

рівні є кошти державного бюджету - це витрати на розвиток складових 

національного людського капіталу (освіта - школа, заклади вищої освіти (ЗВО); 

охорона здоров’я та ін.).  

Система показників оцінки людського капіталу повинна відповідати 

наступним вимогам: 

- бути інформаційною базою при прийнятті управлінських рішень; 

- показники повинні бути як абсолютними, так і відносними величинами; 

- відображати мету конкретного зацікавленого суб’єкта (індивіда, 

підприємства, громадських та державних інститутів та ін.), яка може бути 

виражена прибутком, продуктивність праці, ВВП та ін.; 

- враховувати часовий лаг; 

- бути деталізованою за певними класифікаційними ознаками та рівнями 

оцінювання; 

- бути адаптованою до міжнародних порівнянь. 

В результаті вивчення підходів до оцінювання людського капіталу був 

отриманий матеріал, аналіз якого дозволив визначити типи людського капіталу за 

ступенем креативності, творчості, ефективності та продуктивності ˗ інноваційний, 

пасивний, негативний [1; 13], що відображено у Таблиці 6.  

 

 Таблиця 6. 

Типи людського капіталу  

ІННОВАЦІЙНИЙ 

(креативний) позитивний людський капітал 

Визначається як накопичувальний та такий, що забезпечує позитивну віддачу від 

інвестицій у процеси розвитку та зростання. Зокрема від інвестицій у підвищення  і 

підтримку якості життя населення, зростання інноваційного та інституційного  

потенціалів 

ПАСИВНИЙ  

споживацький людський капітал (не бере участі в інноваційних процесах) 

Частка низько конкурентоспроможного та некреативного людського капіталу  будь-якого 

рівня, яка переважно спрямована на самовиживання і самовідтворення і  не бере участі в 

інноваційних процесах розвитку 
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НЕГАТИВНИЙ  

деструктивний людський капітал на національному рівні 

 (активно заважає процесам розвитку національної економіки) 

Негативна частка індивідуального та корпоративного капіталу, корумповані державні 

інститути, некомпетентні та корумповані чиновники, неефективні державні управлінські 

технології, неефективна частина системи виховання, науки, охорони здоров’я, безпеки, 

низька якість життя, застарілі та неефективні інструменти інтелектуальної праці 

Джерело: побудовано автором на основі [1; 13]. 

 

Власні спостереження і спеціальні дослідження  показали, що типи 

людського капіталу проявляються у взаємозв’язках складових сукупного 

людського капіталу – національного, корпоративного, індивідуального.  

Виходячи з різних типів людського капіталу та показників оцінювання постає 

необхідність у виборі методів оцінювання людського капіталу, з метою 

обґрунтованого прийняття рішень відносно вкладень і доцільності подальшого 

інвестування. 

Аналіз праць науковців [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], дає можливість зробити 

висновок, що на різних рівнях розвитку економіки людський капітал оцінювали 

по-різному. 

Класики політичної економії розглядали дві методики вартісного оцінювання 

людського капіталу: метод вартості виробництва (обчислювали витрати на засоби 

існування людини) і метод капіталізації заробітків (здійснювалася оцінка реальної 

вартості майбутнього доходу працівника). 

Перші спроби оцінити грошову вартість продуктивних властивостей людини, 

здійснив У. Петті в XVII ст.. Його оцінка базувалася на тому, що багатство 

суспільства залежить від характеру занять людей та їх здатності до праці. 

Величину запасу людського капіталу У. Петті оцінює капіталізацією заробітку як 

по життєвої ренти з ринковою ставкою відсотка, а величину зарплати він 

вираховував шляхом виводу особистого доходу з національного. 

В подальшому У. Фарр удосконалив методику У. Петті. За його методом 

визначається теперішня вартість майбутніх заробітків індивіда, шляхом 

віднімання від майбутніх заробітків витрат на життя. 

Під час оцінювання грошової цінності людини Е. Енгель надавав перевагу 

методу цін. Корисним виявився його підхід в оцінюванні компонентів людського 

капіталу, таких як капіталізовані послуги освіти та охорони здоров’я. 

Підходи до оцінювання людського капіталу, запропоновані У. Фарром та Е. 

Енгелем були використані Т. Вітстейном. Він розглядав людину – носія робочої 

сили як капіталізований товар. Зацікавленість його була викликана тим, що у 

сфері страхування необхідно було розробляти довідкові таблиці для розрахунку 

позовів на компенсацію за втрату здоров’я чи життя. На його думку, розмір 

заробітку протягом життя індивіда дорівнює витратам на його утримання та 
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витратам на освіту. В такому випадку, людський капітал в момент народження 

людини прирівнюють до нуля. 

Як недолік можна відмітити, що при розрахунку вартості людського капіталу 

методом вартості виробництва, немає єдиної думки щодо складових елементів 

витрат, тобто є невизначеність в тому, чи врахувати усі витрати на формування і 

виховання людини чи тільки витрати на освіту, підготовку та перепідготовку 

кадрів, науку, інновації, охорону здоров’я, мобільність та культуру. Також 

виникають складнощі щодо включення носіїв людського капіталу, тобто 

враховувати все населення країни або лише економічно активне населення [6]. 

Щоб зрозуміти які з методик оцінювання людського капіталу та інвестицій у 

нього є найбільш розповсюдженими, розглянемо підходи до цього питання 

класиків теорії людського капіталу.  

Роботи Т. Шульца [7] присвячені головним чином оцінюванню впливу 

інвестицій в освіту на економічне зростання. Найбільш важливими є два 

положення:  

1) в цілому, для суспільства ефективність інвестицій в людський капітал і 

особливо в освіту значно вище, ніж віддача від вкладень у фізичний капітал;   

2) з підвищенням рівня освіти, в яке вкладаються кошти, ефективність 

інвестицій знижується, державі вигідніше вкладати кошти в базову (початкова та 

середня) освіту, ніж у вищу. 

Сутність підходу Т. Шульца зводиться до того, що затрати на формування 

людського капіталу складаються в основному з прямих витрат держави і 

приватних осіб у сфері освіти, а також витрат здобувачів освітніх знань і 

кваліфікації. Освіта розглядається в якості суспільного блага, так як споживання 

освітніх послуг супроводжується значним позитивним зовнішнім ефектом.  

Г. Беккеру [8] належить заслуга розробки підходу оцінювання приватних 

інвестицій в освіту, що вважається сьогодні класичним. Вчений визначив 

розбіжності між спеціальними і загальними інвестиціями в людину. В результаті 

спеціальної підготовки працівники отримують знання і навички, що 

представляють інтерес для підприємств де вони були отримані. Загальна 

підготовка дає працівникам знання і навички, які можуть знайти застосування в 

різних підприємствах. Загальна підготовка повністю або частково здійснюється за 

рахунок працівника, а спеціальна за рахунок роботодавця. Саме спеціальна 

підготовка «спеціальний людський капітал» сприяє конституюванню 

підприємства ˗ зниженню плинності кадрів, кар’єрному зростанню власних 

працівників, зниженню частки працівників найманих з ринку праці. 

Надалі дослідники [9] висунули такі положення:  

-  суспільні норми віддачі освіти завжди нижче, ніж приватні;   

- суспільні та приватні норми віддачі вкладень в початкову освіту, як 
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правило, вище, ніж норми віддачі в середню і вищу освіту;   

- норма віддачі на вкладення в освіту в країнах, що розвиваються вище, ніж в 

розвинених;   

- в країнах, що розвиваються норма віддачі на інвестиції в освіту вище, ніж 

середня норма віддачі на інвестиції у фізичний капітал;   

- в розвинених країнах норма віддачі на інвестиції в освіту непостійна і 

незначно перевищує норму віддачі на вкладення у фізичний капітал. 

Х.А. Альван [9, с. 103-104], досліджуючи показники стану та розвитку 

людського капіталу, відзначає, що ефективність приватних інвестицій в освіту 

коливається в залежності від економічної кон'юнктури і рівня технологічного 

розвитку країни. Реальна віддача від інвестицій в освіту залежить від 

національних умов і періоду, коли освіта здобута. Визначення суспільної 

(соціальної) норми віддачі інвестицій в освіту передбачає врахування різниці між 

приростом заробітної плати за рахунок освіти і витратами, що включають 

індивідуальні витрати здобувача і його сім'ї, і витрати держави. Людський капітал 

проявляє себе як ціннісна оцінка здібностей і можливостей членів суспільства до 

здійснення трудової діяльності. У зв’язку з цим, структура людського капіталу 

представляється наступним чином:  

- культурний людський капітал - сукупність інтелектуальних здібностей, 

освіченості, умінь, навичок, моральних якостей, кваліфікаційної підготовки 

людини, які використовуються або можуть бути використані в трудовій діяльності 

і узаконюють володіння статусом і владою;   

- біологічний людський капітал - ціннісний рівень фізичних здібностей до 

виконання трудових операцій, рівень здоров'я населення. 

Методика оцінювання людського капіталу Дж. Мінцера [10] передбачає 

врахування тривалості загальної освіти, професійної підготовки і віку працівника.  

У методиці оцінки людського капіталу Л. Туроу [11] використовується похідна 

функція Кобба – Дугласа, у якій змінними є вироблений людський капітал; 

фізичний капітал; вкладення людського капіталу;  природні ресурси; економічна 

здатність.  

Відомо [5], що аналітики Всесвітнього банку в межах концепції 

національного багатства узагальнили результати та методи оцінювання людського 

капіталу різних науковців. За їх узагальненням, як складові людського капіталу 

враховуються накопичені знання, наука, освіта, витрати на охорону здоров’я, 

інформаційне забезпечення, безпеку, професійне зростання, якість життя, 

підприємницькі здібності, інституційне обслуговування, розвиток економічної 

свободи. Щодо методів, що використовуються при розрахунках, то виділено: 

витратний метод та дисконтування майбутніх доходів.  

Метод по витратах підходить для високо розвинутих країн з ефективними 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

328 

державними системами. Його застосування у країнах, що розвиваються, не 

доцільне в силу різної продуктивності, рівня та якості людського капіталу, що 

зумовлює труднощі при проведенні порівняльного оцінювання. Відомо, що 

головна частина світового людського капіталу зосереджена в розвинутих країнах 

світу. Це пов’язано з тим, що інвестиції в людський капітал в останні пів століття 

є пріоритетними в цих країнах. Тому існують певні труднощі під час порівняння 

оцінок вартості людського капіталу країн з неоднаковим рівнем розвитку. 

Людський капітал слабко- розвинутої країни і розвинутої країни  має суттєво 

різну продуктивність на одиницю капіталу, а також різну якість (наприклад, 

істотно різну якість освіти і медичного обслуговування). 

Метод дисконтування майбутніх доходів передбачає розрахунок за 

визначеної норми доходності сукупного національного багатства. З отриманої 

величини віднімається вартість землі, корисних копалин, лісових, морських 

ресурсів, виробничий капітал та інші активи. В залишку і отримаємо вартість 

людського капіталу. За цією методикою у слаборозвинутих країнах його частка 

становить 50 %, а у провідних країнах світу – 75 %. 

Важливим є положення про те, що вибір найбільш економічно 

обґрунтованого методу оцінки вартості людського капіталу для економіки країни 

повинен базуватися на урахуванні специфіки діяльності окремих галузей 

економіки, оцінки економічної доцільності інвестиційних галузевих проектів, 

ефективності інвестицій в окремі  складові людського капіталу та забезпечувати 

отримання об’єктивного результату за різними напрямами розвитку держави, 

забезпечити отримання конкурентоспроможної продукції, інноваційних 

технологій та економіки в цілому.  

Методичні підходи до оцінювання людського капіталу використовуються 

також для проведення змістовних зіставлень між країнами і оцінювання тенденції 

зміни національних запасів і якості людського капіталу. Мету (напрямки) 

оцінювання людського капіталу унаочнює Рис. 1. 

Рис. 1. Мета оцінювання людського капіталу на макрорівні 

Джерело: побудовано автором на основі [12]. 

Показники 

Методичні підходи до вимірювання і оцінки 

людського капіталу використовуються для: 

визначення величини національного багатства 

визначення ефективності інвестицій в складові 

людського капіталу 

проведення змістовних зіставлень між країнами і 

оцінювання тенденції зміни національних запасів 

людського капіталу і його якості  

-виражені у

відносних

величинах

-виражені у

абсолютних

величинах

-виражені в

якісних

показниках
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Отже, результати досліджень доводять, що у методології оцінювання 

людського капіталу, центральними стають питання системи показників людського 

капіталу та методика оцінювання людського капіталу.  

Як відомо з наукових джерел, основними видами інвестицій в людський 

капітал є освіта, професійна підготовка, охорона здоров'я, міграція, пошук 

інформації на ринку, виховання дітей. Освіта і професійна підготовка збільшують 

обсяг людського капіталу, охорона здоров'я збільшує тривалість людського 

капіталу, міграція і пошук інформації сприяють підвищенню вартості послуги 

людського капіталу, виховання дітей відтворює людський капітал у наступних 

поколіннях. Види інвестицій за напрямками набуття людського капіталу мають 

відповідні виміри. 

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Людський капітал є об'єктом вивчення різних галузей наук, існують 

різноманітні напрямки його вивчення, неоднозначні його трактування, що 

визначає диференціацію підходів до його оцінювання. Відсутність єдиної 

методики оцінювання людського капіталу не є проявом слабкості наукових 

досягнень, а навпаки є проявом багатства наукової думки, тому кожен значущий 

етап у розвитку економічних систем збагачувався появою нових ідей у розвитку 

методології оцінювання людського капіталу. З вступом сучасного суспільства в 

еру нової економіки назріла необхідність комплексного підходу до оцінювання 

людського капіталу в цілому, а не тільки його окремих структурних елементів. 

Особливе значення це має для України. Щоб зайняти гідне місце в глобальній 

економіці XXI століття. 
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ЕКСПОРТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ ЗЕРНОВОГО РИНКУ 

Анотація. Україна довела, що готова, незважаючи на кризовий стан в країні, 

виконувати взяті на себе міжнародні зобов’язання, зокрема, експорту 

сільськогосподарської продукції. Готовності інфраструктури зернового ринку 

України забезпечувати зростаючі обсяги експорту сільгосппродукції та викликам 

сьогодення присвячено дане дослідження. Проведено аналіз експорту та 

виробництва зерна. Встановлення, що зростання поставок на зовнішній ринок 

веде до оздоровлення соціально-економічної ситуації в агровиробництві та 

суміжних галузях. Наголошено, що збільшення виробництва сільгосппродукції, в 

тому числі зерна, дозволяє створювати нові робочі місця, підвищувати купівельну 

спроможність усередині країни, розширювати базу оподаткування. Нарощування 

експортного потенціалу дозволить підвищити роль в загальносвітовому 

виробництві та експорті зерна. 

Запропоновано напрями удосконалення експортної зернової інфраструктури, 

а саме: активізувати роботу з вдосконалення законодавчої бази експорту зерна; 

збільшення потужностей діючих зернових терміналів з перевалки; впровадження 

сучасних цифрових технологій (блокчейн, старт-технологій) відправки зернових 

вантажів, усунення дефіциту вагонів-зерновозів. Наголошено, що обсяг 

інвестицій, необхідний для створення сучасної експортної інфраструктури 

повинен бути забезпечений як власним капіталом Державної Продовольчої 

Зернової Корпорації, так і за рахунок кредитів банків з державною участю, 

необхідно активне залучення прямих іноземних інвестицій в виробництво, 

зберігання, транспортування експортованого зерна, зокрема, за рахунок капіталу з 

країн імпортерів. 

Запропоновано створення ефективної системи державного контролю та 

нагляду за якістю в сфері обігу зерна, що забезпечить отримання більш 

достовірної інформації щодо зернових ресурсів країни, їх якості, можливостях 

експорту шляхом сертифікації якості зерна та декларування його обігу. Розробити 
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систему пільгового оподаткування підприємств-експортерів, пільгових кредитів, 

що надаються на розвиток експортного виробництва. Слід посилити державну 

підтримку страхових компаній, що мають досвід у сфері агрострахування, що 

дозволить надавати підприємствам-експортерам зернової продукції страхові 

послуги на пільгових умовах. 

Ключові слова: логістика, зерно, експорт, транспорт, потенціал, вантаж. 
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EXPORT POTENTIAL AS A FACTOR OF GRAIN MARKET 

INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION 

Abstract. Ukraine has proved that it is ready to fulfill its international obligations, 

in particular, the export of agricultural products, despite the crisis in the country. This 

study is devoted to the readiness of the infrastructure of the grain market of Ukraine to 

provide growing volumes of agricultural exports and the challenges of today. The 

analysis of grain export and production is carried out. Establishment that the growth of 

supplies to the foreign market leads to the improvement of the socio-economic situation 

in agricultural production and related industries. It is emphasized that increasing the 

production of agricultural products, including grain, allows to create new jobs, increase 

purchasing power within the country, expand the tax base. Increasing the export 

potential will increase the role in world grain production and exports. 

The directions of improvement of the export grain infrastructure are offered, 

namely: to intensify work on improvement of the legislative base of grain export; 

increasing the capacity of existing grain terminals for transshipment; introduction of 

modern digital technologies (block chain, start-technologies) of sending grain cargoes, 

elimination of deficit of grain trucks. It is emphasized that the amount of investment 

required to create a modern export infrastructure should be provided both by the State 

Food Grain Corporation's own capital and by loans from state-owned banks, it is 

necessary to actively attract foreign direct investment in production, storage, 

transportation of exported grain. at the expense of capital from importing countries. 

It is proposed to create an effective system of state control and quality supervision 

in the field of grain circulation, which will provide more reliable information on the 

country's grain resources, their quality, export opportunities through certification of 

grain quality and declaration of its circulation. To develop a system of preferential 

taxation of exporting enterprises, preferential loans provided for the development of 
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export production. State support for insurance companies with experience in the field of 

agricultural insurance should be strengthened, which will allow grain exporting 

companies to provide insurance services on preferential terms. 

Keywords: logistics, grain, exports, transport, potential, cargo. 

 

Постановка проблеми. Агросектор України з його базовою складовою – 

сільським господарством – є системоутворюючим в національній економіці, 

формуючи продовольчу, економічну, екологічну та енергетичну безпеку держави. 

Україна є лідером в експорті зернових культур і соняшникової олії. Вітчизняний 

агросектор зі значними експортним потенціалом може стати рушієм розвитку 

національної економіки, надаючи імпульс інвестиційному, технологічному та 

соціальному піднесенню України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значним внеском у розробку 

проблеми формування ефективного зернового ринку є наукові дослідження 

зарубіжних вчених, зокрема О. Скринік, О. Михайльова, А. Корбута, С. Хасенова, 

А. Бісенбаєва, У. Дуалета, А. Куришбаєва, яких проведено комплексне 

дослідження ринку зерна. 

Розвиток зернового ринку України є у центрі уваги таких вітчизняних 

дослідників як М. Присяжнюка, М. Безуглого, С. Кваші, А. Розгона, П. Саблука, 

О. Нікішиної, І. Савенка, І. Седікової та ін. Фактори формування цінових 

тенденцій на зерновому ринку України на сучасному етапі, розглядають             

Ю. Лузан, О. Боднар, О. Шпичак, І. Кобут Ю. Воскобійник та ін. Поряд із цим 

виникла потреба подальшого аналізу й проведення досліджень у контексті змін 

експорту зернових вантажів в нових реаліях сьогодення.  

Мета статті. Україна довела, що готова, незважаючи на кризовий стан в 

країні, виконувати взяті на себе міжнародні зобов’язання, зокрема, експорту 

сільськогосподарської продукції. Готовності інфраструктури зернового ринку 

України забезпечувати зростаючі обсяги експорту сільгосппродукції та викликам 

сьогодення присвячено дане дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Зерно і продукти його переробки складають 

вагому частину сировини підприємств переробної промисловості, формуючі 

галузеві пропорції не тільки в агропромисловому виробництві, а й у всій 

економіці країни. За останні роки Україна перетворилася в одного з найбільших 

світових експортерів зерна. За аналітичними даними Держмитслужби за 

2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено 57,2 млн. т 

зернових, зернобобових та борошна, що на 6,8 млн. т більше 2018/2019 МР (50,4 

млн. т.) [1]. 
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Рис. 1. Еволюція експорту та виробництва зерна 

Побудовано автором  за даними Держстату України 

Збільшення виробництва зерна в розрахунку на його експорт має важливе 

економічне та політичне значення. Однак перспективи розвитку постачання на 

зовнішній ринок українського зерна залежать від ефективності державних 

механізмів та бізнесу щодо збільшення обсягів внутрішнього виробництва зерна, 

державної політики в галузі сприяння його експорту, логістичної інфраструктури [2]. 

При цьому дуже важливим є вивчення та використання досвіду зарубіжних країн, 

які успішно просувають свою продукцію на зовнішній ринок. Різні механізми 

підтримки експорту зерна, що застосовуються країнами ‒ провідними 

постачальниками зерна з урахуванням норм і правил СОТ, можуть бути 

адаптовані до українських умов, що в перспективі підвищать 

конкурентоспроможність українського зерна на зовнішніх ринках  

У порівнянні з більшістю товарів промислового виробництва та 

енергетичною сировиною зерно є унікальним товаром, необхідним для 

задоволення базових людських потреб. У зв’язку з цим його експорт має не тільки 

економічне, а й політичне значення, від якості та регулярності зернових поставок 

залежить продовольча безпека країн, які через кліматичні та географічні умови не 

можуть, за рахунок внутрішніх ресурсів, забезпечити населення [3]. Зерно 

відноситься до одних з найбільш дешевих товарів на світовому ринку (з точки 

зору співвідношення обсягу до вартості продукту), тому рентабельність експорту 

може бути забезпечена за умов великомасштабного постачання. З урахуванням 

обмежених термінів зберігання зерна, великого значення набуває ефективність 

його доставки автомобільним, морським, залізничним транспортом. 

Характерною особливістю світового ринку зерна є той факт, що в даний час 

основну частину поставок забезпечують найбільші країни-експортери: США, 

Канада, Австралія, ЄС і Аргентина. В останні роки в число великих 
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постачальників увійшли також Росія, Україна і Казахстан. Число країн-

експортерів зерна на відміну від експортерів високотехнологічної та іншої 

промислової продукції жорстко обмежені природними факторами: родючістю 

грантів, наявністю води в достатньому обсязі, сприятливими кліматичними 

умовами, які не можуть бути перенесені за кордон або запозичені, тому кількість 

експортерів зерна завжди значно менше числа імпортерів.  

Експортери на українському ринку представлені дочірніми структурами 

міжнародних компаній і компаніями українського походження, як Кернел і 

Нібулон, а також державною компанією – Державна Продовольча Зернова 

Корпорація України (ДПЗКУ). Експортери закуповують зерно як за форвардними, 

так і за спотовими контрактами. Не всі трейдери готові працювати на форвардних 

умовах, але в деяких компаній частка форвардних контрактів сягає 15 % від 

загального обсягу закупівель. Великі агрохолдинги є лідерами серед експортерів 

зерна з України [4] 

Оскільки зерно належить до стратегічних товарів, найчастіше експортно-

економічна вмотивованість постачальників зерна (на відміну, наприклад, від 

нафти) може не збігатися в повній мірі з інтересами відповідних держав, як з 

політичних мотивів, так і в разі неврожаїв. Основна частина зерна поставляється 

за прямими контрактами, через біржі реалізується близько 1/3 від всього обсягу 

світової торгівлі зерном. Основними біржами, де відбувається визначення цін на 

зерно, є Chicago Board of Trade і Лондонська біржа [4].  

Надалі розглянемо логістичну інфраструктуру експорту зернових та 

окреслимо її проблеми. Транспортна система України поки справляється зі 

зростаючими врожаями зерна. Хоча зернова логістика в 2019 році стала значно 

дорожче [7]. Всі основні види транспорту (залізничний, автомобільний, морський, 

річковий) за підсумками 2019 показують зростання обсягів перевезення зернових 

вантажів (див. табл. 1). Однак, на думку учасників ринку, у кожного з видів 

транспорту є власні причини зростання показників. 

Таблиця 1 

Обсяги перевезення зернових вантажів за основними  

видами транспорту, 2019 р. 

Вид транспорту Період, 

міс. 2019 р. 

Обсяги 

перевезення, 

млн. т. 

Відхилення 

млн. т % 

Залізничний 8 25,0 + 4,9 +24,3

Автомобільний 6 7,2 + 2,28 +46,16

Річковий 

(Дніпро) 

9 3,36 + 1,67 +100

Побудовано автором за даними Держстату України 
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За підсумками 2019 року морські порти України збільшили обсяги перевалки 

вантажів на 18,4 %. Річний обсяг перевалки вантажів 13 діючих портів перевищив 

160 млн. т. [5]. Хлібні вантажі та олія склали понад 38 % від загального обсягу 

вантажопотоку в українських портах. Зростання перевалки у 2019 році 

спостерігалося за усіма напрямками: експорт, імпорт, транзит, внутрішні 

перевезення. Але найбільш значущим – на 22 % (121 млн. т) було зростання 

експорту продукції українських виробників. Імпорт збільшився на 9 % (до 25,8 

млн. т). Перевалка транзитних вантажів зросла майже на 8 % [5]. Лідерами за 

обсягом перевалки вантажів у 2019 році традиційно є чотири порти: Південний – 

53,9 млн. тонн (+ 26,1 %), Миколаїв – 33,4 млн. тонн (+14,5 %), Чорноморськ – 

26,2 млн. тонн (+21,4 %), Одеса – 25,3 млн. тонн (+16,8 %). У 2019 році кількість 

перевезених річкою Дніпро вантажів зросла на 19 % до майже 11,8 млн. т. 

Зокрема, майже на 54 % збільшено перевезення зернових [5]. 

Зростання перевезень вантажів Дніпром відбувається на тлі зменшення 

кількості суднопроходів на 27 %. Це свідчить про збільшення рівня 

завантаженості суден та покращення умов судноплавства. Це відбувається 

зокрема й за рахунок днопоглиблення на водосховищах Дніпра, які філія АМПУ 

здійснила вперше за останні 6 років [5].  

За оперативними даними АТ «Укрзалізниця» протягом 2019 р. підприємство 

перевезло 40,5 млн. т зерна (на 20 % більше відвантажень 2018 р.). На експорт 

перевезено 35,3 млн. т збіжжя, що на 30 % більше, ніж 2018 р. [6].  

Якщо проаналізувати структуру перевезень, то обсяги збільшуються лише за 

трьома видами вантажів ‒ зернові, хімічні та мінеральні добрива (+31,5 %) і руда 

(+2,7 %). У 2019 р. близько 180 станцій переорієнтувалися на маршрутні 

відправки. Окрім того, впроваджено ефективну модель графікових маршрутів, 

коли вантажний поїзд відправляємо чітко за розкладом. Це дозволило удвічі 

пришвидшити обіг вагона, до 6-7 діб, і, відповідно, збільшити швидкість доставки 

зерна на експорт. [6] 

Процес «маршрутизації» відвантажень зерна. ініціювали кілька великих 

українських компаній, що володіють обмеженою кількістю «маршрутних» 

елеваторів (близько 70, або 10 % всіх наявних лінійних елеваторів. Тепер 70 % 

лінійних, середніх та малих елеваторів або позбавлені доступу до залізничної 

інфраструктури, або додатково сплачують за подачу вагонів, отримуючи 

зростання логістичних витрат [6]. Раніше вантажні потяги відправлялися по мірі 

формування. Тепер складено графік, а у трейдерів з’явилася можливість підвезти 

свої вантажі на певну станцію в певний час ‒ відповідно до розкладу.  

Однак в ситуації, що склалася, є й позитивні результати. Елеваторна галузь 

отримала стимул для модернізації застарілої інфраструктури і додаткові 
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інвестиції у будівництво сучасних складських ємностей.  Це  змусило власників 

елеваторів вкладати кошти в їхню модернізацію. Тож тепер маємо 170-190 

маршрутних зерносховищ. Нова політика “УЗ” витягла на світло ще одну 

інфраструктурну проблему аграрної галузі. У зв’язку зі зміною погодних умов і 

зміщенням кліматичних зон аграрії почали успішно вирощувати зернові та олійні 

в нетрадиційних для рослинництва західних і північних регіонах України. 

Сучасних елеваторів там поки недостатньо. «Наразі склалася ситуація, коли 

«Укрзалізниця» фактично керує інвестиційною привабливістю виробництва зерна 

в регіональному розрізі. [6] “УЗ”, як держмонополіст, повинна узгоджувати свої 

дії з Мінекономрозвитку, рівномірно розширюючи інфраструктурні можливості 

всіх областей України. Крім того, в УЗА покладають надії на державно-приватне 

партнерство: якщо підприємцям дозволити використовувати локомотивну тягу, 

проблема з доїздом зерна до магістральних шляхів буде вичерпана. [6] 

За оцінками директора з розвитку бізнесу «Укрзалізниці» А. Рязанцева, 

потужності сертифікованих зерносховищ, з яких можлива подача зерна на 

залізничні гілки, наразі вистачає приблизно на 50 % врожаїв. У Західній Україні, 

показник співвідношення сертифікованих сховищ і врожаю трохи                     

більше 27 %. [6]. Зростання перевезення зерна автотранспортом викликано 

введенням обмежень Укрзалізницею на відвантаження з малодіяльних станцій, 

відносно низька вартість перевезення автотранспортом. Однак необхідно зробити 

роботу автотранспорту більш цивілізованою. Мова про боротьбу з 

перевантаженнями, приведення в нормальний стан дорожнього покриття, 

удосконалення логістики: потік автомашин не повинен заважати життю 

припортових міст. Незважаючи на позитивну динаміку функціонування 

логістичної інфраструктуру, слід окреслити проблемні аспекти. Учасники ринку 

визначають ряд проблем, пов’язаних із зерновою логістикою в Україні (див. табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Проблеми зернової логістики в Україні 

Залізничний транспорт 

Проблеми  

Обмеження УЗ відвантаження зерна з МЗС і 

введення додаткової плати за подачу 

(прибирання) вагонів на МЗС (173,11 

грн./км вагон без ПДВ). 

Фактично зараз паралізоване відвантаження 

вантажів з 30 % всіх наявних у державній 

залізничній компанії вантажних станцій. 

Питання подальшої долі малодіяльних 

залізничних станцій знаходиться в стадії 

активного обговорення. 

Погіршення основних виробничих 

показників Укрзалізниці з перевезення 

зернових вантажів.  

Падіння середньої швидкості руху складів із зерном 

до 85-90 км на добу (норматив 200-320 км на добу) 

Погіршення оборотності зерновозів з 12-14 діб до 

15-16 діб. Зменшення роботи 1 вагона-зерновоза, 

т/км. 
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Профіцит (надлишок) зерновозів. За останній рік загальний парк таких вагонів в 

збільшився на 5,5-6 тис. до 27-27,5 тис. 

зерновозів (місячний приріст 500-800 вагонів). 

Зростання парку зерновозів на тлі падіння 

швидкості руху складів призводить до 

додаткового навантаження на мережу УЗ, 

зниження загальної пропускної здатності та 

збільшення кількості «кинутих» складів. 

Періодично на залізничних коліях 

Укрзалізниці знаходиться ≈ 300-350 складів в 

«кинутому» стані (15-17 тис. вагонів або 10 % 

вагонного парку, які стоять без руху). 

Обмежена пропускна здатність 

припортових залізничних станцій. 

На даний момент максимальна пропускна 

здатність припортових залізничних станцій ≈ 

2000-2100 вагонів із зерном. Фактично 

обробляється 1400-1800 вагонів на добу.  

Крадіжка зернових вантажів, 

розукомплектування вагонного парку при 

русі по  залізничній мережі. 

Збереження вантажів та вагонного парку 

залишається гострою проблемою 

Укрзалізниці. Підрозділ ВОХР Укрзалізниці 

не в змозі забезпечити супровід всіх вантажів 

та охорону інфраструктури. При цьому на 

мережі УЗ діють організовані злочинні групи, 

до складу яких входять, зокрема, 

співробітники УЗ, ВОХР, місцеві 

правоохоронці.  

Автомобільний транспорт 

Поганий стан автомобільних доріг. 

Зростання витрат на утримання 

автотранспорту через позапланових 

ремонтів. Дефіцит водіїв зерновозів. 

За оцінками близько 10 % парку 

автозерновозів простоює через відсутність 

професійних водіїв (дефіцит ‒ 3-5 тис. чол.) 

 

Наявність тіньових ринків автопослуг та 

палива.  

1/3 ринку перевезення зерна автотранспортом 

перебуває в тіні (сплачується за «кеш»). Крім 

цього, в Україні процвітає чорний та сірий 

ринок палива, який дозволяє заправляти 

автомашин дешевше за готівку. 

Неефективна дія габаритно-вагового 

контролю на території України.  

Це дозволяє компаніям перевозити вантажі з 

порушенням норм габаритно-вагового 

контролю. Корупція в органах. 

Низькі тарифи на перевезення зернових 

вантажів та ціновий демпінг.  

Компанії автоперевізники, які працюють в 

тіньовому режимі, пропонують на ринок 

низькі тарифи та займаються ціновим 

демпінгом, що стримує розвиток ринку 

автомобільних послуг. 

Систематичні простої на навантаження і 

вивантаження, що веде до низького обороту 

автотранспорту. 

Слабка організація автомобільної логістики 

призводить до простою автозерновозів в 

очікуванні вантажних операцій. 

Річковий транспорт 

Неконтрольований скид води ГЕС, зміна 

рівня води у водосховищах, зміна глибин 

судноплавних шляхів. 

Загальний флот не перевищує 130-150 судів 

(дефіцит оцінюється в 80-100 судів). 
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Загальний дефіцит каботажного флоту в 

Україні. Обмежена кількість учасників 

ринку перевезень зернових вантажів 

річковим транспортом. 

 

Орендна плата.  При заході іноземного судна в територіальні 

води України орендна плата не стягується; 

Акцизний збір на паливо.  

 

Іноземні судна, що заходять в територіальні і 

внутрішні води, не платять даний акцизний 

збір, що дозволяє купувати їм паливо значно 

дешевше, ніж українському флоту. 

Необхідність проведення 

днопоглиблювальних робіт на деяких 

ділянках судноплавних шляхів, збільшення 

загальної протяжності судноплавних шляхів 

України.  

За час незалежності України загальна 

протяжність судноплавних шляхів 

скоротилася з 4,6 тис. км до 1,8 тис. км. На 

деяких ділянках Дніпра глибина судноплавних 

шляхів зменшилася з 3,6 м до 2,5 м. 

Побудовано автором 

 

Зростання поставок на зовнішній ринок веде до оздоровлення соціально-

економічної ситуації в агровиробництві та суміжних галузях. Збільшення 

виробництва сільгосппродукції, в тому числі зерна, дозволяє створювати нові 

робочі місця, підвищувати купівельну спроможність усередині країни, 

розширювати базу оподаткування. Нарощування експортного потенціалу 

дозволить підвищити роль в загальносвітовому виробництві та експорті зерна. 

Дієва система заходів підтримки експорту зерна в Україні ще не розроблена. 

Несьогоднішній час жодне з відомств, пов’язаних з питаннями експорту, не 

займається предметно стимулюванням поставок зерна.  

Висновки. Удосконалення експортної зернової інфраструктури, на наш 

погляд слід здійснювати за такими напрямами: 

1. Активізувати роботу з вдосконалення законодавчої бази експорту зерна (із 

зазначенням цільових індикаторів, обсягу бюджетних асигнувань та очікуваних 

результатів); 

2. Посилання роботу з розширення та модернізації експортно-орієнтованих 

транспортних каналів збуту зерна (збільшення потужностей діючих зернових 

терміналів з перевалки); 

3. Вузьким місцем розвитку експорту є внутрішні перевезення залізничним 

транспортом. На наш погляд, вкрай необхідно впровадження сучасних цифрових 

технологій (блокчейн, старт-технологій) відправки  зернових вантажів.  

4. Для усунення дефіциту вагонів-зерновозів здійснювати стимулюванням 

вітчизняних підприємств-виробників. Іншим оперативним варіантом вирішення 

цієї проблеми може стати лізинг вагонів-зерновозів в зарубіжних країнах. 

5. Обсяг інвестицій, необхідний для створення сучасної експортної 

інфраструктури повинен бути забезпечений як власним капіталом Державної 



ISSN (рrint) 2708-7530 
Наукові перспективи № 2(8) 2021 

 

341 

Продовольчої Зернової Корпорації, так і за рахунок кредитів банків з державною 

участю. Крім того, до реалізації зазначених заходів можливо залучити в якості 

інвесторів транснаціональні компанії («Луїс Дрейфус», «Каргілл», «Нібулон»). 

6. На нашу думку, необхідно більш активне залучення прямих іноземних 

інвестицій в виробництво, зберігання, транспортування експортованого зерна, 

зокрема, за рахунок капіталу з країн імпортерів. 

7. Створення ефективної системи державного контролю та нагляду за якістю 

в сфері обігу зерна, що забезпечить отримання більш достовірної інформації щодо 

зернових ресурсів країни, їх якості, можливостях експорту шляхом сертифікації 

якості зерна та декларування його обігу.  

8. Необхідно розробити систему пільгового оподаткування підприємств-

експортерів, пільгових кредитів, що надаються на розвиток експортного 

виробництва. Слід посилити державну підтримку страхових компаній, що мають 

досвід у сфері агрострахування, що дозволить надавати підприємствам-

експортерам зернової продукції страхові послуги на пільгових умовах, це 

підвищить конкурентоспроможність українського зерна на зовнішніх ринках. 
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